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De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent
Schepenen van de keure - Jaarregisters
Reeks 301 nr. 20 (1408-1409)
Regesten

301/20 f. 76v/11 Roeger Hauweel wordt veroordeeld Michiel Sersanders 4 pond 10 schelling
groten tornois en (de waarde van) 3 bedden met de bijbehorende uitrusting te betalen - 8 mei
1409
301/20 f. 8/4 Het klooster te Drongen gaat een pachtcontract voor een termijn van 9 jaar
aan met Jacob Polleyn en Gillis van Prendael voor het goed in Baubrugghe ter grootte van 28
bunders voor 5 pond 10 schelling groten per jaar en mits een aantal bijkomende voorwaarden,
als daar zijn : - uitvoerige eisen vanwege het klooster in verband met het gebruik en de
bestemming van de stukken grond, in verband met het onderverpachten, in verband met het
plaatsen van omheiningen en de kwaliteit van het zaaigoed; - regeling in verband met de 2
pond groten die Jan Polleyn van het klooster heeft geleend als startkapitaal; - regeling van
schadegevallen, zowel van pachters- als van kloosterwege of door oorlog en storm. Borg : Jan
Heylen, Jan van der Straeten, Rase Tursweert. NB : deze acte hoort onder het schepenjaar
1408-1409, maar is in dit schepenregister opgetekend - 22 juni 1409
301/20 f. 10v/7 Jacob van Bassevelde verklaart zijn goed, een stal in het grote Vleeshuis, te
hebben verhuurd aan Jan Willaert en Jan Serhydiers de Jonghe, voor de termijn van een jaar
voor 2 pond groten. Gecancelleerd - 9 juli 1409
301/20 f. 12v/6 Jan Huugsone sluit als procureur van het klooster van Drongen een
pachtovereenkomst af met Willem van den Bussche voor een aantal stukken land, voor een
termijn van 5 jaar om 15 pond 18 schellingen parisis per jaar en op voorwaarde dat na afloop
van deze 5 jaar Willem het pachtcontract voor 9 jaar verlengt. Na afloop daarvan mag Willem
het land onbezaaid achterlaten; de laatste 3 jaar van zijn pachttermijn mag hij niets eraan
veranderen of ervan vervreemden - 19 juli 1409
301/20 f. 30/8 Adriaen van Ransbeke en Pieter de Necker rapporteren dat Joos vanden
Bossche en zijn vrouw Mergriete van Wetteren beloofd hebben om een kamer uit hun huis te
laten gebruiken door Jan vanden Hecke uit Denderhoutem. Zij zullen om de 2 jaar 3 ellen
wollen lakens leveren aan Jan. Wanneer Jan sterft, dan krijgen zij 4 ponden groten of een
dagmaal grond gelegen te Denderhoutem in het veld "ten Dale" naast Jan Moens en Jan vander
Schelde. Opgetekend 2 januari 1409 n.s. Voldaan 16 april 1412 - 10 mei 1407
301/20 f. 29-30/ Raesse Onredene, Vincent Inghel en consoorten rapporteren dat op 28 juli
ll. Jan van der Dict de som van 2 schelling 3 deniers groten schuldig was aan de vrouw van
Robbrechts de Jonghe. Kosten 17 groten (register 1408-1409) - 9 auugustus 1403
301/20 f. 8v-9/ Jan de Wind fs Heinric is de som van 11 ponden groten tournoois schuldig
aan Jan Frant fs Gillis voor een Seyschip. Borg: Heinric de Wind fs. Huughe (register 14081409) - 24 oktober 1403
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301/20 f. 8v-9/ Heinric de Vos is de som van 11 ponden groten tournoois schuldig aan
Lievine van den Heede, voor een half huis en voor de houdenesse van de kinderen van Heinric
(register 1408-1409) - 22 november 1403
301/20 f. 2/9 Roeger de Witte is de som van 5 ponden groten tournoois schuldig aan Jan den
Raven, molenaar en Willem Huggeboute - 3 augustus 1408
301/20 f. 11v/8 Pieter Tucscaep is de som van 2 ponden 14 schelling 8 deniers groten
schuldig aan Gillis den Juede, voor een schip - 7 augustus 1408
301/20 f. 1v/4 Jan Aelmersch is de som van 16 schelling 4 deniers groten schuldig aan Eleyne
Diederix - 9 augustus 1408
301/20 f. 1v/6 Pieter Castelein is de som van 35 schelling 3 penning 1 allinc groten schuldig
aan Claise van Meeren en Kateline sGroeten, voor lijnwaad. Borg : Marc van Wettre - 10
augustus 1408
301/20 f. 1v/5 Jan Hillins is de som van 6 ponden groten tournoois schuldig aan Jan den
Winter, graanwerker, voor geleend geld - 18 augustus 1408
301/20 f. 3/ Laureins de Maegh, priester, is de som van 60 ponden groten tournoois schuldig
aan Jan Verpensone voor een brouwerij met brouwalaam, staande in de Burgstraat, tussen het
Visserhuis en dat van Jacop van Munte. De Landcijns bedroeg 34 schelling parisis jaarlijks.Borg
: Lievin van Waes; Lievin Caens. Boudin Lampe zal deze brouwerij huren. Voldaan : 18
november 1411. De voorwaarde was dat Boudin Lampe de brouwerij mag huren - 20 augustus
1408
301/20 f. 3/2 Jacop van Aste heeft een huis en hof gelegen in de Drabstraat, verkocht voor
115 ponden groten aan Willem de Buisson. Dit huis lag tussen dat van Michiel Beens en dat
van Heinric Rueden. De huur van de erf bedroef 6 ponden parisis en moet aan de volgende
landsheren worden betaald : voor de grote leen, 465 parisis aan Jacop van den Aste; voor het
hof aan de Veebrug, 20 schelling parisis aan de O.L.V.gilde Sint-Jan op de Ra; voor het hof
gelegen in de Drabstraat naast dat van Jan Goessins, 14 schelling parisis aan Sint-Jan en SintPauwelshuis, gelgen aan de Waelbrugghe; voor de leen met plaatsje, gelegen naast het huis van
Heinric den Reude en Pieteren van den Velde en naast het huis van de weduwe van Stasine
Rynvoet en naast het Smedenhuis,40 schelling parisis aan Jan van Lovendeghem, fs Willem,
priester, in plaats van een kapelrie van Sint-Michiels.Landsheren : Jan de Smet, priester, in
plaats van O.L.V.-gilde Sint-Jan op de Ra ; Boudin Goetals en Phelips van der Duust in plaats
van Sint-Jan en Sint-Pauwelshuis ; Jan van Lovendeghem en Jacob van den Aste. Voldaan : 10
mei 1409 - 20 augustus 1408
301/20 f. 3v/4 Heinric Moenssone is de som van 2 ponden groten tournoois schuldig aan Jan
den Witten, smid, voor ijzer - 20 augustus 1408
301/20 f. 11/3 Goessin Freys is de som van 15 ponden groten tournoois schuldig aan Jan
Bachuuse voor een schip - 11 augustus 1408
301/20 f. 1/2 Jan de Meyhere fs. Heinric heeft beloofd om een tent te maken voor het
amlbacht van de bakkers. Deze tent komt Gillis Sneevoet, deken van de bakkers ten goede. De
tent moet uit Wastfaals laken worden vervaardigd en moet even goed of beter zijn dan de tent
van de metsers. Jan de Meyhere zal hiervoor 11 ponden groten tournoois krijgen van de
ambacht. Borg : Pieter de Meyheren, Jan Lievins. - 23 augustus 1408
301/20 f. 2v/6 Lievin van Straesseele en Jan Makereel bezaten samen een pleitschip. Zij
deelden de baten. Jan moest de som van 34 ponden groten betalen aan Lievin. Borg over Jan :
Willem de Pinckeren , Harent Wandaert, Jacob Damman - 23 augustus 1408
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301/20 f. 5v/5 Joes van der Wostinen heeft een pleitschip verkocht aan Jacop den Hert voor
de som van 32 ponden 10 schelling groten. Borg : Jan Fierins fs. Jan ; Jan de Vos fs. Simoen ;
Jan de Coepman fs. Pieter - 23 auugustus 1408
301/20 f. 1/4 Jan Ebboud heeft het ambacht van de zagers gekocht, van Pieteren Slutere,
zager, voor de som van 6 ponden groten. Borg : Gillis de Zweertvaghere ; Pieteren van der
Rynieren - 25 augustus 1408
301/20 f. 1/6 Gillis Noethrauwe verkocht een lijfrente van 12 ... * aan Coelaerd ...*. Deze
lijfrente was op de helft van het huis van Wouter Fierins (gestorven) aan de brug gelegen,
bezet. Voor dit huis moest 33 schelling parisis jaarlijks betaald worden aan Clays van
Badeghem in plaats van de kootidianen van Sint-Jan en 16 schelling 2 kapoenen jaarlijks aan de
... de Landmeter in plaats van Sint-Jacopskerk van 20 schelling parisis jaarlijks aan Johannus
van den Roode, ontvanger en procureur van O.L.Vrouw en 32 schelling parisis jaarlijks aan
Jan van der Zichelen in plaats van het gasthuis. *onleesbaar door vlek 301/20 f. 1v/7 Gillis van Kaersele fs. Colaert, is de som van 3 ponden 6 schelling 3 penning
groten schuldig aan Jan Parijs, scheerder, voor lijnwaad. Borg Andries de Plantere - 25
augustus 1408
301/20 f. 4/4 Meester Zegher Baert pachtte een tiende, gelegen in Sint-Denijs-Boekel, en 9
dagwant groot, voor een termijn van 9 jaar en voor 10 ponden groten tournoois jaarlijks , van
de Sint-Baafskerk. Aan deze pacht zijn voorwaarden verbonden. De tiende ligt op de
Vranxkouter. Zegher Baert heeft geen recht op de kouter van Weldervalle, 14 dagwant groot,
eigendom van de hove van Zwalmen - 27 augustus 1408
301/20 f. 1/1 Jan Raken zal de som van 30 schelling groten tournoois betalen aan Heinric
van Bassevelde en Gheeraert de Scoppe, uit Brugge, voor het recht op een huis staande in de
Veldstraat. Voldaan : 22 januari 1409 n.s. - 30 augustus 1408
301/20 f. 1/5 Fransoise van der Wostinen zal de som van ...* 6 penning groten betalen aan
Jacop van den Walle.
* onleesbaar door vlek - 30 augustus 1408
301/20 f. 2v/3 Jan vander Muelen fs. Pieteer uit Meyeghem is de som van 6 ponden groten
tournoois schuldig aan Hughen den Bruwere, voor achterstallige pacht van augustus 1406 en
1407 - 30 augustus 1408
301/20 f. 1/3 Jan de Pottere fs. Jan is de som van 10 ponden groten tournoois schuldig aan
Jan Godijn, koopman uit Parijs - 1 september 1408
301/20 f. 1v/1 Jan Huughs uit Denterghem is de som van 9 ponden groten tournoois
schuldig aan Willemme den Vindre, voor de afkoop van een lijfrente van 1 pond groten
tournoois jaarlijks - 1 september 1408
301/20 f. 2/1 Clais Belleman heeft 800 roeden slagmoer, zonder de grond, gelegen te
Moerbeke, gekocht van Jan van Hassenede, rentier van de Bijloke, voor een termijn van 36
jaar. De moer was begrensd met de moeren van Sint-Baafs en aan de noord- en westzijde en
met de moer van de Jacobijnen aan de oostzijde. De verkoopsom bedroeg 20 ponden groten
tournoois. Bij de dood van Clais gaat de moer terug naar de Bijloke. Borg : Maes Stoute ; Gillis
Wouters ; Jan Gillissone. Voldaan : 7 oktober 1428 - 1 september 1408
301/20 f. 1v/2 Joes Kerstiaens verkocht een lijfrente van 40 schelling groten tournoois
jaarlijks aan Symoene Ghiselins en zijn vrouw Lysbetten Pollins. Deze lijfrente was een
brouwerij, genoemd "de Roeden Hoet" en gelegen aan de Joncvrouw Trunen Brueghe, bezet.
Deze brouwerij was eigendom van een kapelrie van Sint-Jan en werd beheerd door Martin
Ydiers, priester van Sint-Jacobs. De landcijns bedroeg 5 groten jaarlijks. De lijfrente was
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eveneens bezet op het huis naast de brouwerij en naast de stove van Jacop Doedins en op een
loene in de Nokerstraat, naast de loene van crouw Doedins. Landsheer : Martin Ydiers 301/20 f. 2/10 Jacop van Calkine is de som van 25 schelling groten tournoois schuldig aan
Pieteren Maes, kleerkoper, voor de huur van een huis - 3 september 1408
301/20 f. 3v/12 Pauwels van Muushole is de som van 30 schelling 3 deniers groten schuldig
aan Jan den Bloc, wapenmaker, voor een pantser - 3 september 1408
301/20 f. 1v/3 Clays de Muelneren en zijn vrouw Katteline Valcx zijn de som van 12 ponden
groten tournoois schuldig aan Marien, weduwe van Pieter van Roeselaer en Florenchen,
weduwe van Jacop van Taudenbrouc, voor geleend geld - 4 september 1408
301/20 f. 2/2 Pieter van den Pitte fs Clais heeft een kleed met grauwe rug, een dubbel
geperste muts en een breniaris gekregen van Willem van Lombeke, alias de Rysere. Deze zaken
behoorden toe aan Clais van den Pitte, zijn zoon - 5 september 1408
301/20 f. 10/9 Jan de Blake fs. Heinric is de som van 22 ponden 2 schelling 6 deniers parisis
schuldig aan Goessin Lusscharde in plaats van het Halinshospitaal, voor pacht - 5 september
1408
301/20 f. 11/2 Pieter Diedericx fs. Matthys en zijn vrouw Yolente, dochter van Heinric van
den Broucke, Marien, dochter van Willem Stoppeleren, weduwe van Jan Cupins, Jacob
Caubrake als voogd over Martikine en Joerkine, kinderen van Jan Cupins kwamen het volgende
overeen : Pieter Diedericx en Mertin, fs. Jan Cupins kregen een lijfrente van 10 engelse noblen
jaarlijks. Deze lijfrente werd afgetrokken van een rente van 20 engelse noblen die gekocht werd
van de stad van de Briel en Merland en waarvan een verzegelde brief bestaat. Yolente, dochter
van Heinric van den Broucke en Joeris, zoon van Jan Cupins kregen een lijfrente van 10
Engelse noblen jaarlijks, eveneens van de voornoemde rente afgetrokken. Pieter Diedericx,
Matthis Diedericx en Lisbette van den Moure en Martin Cupins, Jan Cupins en Marie, dochter
van Willem Stoppeleren krgen ook een lijfrente van 10 engelse noblen, bestemd voor Pieter en
Matthis. Yolente van den Broucke, Claren van Moerten, Joeris Cupins, Jan Cupins, Marien
Stoppeleren kregen ook een lijfrente van 10 Engelse noblen bestemd voor Joeris en Yolente.
Al deze renten werden bekrachtigd door verzegelde brieven, gedateerd op 24 juni 1407 - 5
september 1408
301/20 f. 2v/7 Jan van Waesberghe, tinnenpotgieter, is de som van 7 ponden 9 schelling 4
deniers groten schuldig aan Oliviere Rattelinghe. Borg : Roegeer vanden Wostinen - 7
september 1408
301/20 f. 3/10 Jan Soys en Gheeraert den Monteneren, priesters, als voogden over de
weduwe van Pieteren van den Turre, zullen de som van 4 ponden 10 schelling groten
tournoois betalen aan Heinric Beelen, ontvanger van de Sint-Niklaaskerk - 7 september 1408
301/20 f. 12/3 Lonysse van Essene, rudder en zijn vrouw Lisbetten Hughsoens fs. Pieter,
verdelen hun goederen op de volgende manier : Lonys behoudt al zijn goederen en Lisbetten
behoudt eveneens haar goederen, zonder dat de ene aanspraak kan maken op de goederen van
de ander - 7 september 1408
301/20 f. 30v/6 Jan van Vaernewyc fs. Jan is de som 14 groten schuldig aan Lievine van den
Hole. Voldaan : 30 maart 1409 n.s. - 7 september 1408
301/20 f. 2v/8 Lisbette van den Damme, alias van Deynse is de som van 8 schelling groten
tournoois schuldig aan Jan van Grotenbriele, voor huishuur - 9 september 1408
301/20 f. 3/6 Daniel Sergheeraertsone, tinnenpotgieter, is de som van 24 ponden 4 schelling
groten tournoois schuldig aan Oliviere Ratelinghe, voor tin. Daniel geeft de som van 11
ponden groten tournoois, die Raesse van Vaernewyc hem schuldig was, over aan Oliviere.
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Hiervan bestaat een kopie. Dit moet van de totale som van 24 ponden 4 schelling groten
tournoois worden afgetrokken - 9 september 1408
301/20 f. 2/6 Symoen vander Leyen en Wouter Sergurem zijn de som van 5 ponden 4
schelling 8 deniers groten schuldig aan Johannes Stulperde, voor hout.. Borg : Laureins
Pontenoys ; Jan Wandel. Voldaan : 24 juli 1409 - 10 september 1408
301/20 f. 3/4 Jan van Ponter a ven is de som van 8 ponden 6 schelling 8 deniers groten
schuldig aan Jan van Maelgavere, voor schapen - 10 september 1408
301/20 f. 36v/2 Zegher de Herdt is de som van 2 ponden 18 schelling groten tournoois
schuldig aan Willem van den Steen, voor houten takken. Borg : Felix van Waleghem - 10
september 1408
301/20 f. 2/4 Rase vanden Wale is de som van 4 ponden groten tournoois schuldig aan
Joesse Kerstiaens, voor een paard - 11 september 1408
301/20 f. 2/8 Willem de Coster heeft een lijfrente van 2 ponden groten tournoois jaarlijks
verkocht aan Willem de Rogghen. Ghiselbrecht Voet heeft op 3 mei 1399 een lijfrente van 46
schelling jaarlijks verkocht aan Willem de Coster. Deze akte werd opgemaakt voor de
toenmalige schepenen Jacob van den Pitte, Piete Amelricx en consoorten en staat op folio 80.
Deze 2 lijfrenten worden op een molen "Betten Wal", gelegen aan de Muidepoort, naast een
andere molen, bezet - 11 september 1408
301/20 f. 2/5 Gillis van den Damme de Mets is de som van 5 ponden groten tournoois
schuldig aan Jan Verperrensone, voor lijnwaad.Borg : Arend van den Poele de Mets ; Matthys
van den Damme, broer van Gillis - 12 september 1408
301/20 f. 14/9 Daneel van den Pitte en zijn vrouw Kerstine sGraven hebben een huis
gelegen aan de Meere verkocht aan Gillis van Beversluis. Dit huis lag op de erf van SintMichiels en daarvoor moest Gillis 35 schelling parisis en 4 kapoenen jaarlijks betalen aan de
kerk. Dit huis werd vroeger gekocht van Claise Daens. Zij hebben ook een stuk vrij erf, naast
het huis en naast dat van Lauriens van Ghend gelegen, verkocht Landsheer : Jacob de
Wielmakere, priester, in plaats van Sint-Michiels - 12 september 1408
301/20 f. 24v/11 Broeder Heinric Nowegheer van Sint-Jan van Jeruzalem machtigde, met de
toestemming van de gouverneur van het hospitaal van Sint-Jan, Francois Cousen, Gillis vander
Duust en Jacop den Oesterlinc om zijn schulden te innen - 13 september 1408
301/20 f. 2/7 Willem de Vriend fs. Clais is de som van 2 ponden 12 schelling groten
tournoois schuldig aan Agneesen tsGhas voor land - 14 september 1408
301/20 f. 7/2 Gheeraert de Wercman is de som van 4 ponden 10 schelling groten schuldig
aan Laureins van der Eeken, fs. Heinric, voor een schip - 14 september 1408
301/20 f. 16v/2 Michiel van Oesterzele, pastoor van Eecke, verpacht een tiende aan Pieteren
de Pape, uit Eke, en Kateline, vrouw van Jan Sersanders, voor een som van 2 ponden groten
en voor 1 jaar. Borg : Jan Pite, Geerard de Coene - 14 september 1408
301/20 f. 2v/1 Cornelis van der Muelen heeft een huis, gelegen in de Sint-Michielsstraat op
de hoek van de Hueridochterstraat, verkocht aan Ghiselbrecht Huughssone, voor 8 ponden
groten. Dit huis ligt op de erf van verschillende landsheren, met een huur van 16 schelling
parisis jaarlijks. Voldan : 9 november 1416 - 17 september 1408
301/20 f. 12v/8 Zegheren den Vriesen zal de som van 4 ponden 10 schelling groten
tournoois betalen aan Jan Sersymoen fs. Pieter in plaats van Sandrarde den Koc - 17
september 1408
301/20 f. 2v/2 Cornelis van den Ruedekine is de som van 5 ponden 13 deniers groten
schuldig aan Jan van den Becke, voor vlas. Borg : Jan vanden Ruedekine, zijn vader - 18
september 1408
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301/20 f. 2v/4 Broeder Jacop Groedume, gouverneur van het hospitaal Sint-Jan van
Jeruzalem te Zaamslacht, heeft 1 gemet moer zonder de grond, verkocht aan Jan Dierkine fs.
Jan. Deze moer lag te Moerbeke en was begrensd door de moer van Sint-Lisbette aan de
westzijde en de moer van Michiel Wint aan de oostzijde. De moer werd voor een periode van
50 jaar verkocht - 18 september 1408
301/20 f. 3/3 Jacop de Luede is de som van 11 kronen schuldig aan Jacop van den Hecke,
voor geleend geld - 18 september 1408
301/20 f. 5v/14 Gillis van Baers is de som van 4 ponden 19 schelling 8 deniers groten
schuldig aan Jan den Backere uit Etikhove in plaats van de heer van Sint-Pieters, voor pacht 18 september 1408
301/20 f. 6/1 Justaes Roets heeft 373 ponden 23 deniers 0,5 parisis ontvangen van de abt van
Sint-Pieters, bij het afscheid van Jan Milote, moenk en ontvanger van voornoemde kerk, als
vergelding. Justaes kreeg eveneens de nog te betalen bedragen van Jan de Karlier en alle
rechten beschreven in het schepenboek van 320 februari 1408 n.s., nl. 309 ponden 15 schelling
10 deniers parisis. Daarbij krijgt Justaes nog 24 ponden parisis min 10de penning van de leen
die Justaes kocht van Lisbetten vanden Walle, vrouw van Jan vander Cruustrate, met een
waarde van 53 ponden 9 schelling 6 deniers parisis. Justaes skrijgt 18 ponden parisis van Jan
Gaffelkine, ontvanger te Gent, van de abt. Totaal moest Justaes 405 ponden 5 schelling 4
deniers parisis ontvangen en daarvan kreeg hij reeds 373 ponden 23 penning 0,5 parisis. De
ontbrekende som wordt door deze akte vereffend - 18 september 1408
301/20 f. 11/1 Pieter Diedericx heeft een halve bunder moer, zonder de grond, verkocht aan
Willem Boelen fs. Pieter, voor 54 ponden groten tournoois. Pieter kocht deze grond vroeger
van de vrouwen van Market. Borg : Jacob Gheenssone ; Kerstoffels de Wint - 18 september
1408
301/20 f. 12v/9 Gheeraerd van Moorsele is de som van 7 ponden 3 schelling groten
tournoois schuldig aan Sanderarde de Koc, voor weede - 18 september 1408
301/20 f. 12v/10 Sanderaert de Koc uit Bethunen machtigde Jan Sersymoens fs. Pieter om
zijn schulden te innen - 18 september 1408
301/20 f. 2v/5 Wouter Brecht fs. Wouter heeft een hofstee van 11 gemet groot, gelegen te
Assenede, en waarop Hellin van Steelant woonde, verkocht aan Willem van Ravenscoet. Deze
hofstee was begrensd door het land van Pieter Ghiselbrecht aan de westzijde en het leen die
Wouter Brecht hield van Sint-Baafs aan de oostzijde en het leen van vrouw van Lovendeghem
aan de zuidzijde en de straat aan de noordzijde. De landcijnzen bedroegen : 12 schelling groten
jaarlijks voor Philip van Steelant fs. Hellin ; 8 groten jaarlijks voor de kerk van Assenede. Naast
baar geld moest Wouter nog een lijfrente van 4 ponden groten jaarlijks aan Willem. Borg :
Everdey de Grutere, Pauwels Nys. Wouter Brecht mag niet meer dan 3 ponden 13 schelling 1
penning groten en 9 deniers parisis ontvangen van deze hofstee. Dit werd op 2 juli1416
opgemaakt voor de schepenen Stevin van Liekerke, Willem Seyssone en consoorten (folio 13)
- 20 september 1408
301/20 f. 3/1 Pieter de Cousmakere is de som van 12 schelling 6 groten schuldig aan Andries
den Pasteyere, voor geleend geld - 22 september 1408
301/20 f. 3/5 Jan de Wale, schipper, heeft een pleitschip verkocht aan Jacop den Hert fs. Jan,
voor 31 ponden 15 schelling groten tournoois. Borg : Jacop de Puer ; Jacop de Vriese - 22
seeptember 1408
301/20 f. 2v/10 Willem de Cupere fs. Pieter is de som van 5 ponden groten tournoois
schuldig aan Pieteren van Berenvelt, voor vergulde taferelen - 23 september 1408
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301/20 f. 3v/11 Andries Pantin heeft een huis, gelegen aan de Kwaadham, tussen dat van
Wouteren van Halle, mesmaker, en dat van Kateline van der Haghen verkocht aan Pieteren
Puelu alias van Praet, voor 5 ponden 15 schelling groten. De landcijns bedroeg 55 schelling
parisis jaarlijks - 23 september 1408
301/20 f. 13v/11 Jan van Leyns en Jan de Cuenclere rapporteren dat Lievin vander Sluis alias
Neuskin, een lijfrente van 1 pond jaarlijks bestemd voor Lisbetten vander Beke, weduwe van
Diederic Sletsarde, verkocht aan Justaes Coets. Borg : Lievin Papal, Lievin vander Sluis - 23
september 1408
301/20 f. 2v/9 Jan Bosschaerde zal de som van 3 ponden groten tournoois betalen aan
Laureins den Maegh, priester, voor achterstallige pacht - 26 september 1408
301/20 f. 3/7 Willem van den Hecke is de som van 2 ponden groten tournoois schuldig aan
Willem van den Bussche - 26 september 1408
301/20 f. 3/8 Jan den Meyere, bakker, zal de som van 35 schelling groten tournoois betalen
aan Ghiselbrechts de Grutere, korenmeter, voor koren - 26 september 1408
301/20 f. 3/9 De schepenen van de keure beslisten dat de staat van goed, ter waarde van 2
ponden 10 schelling groten, moest berusten onder Willem de Vos, tycwever en voogd over
Moenin Claerboude. Er moest jaarlijks pensioen worden betaald aan Willem. De staat is van
Moenin - 26 september 1408
301/20 f. 10/11 Pieter de Roese is de som van 28 schelling groten tournoois schuldig aan
Heylsoeten, vrouw van Heinric Joes, voor bier - 26 september 1408
301/20 f. 10/10 Pieter Loetin is de som van 2 ponden 14 schelling 3 deniers groten tournoois
schuldig aan de weduwe van Goessin Saels, voor turf - 1 oktober 1408
301/20 f. 10/12 Oliviere Lutinne is als borger aan Oliviere van der Leyen, de som van 1000
stukken fasseelhout schuldig aan Heinric den Houden - 1 oktober 1408
301/20 f. 3v/5 Willem den Sceppere is de som van 4 ponden groten tournoois schuldig aan
Willem Leusen. Willem Leusen geeft de toestemming aan Jan den Busere uit SintWinoksbergen om 3 ponden groten van Willem te ontvangen. Jan machtigt Pieteren den
Jonghen om deze 3 ponden groten te innen - 2 oktober 1408
301/20 f. 8/5 Zegher Aeuwe is de som van 7 schelling 2 deniers groten schuldig aan
Cornelisse van der Meulen, voor geleend geld - 2 oktober 1408
301/20 f. 25/1 Jacop Doesterlinc fs. Jacop heeft een lijfrente van 6 schelling groten jaarlijks
verkocht aan Jan Huughssone, priester en kanunnik te Drongen. Jacop en zijn zusters
Mergriete en Lysbette hebben de lijfrente bezet op een brouwerij gelegen aan de Turrepoort bij
de Poel, genaamd "tBeershoeft". De brouwerij lag op de erf van de stad en de landcijns
bedroeg 8 schelling parisis jaarlijks voor de stad, en nog eens 20 schelling parisis 0,5 kapoen
jaarlijks voor de Heilige Geest van Sint-Michiels. Landsheer Justaes Onredene ; Heinric van
Ansbeke, priester, in plaats van de Heilige Geest van Sint-Michiels - 2 oktober 1408
301/20 f. 3v/6 Reynier de Ruddere heeft de erfelijkheden die hem toekwamen door de dood
van zijn broers Jan de Ruddere en Heinric de Ruddere, en gelegen te Stekene, verkocht aan Jan
Reyneren. Borg : Jan Eyse alias van Beke, brouwer - 3 oktober 1408
301/20 f. 20bis/10 Joes van den Cleygate is de som van 6 ponden groten schuldig aan Juliene
van den Cleygaten zijn broer - 3 oktober 1408
301/20 f. 3v/1 Clais de Cuelneren is de som van 16 schelling 10 deniers groten tournoois
schuldig aan Adriane den Hurteren - 4 oktober 1408
301/20 f. 3v/2 Joes Roelands is de som van 71 ponden 4 schelling 6 deniers parisis schuldig
aan Gillis van Deinse in plaats van Heinric van der Cameren en Jan vander Schaghe - 4
oktober 1408
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301/20 f. 3v/3 Willem Raeuwele uit Werveke is de som van 20 ponden groten tournoois
schuldig aan Jan van Lathem, voor geleend geld, en voor brood - 4 oktober 1408
301/20 f. 3v/7 Jan Nachtegale is de som van 36 schelling groten tournoois schuldig aan
Heinric Douden, voor lijnwaad - 4 oktober 1408
301/20 f. 3v/8 Pieter Bernart is de som van 2 ponden 2 schelling 6 deniers groten tournoois
schuldig aan Michiele Steyaert, voor bier - 4 oktober 1408
301/20 f. 3v/9 Lisbette Lancvoets en haar man Zegheren vander Pouke hebben de helft van
een huis, gelegen in de Drabstraat, naast dat van Osten vander Brugghen, verkocht aan
Beatrissen van de Gracht, vrouw van Lievin Meyeraerts. De andere helft behoorde toe aan Jan
Meyeraert en Lievin Meyeraert - 4 oktober 1408
301/20 f. 3v/13 Ywein van Varnewyc is de som van 16 schelling groten tournoois schuldig
aan Volcwive vande Voorde - 4 oktober 1408
301/20 f. 10/1 Jan vanden Voerde fs. Clais en Lievin Hassart zijn de som van 34 schelling 6
deniers groten schuldig aan Arende Wandarde, voor hout - 4 oktober 1408
301/20 f. 10/4 Lievin van den Moortgate is de som van 11 schelling 6 deniers groten schuldig
aan Robbrecht van der Elst, voor een halve zak koren - 4 oktober 1408
301/20 f. 3v/10 Kateline van Ryaghen heeft een rente van 33 schelling 4 penning parisis
jaarlijks verkocht aan Jan Halarde, kruidenier. Deze rente is bezet op het huis "den Cardinael",
gelegen aan de Korenmarkt - 5 oktober 1408
301/20 f. 10/3 Jacop Boucmanne en zijn vrouw Jacquemine van Platvoerde hebben het goed,
genaamd "ter Vlake", gelegen te Drongen, verkocht aan Pieteren Amelric. Jacop Boucmanne
kreeg deze grond bij de dood van Kateline Paerdaens, weduwe van Jan Haecx, zijn moeder. De
verkoopsom bedroeg 26 ponden 16 schelling groten - 5 oktober 1408
301/20 f. 10/6 Philip de Costre en Jacop de Vooghd zijn de som van 4 ponden 10 schelling
groten schuldig aan Jan vander Moeminghen in plaats van Kateline Sersanders - 5 oktober
1408
301/20 f. 10/8 Roeland Bolloc heeft zoveel grond als Willem Buuc in plaats van Roeland
voornoemd beheerde, overgegeven aan Willem Laureins, brouwer. Willem Laureins kreeg ook
de kosten die Clementie, vrouw van Jan Moermans maakte. Deze grond lag te Nevele en was
verdeeld in 2 stukken : 1 stuk genaamd "de grote Arents Heers" te Sint-Jans-Lederne en een
stuk van 200 roeden gelegen achter de kerk. Dit laatste stuk werd door Beele Amelric, moeder
van Clementie aan Willem voornoemd gegeven - 5 oktober 1408
301/20 f. 10v/2 Zegher Laverdey is de som van 3 ponden groten en 12 groten schuldig aan
Gheerarde van den Dyke - 5 oktober 1408
301/20 f. 71v/10 Kateline Swarten heeft de som van 42 schelling groten ontvangen van Jan
van Balau, voor de houdenesse van Meerkinne, hun kind - 5 oktober 1408
301/20 f. 3V/14 Godenert Hoste, kordewanier, is de som van 28 schelling 9 deniers groten
schuldig aan Lievin van den Hecke, voor leder - 6 oktober 1408
301/20 f. 4v/5 Zegher Dert is de som van 2 ponden groten tournoois schuldig aan Jan den
Langhen fs. Jan, voor een schip. Borg : Jacob Fierin ; Jan van Everghem - 6 oktober 1408
301/20 f. 4v/16 Pieter van den Veere is de som van 30 schelling groten schuldig aan Jan Cop
- 6 oktober 1408
301/20 f. 11v/3 Jacop de Rammeleren is 2100 stukken fasseelhout schuldig aan Pietren
Heinssone - 6 oktober 1408
301/20 f. 3v/15 Pieter de Munteneeren is de som van 22 schelling groten schuldig aan
Kateline Steemans, fs. Mattheus - 7 oktober 1408
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301/20 f. 10/2 Jan vander Mouden fs. Gheerards is de som van 3 schelling 4 penning groten
schuldig aan Gillese vander Gouden, voor een huis staande op het Divenlant - 7 oktober 1408
301/20 f. 4v/6 Goessine van Ossenbrouc zal de som van 2 ponden 16 schelling 7 deniers
groten betalen aan de weduwe van Laureins Backers, voor kateilen - 8 oktober 1408
301/20 f. 10/5 Jan van Elfst, fs. Goessins zal de som van 2 ponden 6 schelling groten
tournoois betalen aan Geerard vanden Brouke - 8 oktober 1408
301/20 f. 10/7 Lisbette vanden Hove geeft alle kateilen of 4 ponden groten aan Jehanne
vanden Hove, haar broers bastaarddochter, voor haar diensten die zij bewees tijdens haar
verblijf in het Sint-Lisbettehof 301/20 f. 4/3 Lievin de Hane, wonend aan de Muide, is de som van 14 mudden en 11 alsters
rogge, schuldig aan de heer van Sint-Baafs, voor pacht van een molen gelegen aan SintAmandsberg. Lievin moet ook nog 18 alsters rogge leveren boven de eerste betaling. Deze
alsters mogen geleverd worden door Lievin van Audeghem, bakker van Sint-Baafskerk,
waarvoor Lievin voornoemd zal betalen - 10 oktober 1408
301/20 f. 4v/9 Gillis van den Liebrughen is de som van 6 ponden 19 schelling 8 deniers
groten schuldig aan Gheeraert de Koc, fs.Jan - 10 oktober 1408
301/20 f. 5/8 Jaquemine, weduwe van Jan van Aelmeersch is de som van 20 schelling groten
tournoois schuldig aan Fransoise Morael - 10 oktober 1408
301/20 f. 6/4 Machtilt sWinters fs. Willem heeft haar vergoeding voor de diensten die zij
heeft verleend aan Roegier van Brakele, ontvangen - 10 oktober 1408
301/20 f. 10/13 Jan Keyster heeft een huis genaamd "Hemelroden" met het klein huisje
gelegen aan den Pitte, verkocht aan Jan Meynfroet. De huur van de erf bedroeg 6 ponden 12
schelling 8 deniers parisis 8 kapoenen jaarlijks bestemd voor het godshuis van de poortakkers.
Het recht van Jan Keyster bestond uit 3/4 van het huis. Jan Meynfroet moet nog de
resterende 16 ponden groten betalen. Borg : Pieter Dooghen Matthys van den Spiegle 301/20 f. 10v/1 Jan Dullart is de som van 18 schelling 3 deniers groten schuldig aan Pieteren
van der Lake, voor evenen - 10 oktober 1408
301/20 f. 10v/5 Gillis Stalpart is de som van 2 ponden 11 schelling groten schuldig aan
Gillisse Stuufsac, voor koren - 10 oktober 1408
301/20 f. 10v/6 Gillis Stalpart is de som van 14 schelling groten tournoois schuldig aan Jan
den Keyser, voor koren - 10 oktober 1408
301/20 f. 10v/10 Heinric Boegaert heeft een nieuw Durmeschip verkocht aan Jan Everwijn
fs.Jan, voor de som 7 ponden 17 schelling groten - 10oktober 1408
301/20 f. 4/2 Maes uten Hoerten is de som van 2 ponden 17 schelling groten schuldig aan
Jan Temmerman,schipmaker, voor een schip. Borg : Ghiselbrecht van den Ackere - 11
oktober 1408
301/20 f. 4v/2 Jan de Hond fs. Boudin, brouwer, is de som van 40 schelling 10 penning
groten tournoois schuldig aan Pietren vanden Hecke, fs. Pieter, voor graan - 11 oktober 1408
301/20 f. 4v/7 Thomas Cornelis zal de som van 2 ponden 15 schelling 3 deniers groten
tournoois betalen aan Roelande vander Heyden, voor laken - 11 oktober 1408
301/20 f. 4v/14 Joes Scelpe is de som van 2 ponden groten tournoois schuldig aan Pietren
Doedins voor geleend geld. Borg : Pieter Maes fs. Pieter - 11 oktober 1408
301/20 f. 4v/15 Gillese Halsberghe moet 2100 stukken hout, voor de helft eik en voor de
helft els, leveren aan Pieter Heins - 11 oktober 1408
301/20 f. 5/4 Heinric Tolvin is als ontvanger en in plaats van de kleine spijkers te Gent, de
som van 123 ponden 19 schelling 9 deniers parisis schuldig aan meester Daneele Alard.
Voldaan : 31 oktober 1408 - 11 oktober 1408
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301/20 f. 7v/8 Heinric vanden Hane, brouwer, is de som van 4 ponden 4 schelling groten
tournoois schuldig aan Pauwels Mise - 11 oktober 1408
301/20 f. 8v/9 Harent Sersanders fs. Sander heeft 3 gemetten grond, gelegen te
Boestenbliden in Axelambacht, aan de kerk op een stukgenaamd "Rikelisch", verkocht aan
Claise Pieter Daenssone. Dit stuk grond was verdeeld in 2 percelen, het ene perceel was
begrensd aan de noordzijde door grond van de Heilige Geest van Axel, aan de zuidzijde door
de grond van de weduwe en kinderen van Pieter Daenssone en Mechiel van Ghend, aan de
westzijde de grond van de Bijloke, aan de oostzijde de grond van de kapelrie voor Sint-Joes
teExel. Het ander perceel was begrensd aan de zuidzijde door de grond van de kapelrie voor
Sint-Joes te Axel, aan de noordzijde door de grond van Vander Haghe, aan de oostzijde door
de grond van Miere, de vrouw vanden Moure, aan de westzijde door de grond van Arend
Sersanders. Wanneer Claise Pieter voornoemd kosten heeft aan dit stuk grond, dan mag hij
deze halen uit de grond van Harent voornoemd, gelegen te Boestenbliden, voor de kerk, ten
westen van de groete Wale, ten zuiden van de grond van Ector van Voerhoute, ten noorden
van Miere, de vrouw van vanden Moere, ten oosten van de grond van Jacop Graven - 11
oktober 1408
301/20 f. 10v/3 Kateline Huughs, weduwe van Vincent de Jonghe, Lysbetten de Jonghe, haar
dochter, met haar man Jan vanden Bossche, hebben een rente van 20 schelling groten jaarlijks
verkocht aan Lievine den Bleckere, proost van Sint-Veerle. Deze rente kochten zij vroeger van
Jan vanden Damme en zijn vrouw Lysbetten van Kerchove. De rente was bezet op de helft
van het middenste huis gelegen aan het kapelleke van O.L.Vr. Dwers. De vroegere verkoop
gebeurde op 6 maart 1397 voor de schepenen Pieter Sersimoens, Jan Everwyns en consoorten,
op folio 42 te lezen. Lievin de Bleckere heeft deze rente gegeven aan de O.L.Vr.-kerk te
Doornik - 11 oktober 1408
301/20 f. 10v/8 Mergrieten tSioncheren, weduwe van Jacop van Habinsvoerde is de som van
30 schelling groten schuldig aan Ghyselbrecht den Temmerman, voor geleend geld - 11
oktober 1408
301/20 f. 10v/9 Jan Oste is de som van 3 ponden groten schuldig aan Heinric Boegaerde
voor hout. Jan heeft ook aan Heinric 6 wandelingen* van een pleitschip beloofd. *koopwaar 11 oktober 1408
301/20 f. 10v/12 Jan Alart, beursmaker, heeft een huis met hofstee, gelegen in de
Gheugheberstraat, verkocht aan Lievine Coets. De huur voor de erf bedroeg 42 schelling
parisis jaarlijks. De verkoopsom bedroeg 7 ponden groten tournoois - 11 oktober 1408
301/20 f. 15v/5 Jan van Huffelghem heeft een geschil met Claise den Crane als voogd over
Coppine zijn broer over het geld en de koop van het 6de deel van meersen 8,5 gemet groot en
gelegen te Roesbrouc. Dit 6de deel erfde Jan van Kateline van Formelis. De vader van Claisse
kocht dit vroeger van Jan. Clais meende dat hij daarom op die meersen recht had. Jan kloeg
Clais hierom aan en verdedigde zich door te bewijzen datr de verkoop van de meers gebeurde
tussen Jan en Clais den Crane,Clais' vader en dus Jan toekwam - 11 oktober 1408
301/20 f. 60v/1 Jan Joeris is een mudde rogge schuldig aan Willem Uten Hove - 11 oktober
1408
301/20 f. 4v/3 Jan Huughs fs. Pieter heeft een lijfrente van 12 ponden parisis jaarlijks
verkocht aan Jan van Nevele en zijn vrouw Kateline Spelmaelgen. Deze lijfrente is bezet op
grond te Dendergem. Die grond was in handen van Gheerarde vanden Zype - 12 oktober
1408
301/20 f. 7/14 Pieter Weylin zal de som van 6 ponden 3 schelling 4 deniers groten betalen
aan Mechiele Steyaerde, voor hout - 12 oktober 1408
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301/20 f. 10v/4 Jan Nachtegalen zal de som van 20 schelling groten tournoois betalen aan
Jan Conteele - 12 oktober 1408
301/20 f. 10v/13 Pietren Peeren zal de som van 2 ponden 10 schelling groten betalen aan Jan
Huerlebloc voor achterstallige pacht - 12 oktober 1408
301/20 f. 11/7 Arend Fierin en Willem Beele pachten 2 gemetten moer, gelegen te
Moerbeke, van Heinric Oebrechts voor de som van 20 ponden groten tournoois - 12 oktober
1408
301/20 f. 14/6 Zegheren vanden Lare zal de som van 33 schelling 1 denier groten betalen aan
Jan Pleken voor brood - 12 oktober 1408
301/20 f. 16v/10 Lisbette weduwe van Heinric Cornelis heeft een rente van 21,5 schelling
parisis verkocht aan Harende den Saghere. Deze rente is op de volgende manieren bezet : 7,5
schelling parisis op de molenwal buiten de Muidepoort ; 14 schelling parisis op een hofstee,
vroeger eigendom van Pieter de Spieghele en waarop Jan de Costere nu woont - 12 oktober
1408
301/20 f. 21/1 Jan Hebbel heeft zijn huis waarin hij woont gelegen in de Volderstraat, naast
de kamer van Pieter vander Muelen en naast het huis van vrouw Cabelliaus, verkocht aan Jan
Uten Hove fs. Claeus. Jan verkocht Jan ook 5 kamers uitkomend op het erf van Lievine
Papalle,en naast de kamer van Pieter vander Muelen en Lievine van Beveren, met een landcijns
van 3 ponden 12 schelling parisis jaarlijks voor Lievin Papalle bestemd. De verkoopsom van dit
alles bedroeg 60 ponden groten tournoois waarvan reeds 5 ponden groten werd betaald. Borg :
Ghiselbrecht de Vos, Lievin de Zwane. Landsheer : Lievin Papalle - 12 oktober 1408
301/20 f. 4/1 Heinric van de Beke fs. Jan is de som van 5 ponden 2 schelling 4 penning
groten tournoois schuldig aan Jan van Boescoete. Voldaan 11 januari 1410 n.s. - 13 oktober
1408
301/20 f. 4v/1 Daneel van Zele is de som van 16 schelling groten en 6 groten voor kosten
schuldig aan Jacop den Odeneere - 13 oktober 1408
301/20 f. 10v/11 Jan Laverdey als borger over Jan den Smet alias Jan Seghers, zal de som van
2 ponden groten tournoois betalen aan Heinric sCoenjans - 13 oktober 1408
301/20 f. 11/4 Jacob van Calkine is de som van 16 schelling groten schuldig aan Willem van
den Cheinslande, voor geleend geld - 13 oktober 1408
301/20 f. 11/5 Olivier Hecaert moet 1000 stukken fasseelhout, Nevelse maten, leveren aan
Willem van Cheinslande - 13 oktober 1408
301/20 f. 49/11 Oieter Goethals fs Piete is de som van 81 ponden parisis 8 mudden en 6
alsters evenen schuldig aan Jan Huugssone, priester van de kerk van Drongen, voor
achterstallige pacht - 13 oktober 1408
301/20 f. 5v/13 Bernart de Gurseme heeft een voedercaerden verkocht aan Michiel
Scatteman - 14 oktober 1408
301/20 f. 10v/7 Willem van den Lare is de som van 30 schelling groten tournoois schuldig
aan Laureins Boelen en Jan Coucken voor achterstallige pacht - 14 oktober 1408
301/20 f. 4/5 Godenert uten Hove, Jan de Clerc brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette fs. Jacop,en
Gillis de Vriese en consoorten konden opmaken dat op 18 februari 1409 n.s.* Laureins Coels
12 zakken en 2 mudden evenen moet leveren aan Willem van der Heecken. Kosten 24 groten.
*waarschijnlijk 1408 n.s. - 15 oktober 1408
301/20 f. 4/6 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc brouwer, en consoorten, vinderen van SintJan, rapporteren dat zij uit de boeken van Adaeme van Ydeghem en consoorten konden
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opmaken dat op 23 juni ll. Gheeraerde Volken de som van 10,5 groten moest betalen aan Jan
Bruusch. Kosten 21 groten - 15 oktober 1408
301/20 f. 4/7 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc brouwer, en consoorten, vinderen van SintJan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en Gillis de Vriese en consoorten
konden opmaken dat op 7 juli ll. Bernarde den Gursemen de som van 9 schelling 9 penning
groten moest betalen aan Pietren Oliviers. Kosten 17 groten 2 inghelsen - 15 oktober 1408
301/20 f. 4v/10 Willem van der Eeken is de som van 48 ponden groten tournoois schuldig
aan Jan Makereel voor de koop van 2 schepen. Borg Jacop van der Eecken, Laureins vander
Eecken, Jan van Buederwaen - 15 oktober 1408
301/20 f. 10v/14 Heinric de Suttere machtigde Marien van den Berghen, zijn vrouw,om zijn
schulden te innen - 15 oktober 1408
301/20 f. 11/6 Jan vanden Hulle zal de som van 20 schelling groten betalen aan Willem den
Vos voor grond - 15 oktober 1408
301/20 f. 11/8 Symoen de Houwer is de som van 31 schelling groten tournoois schuldig aan
Boudin den Kuyf en nog eens 6 alsters rogge voor achterstallige lijfrenten. De lijfrente stond
op naam van Kateline Costers - 15 oktober 1408
301/20 f. 11v/1 Pieteren van der Hoeneeren huurde grond, gelegen te Destelbergen, van Jan
Ysenbaerde. De grond was 7 bunders groot. De schepenen beslisten dat Jan Ysenbaerde de
grond moet laten gebruiken door Pieteren - 15 oktober 1408
301/20 f. 11v/2 Urbain Damman is de som van 30 ponden groten tournoois schuldig aan
Diederike sCrevel, voor een huis gelegen in de Saaisteeg. Voldaan 8 januari 1412 n.s. - 15
oktober 1408
301/20 f. 15v/3 Pieter de Scaepdrivere is de som van 24 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan Goethalse - 15 oktober 1408
301/20 f. 4v/13 Jan Mourman, houtbreker, is de som van 2 ponden 14 schelling groten
tournoois schuldig aan Jan Wyelande, schrijnwerker, voor houten takken. Borg Nys van
Westrem - 16 oktober 1408
301/20 f. 8/8 Philips Roelands is de som van 44 schelling groten tournoois schuldig aan Gillis
van Deynse in plaats van Heinric vander Cameren en Jan van der Scaghe - 16 oktober 1408
301/20 f. 8/9 Martin Ackerman is de som van 12 ponden 14 schelling 7 deniers 0,5 groten
schuldig aan Daneele van den Bossche en Gillis van Deynse in plaats van Heinric van der
Camere en Jan van der Scaghe, voor pacht - 16 oktober 1408
301/20 f. 8/10 Gillis van den Walle is de som van 38 schelling 8 deniers groten tournoois
schuldig aan Daneele van den Bossche en Gillis van Deynse in plaats van Heinric van der
Camere en Jan vander Scaghe, voor achterstallige pacht. Voldaan 26 mei 1414 - 16 oktober
1408
301/20 f. 9/1 Arend Sersanders fs. Sander heeft 3,5 gemetten grond, gelegen te
Boestenblijden te Axel benoorden de kerk, verkocht aan Jan den Bruwere. Dit stuk ligt ten
westen van het stuk van Talins Roumers en Diedericke den Visch en Ysen den Mueleneere en
ten oosten het stuk van Martin Pauwels en Huughe vanden Walle en ten zuiden van het stuk
van vander Haghe. Ook kocht Jan den Bruwere 806 roeden, eveneens gelegen te
Boestenblijden naast de kerk. Op deze grond stond een rente van een viertal tarwe jaarlijks,
bestemd voor de Heilige Geest van Boestenblijden. Deze 806 roeden lagen ten westen van het
stuk van de kinderen van Jan Bliden, ten ooosten van "den holen vliet" en ten noorden van de
zoon van Pieter Pauwels en van vander Haghe - 16 oktober 1408
301/20 f. 11v/6 Pieter van Waes is de som van 17 schelling groten schuldig aan Jacob
Bernarde, voor een pantser. Voldaan 11 april 1409 - 16 oktober 1408
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301/20 f. 19bis/2 Jan Hergaert uit Russele machtige Jan van den Esche, kuiper, om zijn
schulden te innen16 - 16 oktober 1408
301/20 f. 21bis/3 Godenert Hoste is de som van 2 ponden 19 schelling groten schuldig aan
Jacob Doedins, voor leder - 16 oktober 1408
301/20 f. 38/3 Phelippe van Steelant zal de som van 23 schelling groten en 8 ponden parisis
of 7 groten jaarlijks betalen aan Gheerarde en Munteneren, priester en ontvanger van de
missen op donderdagen te Sint-Niklaas - 16 oktober 1408
301/20 f. 4v/ Clais Heinricx is als borger over Amelen Minninc de som van 20 ponden
parisis schuldig aan Jan Bouten - 17 oktober 1408
301/20 f. 4v/8 Jacop Lamine, brouwer, is de som van 20 schelling groten tournoois schuldig
aan Pieteren van den Hecke fs. Pieter voor graan - 17 oktober 1408
301/20 f. 7/9 Nis van Westerghem is de som van 9 ponden groten schuldig aan Lambrechte
Bosschaerde en Mergriete Swevers, voor een huis gelegen aan het Gravensteen. Borg Jan
Mourman, houtbeker ; Jan van Leuvene, tegeldekker. Voldaan 11oktober 1411 - 17 oktober
1408
301/20 f. 4v/11 Mattheeus de Boc is de som van 2 ponden 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Christoffele Pric fs Jan - 19 oktober 1408
301/20 f. 4v/12 Heinric Tolvin is als borger over Jan van Steenhout, rudder, de som van 9,5
kronen schuldig aan Pieter Aelbrechte, voor een harnas. Voldaan 22 november 1409 - 19
oktober 1408
301/20 f. 5/10 Jan Sersymoen en Jan Sersanders fs Daniel geven een rente van 20 schelling
groten tournoois als offerande aan de abdes van de Bijloke. Dit geven ze bij de intrede van
Kateline Sersanders, dochter van Jan, als religieuse in de Bijloke - 19 oktober 1408
301/20 f. 8/11 Naesen fa Pieter van Dycstadt en Katheline Scats bezit een staat van goed;
deze staat kreeg zij voor de helft bij de dood van haar vader en nu krijgt zij de ander helft door
de dood van haar moeder. Deze staat werd beheerd door Willem van Dycstat, haar voogd,
omdat zij niet in staat was. Zij krijgt haar deel zoals ook Willem en Jan, haar broers, Alosen,
haar zus met man Jan den Brouc. Dit deel bestond uit erfelijkkheden, gelegen te Ronse en was
61 roeden groot en lag naast dit van Willem vander Heyden, aan de noordzijde en genaamd
"Troest". Daarnaast krijgt zij nog 61 roeden 0,5 gelegen op het zelfde veld voor tsTichelkin;
halve bunder en 38 roeden te "op den Adic"; halve bunder 812 roeden meers; halve bunder en
50 roeden; 816 roeden; het derde deel van 2 dagwant; het vierde deel van een bunder en 30
roeden genaamd "Droegheweede"; het vierde deel van een meers van een bunder en 55
roeden. De pachtsom van deze grond bedroeg 2 schelling groten jaarlijks, elke dagwant. Zij
krijgt ook nog 5 ponden 13 schelling 3 deniers groten, een bed, een metalen pot uit het huis
voor de Hoye. Borg Willem vander Dycstat, Martin en Jan vander Dycstat - 19 oktober 1408
301/20 f. 39v/2 Ghiselbrechts de Grutere fs. Ghiselbrecht en zijn vrouw Lisbette Sammans
hebben het 8ste deel van een huis en erf gelegen op de Leie en genaamd "Tolhuis van den
Coerne" naast Stevin van Liekerke en Jan de Longcourts, verkocht aan Zegheren den Amman
- 19 oktober 1408
301/20 f. 5/2 Vincent Inghel en Willem Beckaert zijn de som van 12 ponden 2 schelling
groten tournoois schuldig aan Gillis Papalle, voor laken - 20 oktober 1408
301/20 f. 5/3 Op 17 oktober 1408 bracht Jan Segherssone en blauwe dubbele heyke naar de
vierschaar. Deze heyke behoorde toe aan Willemme Blidelevene, die dit kocht voor 20 ponden
parisis van Jan Leyde. Deze heyke werd ten voordele van Jan Segherssone gepand. Jan Lygers,
gezworen prijzer van Gent, prees de heyke aan 12 ponden parisis - 20 oktober 1408
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301/20 f. 5v/1 Francois Woestelant heeft de som van 42 schelling groten tournoois
ontvangen van Mergrieten, vrouw van Jan van Edinghen. Mergrieten gaf nog 5 schelling groten
voor de kosten van een halve lijfrrente van 6 ponden parisis jaarlijks aan Francois. Deze
lijfrente stond op naam van Lisbette van Steenland, vrouw van Francois. Lisbette stond borg
voor Boudine Parys. Mergrieten was erfgenaam van Boudine. - 20 oktober 1408
301/20 f. 6/3 Pieter van Goeselaer krijgt het leen, gelegen te Desteldonk, houdend van het
kasteel van Gent, en vroeger gekocht van Harende van Craynem van Floreinse Vilain. Omdat
Harende geen poorter was van Gent kocht Pieter dit leen met het geld van Floreinse. Wanneer
iemand zou beletten dat Floreinse en nakomelingen gebruik zouden maken van de leen, dan
moet deze persoon een boete van 50 ponden groten tournoois betalen. - 20 oktober 1408
301/20 f. 7v/11 Gillis van Nievene, de oude, fs. Jan en Jan van Nievene fs. Gillis leggen hun
ruzie bij. Jan heeft verscheidene jaren gewerkt in de herberg van zijn vader en heeft ook
gewerkt voor het smedenambacht van zijn vader. Hun vrienden Jan van Nievene, broer van
Gillis, Gillis Sneevoet, Jacob Sneevoet, Michiel van Nievene en Heinric de Loupere
aanhoorden de eis van Jan nl. dat hij niets anders dan eten, drinken en kledij heeft gekregen
voor de 20-jarige dienst bij zijn vader in het smedenambacht. Gillis verantwoorde zich door te
zeggen dat Jan in de toekomst zal vergoed worden nl. Jan wordt bij zijn huwelijk ontslagen van
zijn diensten. Wanneer Gillis sterft krijgt Jan het huis staande op de Oudburg, voor de helft en
bij de dood van zijn moeder, helemaal. Dit huis staat op het erf van diverse landheren en de
landcijns bedroeg 42 schelling parisis jaarlijks. Landsheren : Wulfram Vriend, ontvanger in
plaats van de Spikere van Deinze ; Johannus Alusen, voogd van Willekine, zijn zoon, als
kapelaan van een kapelrie te Ekkergem vor Sint-Katelinen - 20 oktober 1408
301/20 f. 9v/8 Heinric Castelain alias van den Calve is de som van 3 ponden groten schuldig
aan Perchevalen van Sint-Pieters voor turf - 20 oktober 1408
301/20 f. 11v/4 Mechiele vanden Voerde is als borger over Arende Loutervoet, de som van 2
ponden 13 schelling tournoois schuldig aan Heinric Madden, deken van de wielmakers - 20
oktober 1408
301/20 f. 11v/5 Heinric vander Haghe, timmerman, is de som van 13 schelling groten
schuldig aan Jaquemart Bernart, voor een huis - 20 oktober 1408
301/20 f. 11v/7 Philipse Keerstoc is als bprger over Stevine, zijn zoon, de som van 2 ponden
groten schuldig aan Katelinen Honnelinx - 20 oktober 1408
301/20 f. 13v/3 Pauwels de Blende is de som van 11 ponden groten tournoois schuldig aan
Aelbrecht van Hamert, voor bier uit Hamburg - 20 oktober 1408
301/20 f. 14v/3 Segher Damman en zijn zuster Lysbette met haar man Ghyselbrecht den
Grutre fs. Ghyselbrecht hebben een rente van 12 schelling parisis jaarlijks verkocht aan
Ghelloete den Amman fs. Jan. Deze rente is bezet op de grond "in Lombaerdien" genaamd
gelegen aan de Sanderswal, voor 10 schelling parisis jaarlijks. De overige 2 schelling parisis
jaarlijks was Ghelloet aan verscheidene personen schuldig, als compensatie van een rente van 6
schelling parisis jaarlijks die Kateline Sammans, weduwe van Jacop Bets, gaf aan het klooster
van Beke - 20 oktober 1408
301/20 f. 19bis/9 Jan vander Muelen alias de Cuper en zijn zoon Heinric zijn de som van 3
ponden groten tournoois schuldig aan Joesse vanden Bossche, voor een huis - 20 oktober
1408
301/20 f. 20v/7 Lodewyc van Nevele is de som van 48 schelling 9 penning groten schuldig
aan Jacop Papalle, voor wijn 301/20 f. 5/5 Justaes Coets machtigt Katelinen, zijn vrouw, om de hem toekomende
bedragen te innen - 21 oktober 1408
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301/20 f. 6/12 Kathekline Clappaerts machtigde Jan van der Heeken om haar schulden te
innen - 21 oktober 1408
301/20 f. 5/6 Lievin Maes zal de som van 30 schelling groten tournoois betalen aan Jan den
Pape - 22 oktober 1408
301/20 f. 5/7 Bertelmeeus Bultinc is de som van 2 ponden 14 schelling groten schuldig aan
Godenerde Soyssone, kanunnik, uit Drongen voor een huis - 22 oktober 1408
301/20 f. 7/3 Aeghte van der Scaepbrugghen heeft een huis, gelegen aan de gracht verkocht
aan Jan den Dobbelaere. De landcijns bedroeg 13 schelling parisis jaarlijks. Borg : Jacop de
hert - 22 oktober 1408
301/20 f. 8v/4 Daniel van Melle is de som van 24 schelling 8 penning groten schuldig aan
Jacop Nevelinc, voor runderen - 22 oktober 1408
301/20 f. 11v/11 Jan Busen zal de som van 32 scheling groten betalen aan Lievin van den
Herweghe, kruidenier - 22 oktober 1408
301/20 f. 28/8 Jan Witcouke is de som van 11 ponden 1 penning groten schuldig aan Lievine
vander Sluis, voor sickelen - 22 oktober 1408
301/20 f. 5v/2 Meester Zegher Baerd heeft een rente van 6 Franse kronen jaarlijks verkocht
aan Amelbergen vander Haghe. Borg Gillis Heymans - 23 oktober 1408
301/20 f. 5v/8 Jan de Brune, mesmaker is de som van 2 ponden 6 schelling 3 deniers groten
schuldig aan Gelisse Ansin, alias van Meerem - 23 oktober 1408
301/20 f. 6v/1 Jan Bitevoix is de som van 4 ponden 6 schelling groten tournoois schuldig aan
Goessine van den Moure, voor wollen laken - 23 oktrober 1408
301/20 f. 7/10 Jan de Cordes bracht goederen naar de vierschaar. Deze goederen waren : een
pantser, zilveren riem, zilveren dagge (dolk) van Johannes de Sceppere gepand voor 22
schelling groten; een rok van Boudeline en getyde van de weduwe van Segher Bernage, gepand
voor 13 schelling groten; een zilveren schaal van Jacop Meulekin gepand voor 15 schelling
groten ; een rood deken van lijnwaad, een sandaal, zilveren riem, een gulden ring van Jacob van
Bandekine; een caproen, metalen pot, een handvat met 2 toten, 1 tinnen stoepslachsche van
vrouw van Hedingherp, gepand voor 36 schelling groten; een gulden ring van Ghyselbrcht
Serjacobs, gepand voor 6 schelling 8 deniers groten - 23 oktober 1408
301/20 f. 5/11 Clais fs. Huugh is als borger over Pieteren den Visschere de som van 25
schelling 11 deniers groten voor eten en drinken schuldig aan Jan den Kusere - 24 oktober
1408
301/20 f. 5v/4 Gilisse van Landhuut uit Nazareth moet de som van 2200 houtstukken en 1
kroon geven aan Harende van den Hende - 24 oktober 1408
301/20 f. 5v/9 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten vinderen van de
overkostery van St.-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bets en
consoorten konden opmaken dat op 9 maart 1408 n.s. Gilisse Puhhuser de som van 16
schelling groten moest betalen aan Heinric van den Morne. Kosten vinderen 17 groten - 24
oktober 1408
301/20 f. 5v/10 Godenert uren Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten vinderen van St.Michiels rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en consoorten konden opmaken
dat op 24 september 1407, Boudine Scaes, de som van 8 schelling 11 deniers groten moest
betalen aan Andries Cruusmanne. Kosten vinderen 17 groten 2 ingelsen - 24 oktober 1408
301/20 f. 5v/11 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, vinderen van St.-Michiels,
rapporteren dat op 12 januari ll. Albine Vulgarde de som van 7 groten moest betalen aan Jan
Payen. Kosten vinderen 15 groten - 24 oktober 1408
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301/20 f. 11v/9 Heinric de Broeghe fs. Wouters is de som van 4 schelling 10 penning groten
tournoois schuldig aan Yden Corbeels voor geleend geld - 24 oktober 1408
301/20 f. 11v/10 Pauwels van Mishole is de som van 41 schelling 7 deniers groten tournoois
schuldig aan Jan van Maelgavere, kruidenier, voor achterstallige renten - 24 oktober 1408
301/20 f. 11v/12 Jacob Stulpart is de som van 6 ponden groten tournoois schuldig aan Jan
Stulpart, moenk te Baudeloo, voor de giften die Jacob van Loe, priester en oom van Jan, gaf
aan Jan om zijn nood te lenen - 24 oktober 1408
301/20 f. 5v/6 Gheerarde Volken zal de som van 17 schelling 7 deniers groten betalen aan
Christiane Pauwels. Voldaan 28 juni 1409 - 25 oktober 1408
301/20 f. 5v/7 Jan van den Berghe fs. Clais is de som van 20 schelling groten schuldig aan
Claise den Croec, voor geleend geld - 25 oktober 1408
301/20 f. 6/5 Daneel Rym is de som van 5 ponden parisis schuldig aan Daneele Alaerde - 25
oktober 1408
301/20 f. 6/10 Clais van den Abeele machtigde Jan van den Bossche, schipper, om zijn
schulden te innen - 25 oktober 1408
301/20 f. 6v/11 Pieter Loetins heeft een lijfrente van 12 ponden parisis jaarlijks verkocht aan
Ghelvoete van Leyns. Deze lijfrente was bestemd voor An van der Pale, dochter van Clais van
der Pale. Deze lijfrente was bezet op een ververij met verfalaam gelegen bij de Nieuwe Brug
aan de Neder Quaetham. De ververij lag op de erf van verschillende landsheren en de landcijns
bedroeg 12 ponden 2 schelling 6 deniers parisis jaarlijks.Landsheer en ontvanger:Jan de
Smet,priester, in plaats van de gilde van Sint-Jan; Jan Uggebout, priester, in plaats van de gilde
van Sint-Jacobs; Jacob Wieric als ontvanger van Mergrieten van Elverzele, weduwe van Boudin
van den Kerchove - 25 oktober 1408
301/20 f. 2v/11 Gillis de Vriese is de som van 27 schelling 9 deniers groten tournoois
schuldig aan Aelbrechte van Hamert - 26 oktober 1408
301/20 f. 5v/3 Jan Coelins ,smid is de som van 3 ponden 6 schelling 6 deniers groten
schuldig aan Joos van der Wostinen,schipper - 26 oktober 1408
301/20 f. 5v/15 Jan Haghin is als borger over Jan van den Hannen de som van 4 ponden
groten schuldig aan Pieteren van Berevelt. Voldaan - 26 oktober 1408
301/20 f. 7/8 Jacon van Kets alias de Hertoghe is de som van 20 schelling groten schuldig
aan Pieteren Ymanne, voor wollen laken - 26 oktober 1408
301/20 f. 7/13 Pieter Strubuic is de som van 2 ponden groten schuldig aan Pieteren
Jacobs,smid, voor een aambeeld. Borg : Gillis Ramond,bakker - 26 oktober 1408
301/20 f. 7v/9 Hughen Soetebroken zal de som van 22 schelling groten betalen aan Pauwels
Mise, voor koren - 26 oktober 1408
301/20 f. 7v/10 Lievin van Crombrugghe, priester is de som van 3 ponden 4 schelling groten
schuldig aan Pauwels Mise, voor koren - 26 oktober 1408
301/20 f. 8/12 Gillis van den Westvelde heeft een tiende gelegen te Meyghem verhuurd aan
Pieteren den Keyser fs. Symoen voor een termijn van 5 jaar en voor 5 ponden 10 schelling
groten jaarlijks. Deze tiende is eigendom van de heer van Exarde. Borg : Lodewijk van Nevele;
Gheerolf de Keyser - 26 oktober 1408
301/20 f. 18/7 Gillis de Madre is de som van 2 ponden groten tournoois schuldig aan Jan
Huughssone, kanunnik van Drongen - 26 oktober 1408
301/20 f. 29v/4 Pieter Sersimoens, Simoen de Grutere, Jan Utenhove fs. Clais en Jacob Uter
Galeiden, heilige geestmeesters van St.-Niklaas en Geerarde den Monteneren priester en
ontvanger van St.-Niklaas hebben de helft van een huis gelegen aan de Korenmarkt, naast
Francois van den Wostinen en dat van Clais Poncstrate, en eigendom van Goessin Mieren,
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priester van St.-Niklaas verkocht aan Segheren den Vriese en Clais Poncstraten, voor 12
ponden 10 schelling groten. De landcijns bedroeg 8 ponden pariisis jaarlijks. Landsheer:
Gheerart de Monteneren in plaats van de Heilige Geest - 26 oktober 1408
301/20 f. 29v/5 Kateline van den Steene, weduwe van Francois Soissoene geeft de som van
400 ponden groten aan haar kinderen Gilisse en Lisbetten Eymans, vrouw van Segher Baerts,
die zij kreeg van haar eerste man Jacop Eymans, en dit omdat hij gestorven was - 26 oktober
1408
301/20 f. 76v/8 Jan van den Bossche, monnik en prior uit het St.-Pietersklooster is de som
van 74 ponden 14 schelling parisis schuldig aan Gillis van Deynse. Borg: Jan van Mayeghem;
Philip Schelpe - 26 oktober 1408
301/20 f. 6/6 Clais van Haerwylre is de som van 2 ponden groten schuldig aan Heinric van
dankaersheeke - 27 oktober 1408
301/20 f. 6/7 Bertelmeeus van den Hove is de som van 7 schelling 4 denieres groten
tournoois schuldig aan Gillis den Buedel - 27 oktober 1408
301/20 f. 6/8 Boudin van Namen is de som van 27 ponden 4 schelling groten tournoois
schuldig aan Kathelinen van Houten, voor lijnzaad - 27 oktober 1408
301/20 f. 6/9 Pieter de Ruddere heeft 4 roeden deksteen om het kerkhof te bedekken
verkocht aan de kerkmeester van Steenhuse. Pieter heeft hiervoor 15 schelling 8 groten
ontvangen - 27 oktober 1408
301/20 f. 6/11 Jacob Mast is de som van 11 ponden schuldig aan Symoen Loetine, voor een
schip - 27 oktober 1408
301/20 f. 6v/2 Wouter Fockaert moet een 1000ste en het derde deel van 100 fasseelhout
leveren aan Jan van Oost fs. Gillis - 27 oktober 1408
301/20 f. 8v/8 Jan vanden Hecke,priester en Martin van Sicler rapporteren dat Heinric de
Zutter, bakker de som van 4 ponden groten tournoois schuldig was aan Symoen vander
Zickelen voor geleend geld. Voldaan 27 maart 1412 n.s. - 27 oktober 1408
301/20 f. 11v/13 Jan Hardewel is de som van 13 ponden 10 schelling parisis schuldig aan
Laureinse Reynieren, voor tegels - 27 oktober 1408
301/20 f. 11v/4 Bennoet van Bottelstemen is de som van 6 ponden 16 schelling groten
tournoois schuldig aan Gilisse Lambrecht, voor een Durmeschip - 27 oktober 1408
301/20 f. 13/1 Jacop Scakier is de som van 60 ponden groten tournoois schuldig aan Daniele
vanden Bessche in plaats van en als ontvanger van Heinric vander Cameren en Gillis van
Deynse in plaats van en als ontvanger van Jan van der Scaghe, voor een huis dat men vroeger
"St.-Salmonroede" en nu "de 3 mannekine" noemde en gelegen aan de Hoogpoort. Borg:
Lodewyc de Valkeneren. Voldaan op 24 oktober 14.. - 27 oktober 1408
301/20 f. 13/5 Godenert Utren hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten vinderen van de
overkosterij van St. Jan, rapporteren dat op 11 oktober ll. Willem de Inghelsche de som van 8
schelling 4 penning groten moest betalen aan Jan van Roesselaer - 27 oktober 1408
301/20 f. 12/6 Godenert Utenhove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten vinderen van St.Jan rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bets, Gillis de Vriese en consoorten konden
opmaken dat op 8 oktober ll. Jan Crupintol, de som van 16 schelling 5 deniers groten moest
betalen aan Jan van den Damme, priester. Kosten : 34 groten - 27 oktober 1408
301/20 f. 12/7 Godenert Uten hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten vinderen van St.Jan rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bets en consoorten konden opmaken dat
op 24 september 1407 Boudine Scaec, de som van 8 schelling 10 deniers groten schuldig was
aan Andries Cruusmanne. Kosten 15 groten 2 ingelsen - 27 oktober 1408
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301/20 f. 5/9 Gillis Parijs is de som van 8 ponden 14 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan Bailliet en Jan van Elverzele, voor houten takken. Borg : Diederic Koet - 28 oktober 1408
301/20 f. 8v/12 Jan Goelen, zilversmid zal de som van 18 schelling groten betalen aan Jan
van Verke, voor koren. Jan van Verke machtigde Andriese Vilin om deze som te innen.
Voldaan 25 februari 1409 n.s. - 28 oktober 1408
301/20 f. 58v/8 Symoen van der Scaffelt is de som van 4 ponden 8 schelling groten schuldig
aan Jan Everdeye, in plaats van Coessin Pyferone, voor 2 merries - 28 oktober 1408
301/20 f. 6v/3 Heinric van den Cammeren en zijn vrouw Kateline van der Zickelen, weduwe
van Willem van Sersymoens, Jan van der Scaghe en zijn vrouw Lysbette Sersymoens hebben
het hofstee vroeger "St.-Salmoensroede" en nu "3 mannekinne" genoemd, gelegen aan de
Hoogpoort verkocht aan Jacop Scakier. Voor deze hofstee moet 18 ponden parisis jaarlijks
betaald worden als landcijns aan diverse landheren.Van deze landcijns werd de som van 4
ponden 10 schelling parisis jaarlijks overgeheveld aan Jacop. De resterende landcijns nl. 13
ponden 10 schelling parisis jaarlijks moet aan de volgende landsheren worden betaald: 3
ponden parisis aan de erfgenaam van Symoene van der Zickelen; 43 schelling 4 deniers parisis
aan Pieteren Sersymoens; 13 schelling 4 deniers parisis aan Jan Sersymoens; 13 schelling 4
deniers parisis aan Pieteren van der Muelen; 40 schelling parisis aan Boudine en Ghiselbrecht
den Grutere; 4 ponden parisis aan de vrouw van Ghiselbrecht Vos; 20 schelling parisis jaarlijks
aan Lysbette Sersymoens. Jacop Scakier belast Jan de Zagher fs. Jan, lammerwerker, met de
koop. Landsheren:Victor van der Zickelen en ontvangt 3 ponden parisis jaarlijks; Pieter van der
Muelen over Pieter Sersymoens en krijgt 43 schelling 4 deniers parisis; Pieter van der Muelen
overJan Sersymoens en krijgt 13 schelling 4 deniers; Pieter van der Muelen over zichzelf en
krijgt 13 schelling 4 deniers parisis; Boudine en Ghiselbrecht den Grutere krijgen 40 schelling
parisis; Ghyselbrecht de Vos in plaats van zijn vrouw krijgt 4 ponden parisis; Lysbette
Sersymoens en Jan van der Scaghe krijgen 20 schelling parisis - 29 oktober 1408
301/20 f. 6v/4 Willem Soyssone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van de overkosterij
van St.-Michiel rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem en consoorten
konden opmaken dat op 28 mei ll. Willem den Vriese alias Calaenge, de som van 13 ponden
parisis moest betealen aan Gheertruden van den Bossche. Kosten vinderen: 18 groten - 29
oktober 1408
301/20 f. 6v/5 Willem Soyssone, Pieter Loete en consoorten vinderen van St.-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem en consoorten konden opmaken dat
op 16 juni ll. Jan van den Herweghe, de andere boek van Deoclesiane moest geven aan Willem
van Gansbeke. Kosten vinderen: 17 groten - 29 oktober 1408
301/20 f. 6v/6 Willem Soyssone, Pieter Loete en consoorten vinderen van St.-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem en consoorten konden opmaken dat
op 4 augustus ll. Meester Boudins den Meulenmeestere, de som van 7 schelling 5 deniers
groten moest betalen aan de vrouw van Wouter Francois. Kosten vinderen: 23 groten - 29
oktober 1408
301/20 f. 6v/7 Willem Soyssone, Pieter Loete en consoorten vinderen van St.-Michiel
rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem konden opmaken dat op 14 juli ll.
Jan Goele, mersenier, de som van 11,5 schelling moest betalen aan Pieteren Weylin. Kosten: 18
groten - 29 oktober 1408
301/20 f. 6v/8 Willem Soyssone, Pieter Loete en consoorten vinderen van St.-Michiel
rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem en consoorten konden opmaken dat
op 12 mei ll. Boudin de Necker alias Spinnegout, de som van 9 schelling groten moest betalen
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Johannoes uten Houcke in plaats van Simone uten Hove. Kosten 17 groten 2 ingelsen - 29
oktober 1408
301/20 f. 7/1 De percheval van St.-Pieters zal de som van 11 ponden 12 schelling 6 deniers
groten betalen aan Jan den Hertoghe fs. Goessin - 29 oktober 1408
301/20 f. 7/11 Jacon de Scoemaker, ganslager is de som van 30 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan van der Linden, wielmaker, voor geleend geld - 29 oktober 1408
301/20 f. 7v/6 Jan de Vos, kordewanier is de som van 22 ponden 10 schelling groten
tournoois schuldig aan Angneessen vander Heyde, op aan Michiele, haar zoon, voor lijnwaad 29 oktober 1408
301/20 f. 11v/15 Jan de Zaghere, lammerwerker is de som van 10 ponden groten tournoois
schuldig aan Jacop Scakier voor een huis, gelegen aan de Hoogpoort en dat men "De 3
mannekinne" noemde - 29 oktober 1408
301/20 f. 11v/16 Mergriet en Frans is de som van 2 ponden groten tournoois schuldig aan
Daneele van den Bossche, voor een huis - 29 oktober 1408
301/20 f. 7 /4 Arent Witte is de som van 6 ponden 9 schelling groten schuldig aan Lisbetten
Lantsmans, weduwe van Jan Arentsenne, voor een half huis - 30 oktober 1408
301/20 f. 7/5 Jan Bolloc zal de som van 28 schelling groten tournoois betalen aan Jan den
Crancken, voor een pantser - 30 oktober 1408
301/20 f. 7v/1 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten vinderen van de onderkostery van
Sint-Michiels rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus, Zegher van den
Sompele en consoorten konden opmaken dat op 25 november ll. Pieteren Bellen de som van 8
schelling 4 deniers groten moest betalen aan Jan Dierix, brouwer. Kosten 26 groten 2 ingelsen
- 30 oktober 1408
301/20 f. 7v/2 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten vinderen van Sint-Miichiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten konden opmaken
dat op 23 juli ll. Jacop Leurman de som van 5 schelling 3 deniers groten moest betalen aan Jan
Everdeys, verver. Kosten 17 groten - 30 oktober 1408
301/20 f. 7v/3 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten konden opmaken
dat op 26 mei ll. Pieter Amelric uit Zelzate de som van 17 schelling groten moest betalen aan
Jacob Sturtewaghen fs. Boudin. Kosten 32 groten - 30 oktober 1408
301/20 f. 7v/4 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten konden opmaken
dat op 19 mei ll. Pieter Trul, de som van 3 schelling 2 deniers groten moest betalen aan de
vrouw van Jan Willem, weduwe. Kosten 25 groten - 30 oktober 1408
301/20 f. 7v/5 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrcht Mayhu, Segher vander Sompele en
consoorten konden opmaken dat op 25 juni ll. Jan den Vogheleere de som van 2 schelling 9
penning groten moest betalen aan Kateline SBux. Kosten 20 groten - 30 oktober 1408
301/20 f. 8/13 Mergrieten, vrouw van Gillis Scosters machtig over haar man is de som van
32 schelling groten schuldig aan Katelinen vanden Houte en Daniele vanden Riede als voogden
van hun kinderen - 30 oktober 1408
301/20 f. 19v/11 Clais Kelioet, Jan Kelioet, Kateline Kelioet hebben renten verkocht aan
Lievine van Audeghem, deken van de bakkers, en aan Gillis Sneevoet, Jan Versaren, Joesse
den Hase, allen bakkers. De renten waren als volgt bezet : 24 deniers parisis jaarlijks bezet op
het huis "de kleine pellicaen"; 15 deniers parisis bezet op het huis naast de Zandberg; 3
schelling 8 deniers parisis bezet op het huis gelegen naast de 2 vorige aan de Zandberg; het 2de
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deel van een rente van 11 ingelsen jaarlijks bezet op een huis waarin Heinric Twintichhoeghe
woonde; 4 schelling groten jaarlijks bezet op het 2de deel van een huis aan de Kalanderberg
genaamd "den Paen" waarin Thomas de Clerc woonde; 12 groten jaarlijks bezet op een huis,
gelegen aan de Huidevettershoek. De totale som van de rente was 3 ponden 9 schelling 4
penning parisis 0,5 muite - 30 oktober 1408
301/20 f. 21/5 Harent de Witte heeft een schip voor 7 ponden 6 schelling groten verkocht
aan Gheerarde den wercman alias Ryoet. Gheerarde moet nog 6 ponden 5 schelling 7 deniers
groten betalen - 30 oktobr 1408
301/20 f. 21bis/13 Jan Laureinns, brouwer van bruin bier uit de Walpoort is de som van 9
ponden 19 schelling 3 deniers groten schuldig aan Katheline Kelgioets voor lijnwaad - 30
oktober 1408
301/20 f. 8/4 Jan van den Roke zal de som van 1 pond groten betalen aan Jan Tienwinters.
Jan van den Roke is dan nog 2 ponden groten schuldig aan Jan - 31 oktober 1408
301/20 f. 19bis/7 Willem van Diest is de som van 5 ponden groten schuldig aan Fransoise
vanden Briele voor een huis gelegen in Onderbergen - 31 oktobr 1408
301/20 f. 23/11 Gheerolf Goethals fs. Boudin is de som van 44 schelling 5 deniers groten
schuldig aan Pietren Crauwel voor stenen - 31 oktober 1408
301/20 f. 18/9 De abt van Drongen heeft een moer, zonder de grond, van een halve bunder
groot en gelegen te Drongen verkocht aan Willem Weubel fs. Jan en Pieteren Wets fs. Jan voor
de som van 5 ponden groten Willem en Pieteren moeten een lede maken en 2 schapen fokken
- 1 november 1408
301/20 f. 6v/10 Jan van der Meulen uit Nazareth is de som van 36 schelling groten schuldig
aan Mergrieten Leenkins voor geleend geld. Borg : Gillis van der Meulen, zijn oom - 2
november 1408
301/20 f. 7/6 Lisbette Spoers is de som van 6 ponden groten tournoois schuldig aan Pieteren
Coesterte. Voldaan 18 april 1412 - 3 november 1408
301/20 f. 7/7 Jan van Ersys is de som van 3 ponden 15 schelling groten tournoois schuldig
aan Hughen den Bruwere voor geleend geld - 3 november 1408
301/20 f. 7/12 Jan de Scheerre fs. Heinric is de som van 3 ponden groten tournoois schuldig
aan Gelisse van den Velde, uit Vogelzang. Simoene van den Dale, zijn zwager moet dit innen 3 november 1408
301/20 f. 8/6 Heinric Cruuschaert uit Wakken is de som van 6 ponden 5 schelling 6 deniers
groten schuldig aan Willem den Vinder, voor de afkoop van een lijfrente - 3 november 1408
301/20 f. 8v/2 Jan de Leen, fruitenier is de som van 27 schelling groten schuldig aan
Roelande van der Heyden - 3 november 1408
301/20 f. 9v/1 Marie Gheerolfs fs. Jan heeft een geschil met haar man Jan Beydins. De ruzie
werd op de volgende manier bygelegd: Marie Gheerolfs heeft 22 gemetten en 68 roeden grond
gelegen te Assenede, in de parochie van Peerboom, aan de hoekpolder "over de Huddinghe"
eigendom van Pieter Wielant, verkocht aan Jacob van Hertbuer en Jan den Wielmaker als
gouverneurs van de arme uit de Weverskapel. Van deze beslissing bestaat er een akte, te lezen
in het schepenboek van 1405 nl. op folio 8 en deze akte was gemaakt op 28 oktober voor de
schepenen Gheerom Borluut, Heinric van Danckaersheeke en consoorten. Deze 22 gemetten
en 68 roeden lag verspreid over diverse percelen, vastgesteld in een charter, bekrachtigd door
Jacop Prybber als schouteet, Jan Vilayns, Wouter Brecht, Heinric Wielant, Jan Strubolle en Jan
Bekaert als schepenen van het Assenedeambacht. Jan Wielant heeft de 22 gemeten en 68
roeden grond verkocht aan Pieteren Maese, poorter in Axele en Joesse Quisthoute. Marie heeft
eveneens 1,5 gemetten en 68 roeden land gelegen aan de hoekpolder te Peerboom en vroeger
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eigendom van Wielande fs. Arend en zijn moeder, verkocht aan de gouverneurs.Deze grond
was ook in het charter opgenomen. De charter werd op 10 februari 1388 bezegeld. De
voorwaarde van deze verkoop was dat Marie haar leven lang kon genieten van de rente en
proffyt van de grond - 3 novemebr 1408
301/20 f. 39bis/2 Jan de Clerc, broer van Lodewyc is de som van 17schelling 6 deniers groten
schuldig aan Annen fs. Jacobs Stoevers en weduwe van Jan Costers - 3 november 1408
301/20 f. 5v/12 Jan de Waghen is de som van 15 schelling groten schuldig aan Gilisse den
Beudel, voor hout - 5 novemebr 1408
301/20 f. 7v/7 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten vinderen van Sint-Niklaas
rapporteren dat op 16 oktober ll. Jan Castelain de som van 5 schelling groten moest betalen aan
Marien Roelants. Kosten 17 groten 2 ingelsen - 5 novemebr 1408
301/20 f. (?)v/12 Pieter van der Heyghene is de som van 4 ponden 2 schelling 10 deniers
groten schuldig aan Joesse Vijd, voor achterstallige pacht - 5 novemebr 1408
301/20 f. 12/2 Pieter de Scaepdrivere is de som van 13 ponden 5 schelling parisis schuldig
aan Jan van der Oest in plaats van Segheren Everwine en zijn vrouw voor achterstallige pacht 5 november 1408
301/20 f. 12v/14 Ghiselbrecht Seyssone is de som van 34 schelling groten tournoois schuldig
aan Jacop Ghisels - 5 november 1408
301/20 f. 15v/4 Ector uten Zwave is de som van 4 ponden 4 schelling 8 penning groten
tournoois schuldig aan Joesse Storem, voor pelteneren - 5 novemebr 1408
301/20 f. 33v/5 Jan Velenen is de som van 42 schelling groten tournoois schuldig aan Pieter
Amelrike, voor geleend geld. Borg: Kateline Velenen, zijn dochter - 5 november 1408
301/20 f. 41/3 Lisbette van Lueseghem met haar man Jan Reyniers hebben een huis gelegen
in de Savaanstraat naast dat van Jan Clercx en Jan Reyniers, verkocht aan Jan den Clerc alias
Mattemakere - 5 november 1408
301/20 f. 7v/13 Hughe Alart is als borger over Willemme Hugharen, de som van 12 schelling
8 deniers groten schuldig aan Pieteren van den Hecke fs. Pieter, voor graan - 6 november 1408
301/20 f. 8/1 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten vinderen van de
overkostery van Sint-Jan rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de Vriese
en consoorten konden opmaken dat op 17 september ll. Jan Laephout, de som van 5 schelling
3 deniers groten 2 moest betalen aan Gheerarde Roelins. Kosten 18 groten - 6 november 1408
301/20 f. 8/2 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten, vinderen van SintJan rapporteren dat op 27 oktober ll. Jan Dullaerde de som van 28 groten moest betalen aan
Oliviere Pantin. Kosten 21 groten - 6 november 1408
301/20 f. 8/3 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten vinderen van SintJan rapporteren dat op 11 oktober ll. Ectorre van Groetbrouc, de som van 400 houtstukken
moest leveren aan Jan Tienwinters. Kosten 19 groten - 6 november 1408
301/20 f. 8/7 Daniel van Melle is de som van 2 ponden 18 schelling 4 deniers groten
tournoois schuldig aan Jan Denter, voor vette schapen - 6 november 1408
301/20 f. 8/14 Goessin Frais is de som van 6 ponden groten schuldig aan Gillis Haeken, voor
de koop van een schip - 6 november 1408
301/20 f. 12/4 Kateline Smulres, meesteres van de Filledieusen, met de toestemming van
Cornelise vanden Keere, priester van Sint-Michiels en voogd van het voornoemd godshuis,
heeft een huis gelegen achter het godshuis verkocht aan Jan Oliviers uit Doornik. De landcijns
bedroeg 2 schelling 6 penning groten jaarlijks bestemd voor de stad. De verkoopsom bedroeg 9
schelling 6 penning groten jaarlijks, bestemd voor de Fillidieusen. Landsheer: Justaes Onrede,
ontvanger van de stad Gent - 6 november 1408
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301/20 f. 13/7 Jan de Grave, bakker is de som van 9 ponden 6 schelling 8 deniers groten
schuldig aan Busarde van Munte, voor een half huis - 6 november 1408
301/20 f. 25/2 Jan de Blasere alias heer van Scoenvurst heeft 13 bunder 30 roeden grond te
Houtem, gepacht van Daniele vanden Hole. Hiervan moest Jan de som van 8 schelling groten
jaarlijks en l zak evenen jaarlijks - 6 november 1408
301/20 f. 25/8 Jan Corbeel fs. Raes heeft 13000 nieuwe stukken fasseelhout verkocht aan
Martin Reymare. De fasselen komen uit het turrebos te Zaffelaar en zal te Mendionk geleverd
worden. Borg Jan Bate fs. Jan - 6 november 1408
301/20 f. 8v/1 Jan van Denremonde is de som van 19 schelling 6 penning groten schuldig
aan Jan uten Hove fs. Jan - 7 november 1408
301/20 f. 9/2 Jan van Raemsdonc, mersenier is de som van 3 ponden 18 schelling groten
tournoois schuldig aan Pieteren van Berevelt, voor beelden - 7 november 1408
301/20 f. 9v/2 Jacob Hoesterlinc fs. Jacob heeft 51 stukken hout, voor de som van 45
ponden parisis verkocht aan Jacop van den Pitte, Jan Haesbite, Lievine Temmerman, Pieteren
den Jaghere als Heilige Geestmeesters van Sint-Jan en Jan Uggeboute als meester en ontvanger
van de Heilige Geest van Sint-Jan.Borg: Heinric van der Haghe, timmerman; Willem de
Hoesterlinc; Laureins van der Haghe - 7 november 1408
301/20 f. 12/9 Jan vander Dict fs. Symoen is een mudde rogge, elke mudde gelijk aan 25
vaten, schuldig aan pieteren Ymanne fs. Jan. Deze rogge moest geleverd worden te Brugge en
te Moerbeke - 7 november 1408
301/20 f. 12v/2 De kateilen, toebehorend aan Jacop Diermanne, brouwer werden gepand
voor de som van 4 ponden 3 schelling groten tournoois om de schulden van de weduwe van
Philip Busseerde en Kateline Maes te verhalen. De schulden kwamen uit beschadiging van de
borgtocht en van huishuur. De betaling gebeurde voor de amman Willem Rugghestuk en de
schepenen Gillis Mayhu, Lievin van Overackeren, Yweyn Diederix - 7 november 1408
301/20 f. 13v/6 Segher vanden Bossche is de som van 22 schelling 3 penning groten
tournoois schuldig aan Jan Sersymoens fs. Pieter voor achterstallige pacht - 7 november 1408
301/20 f. 19/14 Kateline Parisis is de som van 10 ponden groten tournoois schuldig aan
Agneesen Bursen voor wol. Agneesen vooornoemd machtigde Barbelen Volcaerts om deze
som te innen (28 oktober 1409) - 7 novemebr 1408
301/20 f. 19v/7 Kateline Parisis is de som van 20 schelling groten tournoois schuldig aan
Soetine, vrouw van Willem Wits. Voldaan op 3 september 1409 - 7 november 1408
301/20 f. 8v/3 Jan Berthelmeeus is de som van 29 schelling groten schuldig aan Jan van
Waes, voor achterstallige pacht - 8 november 1408
301/20 f. 18/6 Jan Berthelmeeus is de som van 8 ponden 10 schelling parisis schuldig aan
Lievin Seyssone in plaats van het couvent van Drongen, van pacht - 8 november 1408
301/20 f. 8v/5 Ghiselbrecht de Grutere, hoedemaker is de som van 300 vilten hoeden
schuldig aan Loys van den Meulenlande - 9 november 1408
301/20 f. 8v/6 Fransois Roetbier is de som van 21 ponden groten tournoois schuldig voor
Lysbetten van Ghelre, alias Smeets - 9 november 1408
301/20 f. 8v/7 Jan uten Galeyden in plaats van de weduwe van Michiele Witten is de som van
34 schelling groten schuldig aan de erfgenaam van de weduwe van der Brueghen - 9 november
1408
301/20 f. 13v/7 Jan van Mayeghem is de som van 34 schelling 7 penning groten schuldig aan
Mechiele den Vos, voor achterstallige pacht - 9 november 1408
301/20 f. 19bis/3 Jan Stryc en Willem Boegaert fs. Mis is de som van 28 ponden parisis
schuldig aan Danckaerde van Ogerlande, baljuw van Gent - 9 november 1408
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301/20 f. 19bis/12 Maes Cornelis is de som van 2 ponden 3 schelling groten tournoois
schuldig aan Joesse Meerarde - 9 november 1408
301/20 f. 20bis/7 Lievin vander Sluis alias Nueskin is de som van 4 ponden groten tournoois
schuldig aan Jan van den Hulle, voor leder. Voldaan op 28 november 1413 - 9 november 1408
301/20 f. 23v/8 Kateline, weduwe van Jan Canteels gaf vroeger een lijfrente van 1 pond
groten jaarlijks aan Hannekinne Pieters, haar zoon. De lijfrente was bezet op haar huis gelegen
aan de Houtbriel waarin Jan Bec woonde dit volgens een akte gemaakt op 23 april 1387 voor
de schepenen Jacob van den Pitte, Lievin Smaeghs en consoorten (folio 82). Kateline gaf ook
10 ponden groten aan Hannekinne: dit eveneens op 23 april 1387 (folio 82).Nu geeft Kateline
de sommen van 6 ponden groten en 14 ponden groten aan Johannus fs. Pieter omdat hij
priester zal gewijd worden. Dit doet zij met toestemming van Jan den Quacqueleren, zijn
voogd.De 14 ponden groten kreeg zij van Heinric Boemgaert fs. Joes, voor een huis gelegen
aan het plaatsje : dit werd verkocht op 15 november 1407 voor de schepenen Jan Sersimoens,
Francois Soissoens (folio 16). Bij de dood van Johannus komen de sommen terug bij Kateline
- 9 november 1408
301/20 f. 33/7 Gillis Talboem en zijn vrouw Mergrieten Blaustreins hebben met de
toestemming van Mechiele den Ottre, Jacop uten Galeyden, Lievine van Waes en anderen, een
hofstee gelegen in de Sint-Jansstraat, naast het schuttershof en naast Lievin van den Bossche en
met het nieuwe huis gelegen te Rijngassen aan het Weeshuis, verkocht aan Jan Pricke, voor 38
ponden groten. De landcijns bedroeg 11 schelling 4 penning jaarlijks. Borg : Adam van
Ydeghem, Jan Pric, Lodewyc vanden Hole, Daneele vanden Hole. Landsheren : Justaes
Onredene in plaats van de stad, Lisbette Swalen in plaats van het begijnhof ter Hoyen, Pieter
Bervier in plaats van de kapelrie van Onze Lieve Vrouw.Op 14 november 1408 werd de som
van 8 ponden groten betaald. Op 28 augustus 1409 werd de som van 7 ponden 10 schelling
groten betaald. Voldaan op 13 september 1411 - 9 november 1408
301/20 f. 8v/11 Jan Oste, Jan Mourman, houtbrekers zijn de som van 8 ponden groten
tournoois schuldig aan Berthelmeeuse vanden Briele, voor linnen laken - 10 november 1408
301/20 f. 9/4 Thomas van Sowys, Paul Remart machtigden Gillis vander Westvelde om hun
schulden die ze van Jan Nieuborch moesten krijgen te innen - 10 november 1408
301/20 f. 9/6 Symoene Ammart zal de som van 4 ponden groten tournoois betalen aan
Heinric Fierins - 10 november 1408
301/20 f. 9/9 Philips Schelpe is de som van 20 ponden groten tournoois schuldig aan Jan
Plumen voor een huis, gelegen te Sanderswal aan het plaatsje. De landcijns bedroeg 6 ponden
parisis jaarlijks, bestemd voor de parochiepriester van Sint-Michiels - 10 novemebr 1408
301/20 f. 9/11 Jan Corbeel fs. Raes is de som van 36 schelling groten tournoois schuldig aan
Segher Beelaerde, voor hout - 10 november 1408
301/20 f. 9v/3 Jan Deynoet, Jan Goessins en consoorten vinderen van het vleeshuis
rapporteren dat zij uit de boeken van Pieter van Hertbuer en Heinric Deynoet en consoorten
konden opmaken dat Jacob Meyerart een stal verhuurde aan Salhadine van Hertbuer, voor 1
jaar - 10 november 1408
301/20 f. 9v/4 Eylsoete Roets, weduwe van Jan Zoetziels heeft de schulden van Hughe
Zoetziele, haar zoon en zijn vrouw Lisbette vanden Hende ontvangen. Deze schuld kwam uit
de helft van 2 woningen, gelegen bij de Tolbrug, op Meerhem tussen het huis van Willem
Lammins, schipmaker en dat van Lisbetten, weduwe van Jan Rourlesch - 10 novemebr 1408
301/20 f. 9v/5 Bertelmeeus van Papeghem is de som van 3 ponden - schelling groten
schuldig aan Pieteren Boenen fs. Heinric, voor een merrie - 10 november 1408

23

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure - Reeks 301/20 (1408-1409) - Regesten

301/20 f. 9v/7 Matthys van der Loenen heeft een bakkery, gelegen buiten de Grauwe Poort
aan het Sint-Jacobshuis, naast dat van Segher Beelarde en dat van de weduwe van Borluut,
gehuurd van Hughen Brunen, voor een periode van 6 jaar. De huursom bedroeg 32 schelling
groten jaarlijks. Matthys moet ook een lijfrente van een mudde tarwebrood wekelijks aan
Clemente Bylkin en zijn vader Matthys moet bovendien ook de som van 8 schelling 6 penning
parisis betalen aan de stad Gent voor de erf - 10 novemebr 1408
301/20 f. 9v/9 Kateline, dochter van Wouter Nokers en weduwe van Willem Burnems is de
som van 4 ponden 2 schelling 11 deniers groten schuldig aan Pieteren van den Velde fs.
Heinric, voor koren en andere goederen - 10 november 1408
301/20 f. 12v/3 Op 10 november werden de kateilen gepand om de schulden van de weduwe
van Philip Bussaerde en Katheline Maes te verhalen. De kateilen waren de volgende - een bed,
1 deken, 1 paar lakens, 3 oorkussen, ter waarde van 15 schelling groten; 10 paar lakens, 3
hamelakens, een twaelkin ter waarde van 10 schelling groten; 1 koffer, 2 forsiere ter waarde van
6 schelling groten; 5 akeren, 4 metalen potten, 3 metalen kandelaars, 2 ketels, 1 pan, 1 handvat,
1 vispaan, 1 frisseerbekken, 1 yseren pan, 1 kemineel, 1 rooster, 1 hangijzer ter waarde van 16
schelling groten; 1 cruiskin, 1 lys, 1 bancleet, 3 kussens ter waarde van 2 schelling groten;
tinnenwerk van 12 stenen ter waarde van 12 schelling groten; 4 rode dekens, 1 blauwe, 1 witte,
1 bed van 2 hellen, 5 smaelbedden ter waarde van 22 schelling groten. De totale waarde van de
kateilen bedroeg 4 ponden 3 schelling groten. De amman was Willem Rugghestul en de
schepen Ywein Dierix - 10 november 1408
301/20 f. 12v/4 Pieter van Melle heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Jan
Willaert, voor een jaar. De huursom bedroeg 2 ponden groten - 10 november 1408
301/20 f. 13v/4 Willem Tollin en zijn vrouw Lysbette zijn de som van 23 schelling 3 penning
groten schuldig aan meester Jan Wijne uit Boekhout - 10 november 1408
301/20 f. 20bis v/5 Symoen Sachenjoen en Clare Scranen weduwe van Jan van Aalst komen
onderling overeen dat de muur tussen de huizen in de Sint-Michielstraat op de hoek van de
Wijngaardstraat toebehoort aan Clare. Op het einde van deze muur staat nog een muur die
toebehoort aan Symoen - 10 november 1408
301/20 f. 21bis v/15 Willem Boele is de som van 16 ponden 17 schelling 0,5 groten schuldig
aan Boudine den Grutere voor turf - 10 november 1408
301/20 f. 9/5 Philips Scelpe zal de som van 2 ponden 11 schelling 6 penning groten betalen
aan Marien, weduwe van Jan Kox - 11 november 1408
301/20 f. 6/2 Gheerom Bloume heeft een rente van 12 ponden parisis jaarlijks verkocht aan
Willemme van der Wingaerde. De lijfrente was bezet op een huis "het scaap" gelegen aan de
Coernaert. Dit huis lag op de erf van Sint-Jan. Men moest 6 ponden 6 schelling parisis jaarlijks
aan de Heilige Geest van Sint-Jan, 16 ponden parisis jaarlijks en een lijfrente van 30 ponden
parisis aan diverse landsheren, betalen als landcijns. Landsheer in plaats van Sint-Jan, Jan van
den Hecke, priester - 13 november 1408
301/20 f. 8v/10 Jan vander Heecken heeft een bakkerij gelegen aan de Vrijdagmarkt, op de
hoek van de Struvelstraten, verkocht aan Jan Pollet. Deze bakkerij lag naast de vrouw van
Neele - 13 november 1408
301/20 f. 9/3 Jan Deynoet, Jan Goessins en consoorten vinderen van het grote vleeshuis
rapporteren dat Martin Soetart, Ghiselbrecht Seyssone en consoorten verklaarden dat op 14
juni ll. Daniele van Melle de som van 16 schelling 6 penning groten moest betalen aan Woutren
Voere. Kosten 22 groten - 13 november 1408
301/20 f. 9/7 Raesse vanden Gheenste is de som van 44 schelling groten schuldig aan
Oliviere vander Triest, voor hout - 13 november 1408
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301/20 f. 9/8 Gayns de Sceppere is de som van 6 ponden groten schuldig aan Pauwels Mise,
voor achterstallige pacht - 13 november 1408
301/20 f. 9v/6 Jan Bekart is de som van 5 ponden groten schuldig aan Phelippe den Heere,
voor een schip - 13 november 1408
301/20 f. 13/9 Jan Sersanders fs. Gheerom geeft een lijfrente van 18 ponden parisis jaarlijks
aan Kerstinen Els, voor haar diensten. Deze lijfrente is bezet op zijn eigendom. Voldaan 9
februari 1412 n.s. - 13 november 1408
301/20 f. 13v/9 Jan de Raven fs. Jan is de som van 4 ponden 6 groten tournoois schuldig aan
Jan den Mangheleren, voor schapen - 13 november 1408
301/20 f. 22/9 Jacop de Paen is de som van 32 schelling groten schuldig aan Joesse
Kerstiaens, voor koren - 13 november 1408
301/20 f. 32/4 Philips Bolloc heeft een huis en boomgaard gelegen in de Holstraat tussen dat
van Willem van Lovendeghem en Jan Middernachts, verkocht aan Daniele Sergheerard, voor
10 ponden groten tournoois. De landcijns van het huis bedroeg 7 schelling 3 deniers parisis en
van de tuin 3 ponden 9 schelling 7 deniers parisis jaarlijks voor het gasthuis van de Boengarde
- 13 november 1408
301/20 f. 57v/2 Robbrecht van Grames is de som van 3 ponden 3 schelling 4 deniers groten
schuldig aan Daniele van Vaernewyc, voor grond - 13 november 1408
301/20 f. 77v/4 Jan van Leene heeft een mudde rogge gekocht en betaald aan Lievin den
Brabanter - 13 november 1408
301/20 f. 9/10 Anthonis Bette fs. Wouter is de som van 20 schelling groten schuldig aan
Gillis Meeren fs. Jan, voor geleend geld - 14 november 1408
301/20 f. 12v/1 Jan van Loe fs. Diederix is de som van 37 schelling 8 deniers groten schuldig
aan Willem van den Lande, voor achteterstallige pacht - 14 november 1408
301/20 f. 13v/10 Jan Utenhove fs. Clais heeft een huis gelegen in de Volderstraat aan de
Paddenhoek, naast dat van vrouw Calleliaus en dat van Pieter vander Muelen, verkocht aan
Lievin Coelins in plaats van Lievin den Bleckere, proost van Sint-Veerle. De landcijns bedroeg
8 ponden 8 schelling parisis jaarlijks - 14 november 1408
301/20 f. 14/12 Jan van den Vivere is de som van 6 ponden 7 schelling 15 deniers schuldig
aan Pieteren den Pape, voor achterstallige pacht - 14 november 1408
301/20 f. 16v/6 Jan Versaren en Lievin Moens, rapporteren dat Jan Clais fs. Willem de som
van 12 ponden groten tournoois schuldig is aan Jacop van den Pitte voor pacht en geleend
geld. Borg : Jan Laeuwert uit Assenede-ambaccht - 14 november 1408
301/20 f. 18/5 Goessin vanden Moure fs. Goessin is de som van 24 ponden parisis schuldig
aan Jan Huughssone in plaats van de abt van Drongen - 14 november 1408
301/20 f. 20bis/21bis/ Jan Utenhove fs. Claeys heeft een huis gelegen in de Volderstraat op
de Paddenhoek tussen het huis van de vrouw Cabelliau en de kamer van Pieter van der Muelen,
verkocht aan Lievin Coelins, priester in plaats van Lievine den Bleckere proest van Sint-Veerle.
De landcijns bedroeg 8 ponden 8 schelling parisis jaarlijks - 14 november 1408
301/20 f. 58/4 Gheerem Bloume is de som van 20 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan vander Hecke, priester - 14 november 1408
301/20 f. 82/2 Jan de Pottere, wagheneer is de som van 11 schelling groten tournoois
schuldig aan Arende van Gend, voor waghenharnas - 14 november 1408
301/20 f. 12/10 Jan van Langhevelde is de som van 33 schelling 11 deniers groten tournoois
schuldig aan Symoen vander Vlasroten - 15 november 1408
301/20 f. 12v/5 Jan vander Biest en zijn vrouw Amelbergen Srudders verdelen de 2 huizen
gelegen in de Nieuwstraat als volgt : het huis gelegen aan de Walpoort krijgt Jan eveneens. Dit
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huis ligt tegenover dat van Victor vander Sickelen; Amelbergen krijgt het huis gelegen
tegenover Daniel van Varnewyc. Zij moeten elk de landcijns van hun huizen betalen. Jan heeft
zijn vrouw beloofd om haar kosteloos te houden van de schulden die zij heeft - 15 november
1408
301/20 f. 14/11 Pieter de Pottere, huidevetter is de som van 6 ponden groten schuldig aan
Jan den Pottere fs. Jan, voor geleend geld nodig voor een pantser en een zilveren riem - 15
november 1408
301/20 f. 39bis v/1 Laureins de Magh, priester en deken van Sint-Veerle heeft een huis
gelegen in de Lange Kruisstraat tussen dat van Jan Quackeleren en dat van Mergrieten
Staerslips verkocht aan Clais Vyd. Aan dit huis behoorde nog een plaatsje vrije erf waarop
"dhulset" staat met een landcijns van 65 groten jaarlijks. De landcijns van het huis bedroeg: 59
schelling parisis voor de fermerie van der Hoyen; 12 schelling parisis voor de Heilige Geest van
Sint-Jan; 12 schelling parisis voor Jan den Quackeleren. Clais gaf dit huis aan Lodewijke en
Barberen, zijn kinderen die hij heeft by Mergrieten Stobbeleren. Landsheer: Lisbette Swalen,
schrijfster in de fermerie ter Hoyen; Jan van den Hecke, priester in plaats van de Heilige Geest
van Sint-Jan - 15 november 1408
301/20 f. 12v/7 Jan Reyne is de som van 6 ponden 15 schelling groten torunoois schuldig aan
Pieteren Borlute, voor leder - 16 november 1408
301/20 f. 13/10 Pieter Walkier heeft in plaats van en als voogd over zijn vrouw, dochter van
Daniele Neelins alias van den Riede, de huwelijks goederen die Daniele hem had beloofd
ontvangen. Pieter heeft ook Daniele van Lurten en Daniele Nielins vrijgesteld van hun
borgerschap over zijn vrouw - 16 november 1408
301/20 f. 13/11 Lievin vanden Heede machtigde Jan vanden Vinre fs. Laureins om zijn
schulden te innen - 16 november 1408
301/20 f. 13v/5 Jan van Sombeke is de som van 10 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan Wouters - 16 november 1408
301/20 f. 13v/8 Symoen Sproec fs. Heinric is de som van 13 ponden groten schuldig aan
Willem Witte fs. Pieter, vor een schijs - 16 november 1408
301/20 f. 15/11 Gillis de jaghere alias Ghyselins machtigde Jan Sersimoen fs. Pieter om de
zaken met Andries Duninc af te handelen - 16 november 1408
301/20 f. 18v/9 Gillis van den Velde fs. Heinric heeft aan zijn broer Pieter beloofd dat hij de
volgende gronden en renten mag gebruiken: 250 roeden van Gillis Cokaerde; 250 roeden van
Phelipse van den Velde; een rente van 20 groten jaarlijks van Goessin den Abt; een rente van
24 groten jaarlijks van Pieteren den Backere en zijn vrouw Beatrisen; 3 alsters rogge van Mase
Bornem en zijn vrouw Jehan, betaald door zijn broer Pieter van den Velde. De gronden liggen
te Stekene en te Waes. Dit omdat deze gronden en renten werden gekocht met het geld van
Pieter - 16 november 1408
301/20 f. 19/2 Segher van den Lare is de som van 3 ponden 6 schelling groten tournoois
schuldig aan Gheeraerde vanden Dycke en Jan Lauwers, voor laken. Deze som kwam uit het
sterfhuis van Jan den Hane. Borg : Jan Pattin, tinnenpotgieter; Jan van Ponteraven - 16
november 1408
301/20 f. 19bis v/9 Heinric Everem is de som van 20 ponden parisis schuldig aan Jan van
Munte fs. Jan - 16 november 1408
301/20 f. 31/5 Pieter van den Speye fs. Pieter heeft Jan Cuelvoet fs. Jan een molen genaamd
"Nieuwe Molen", gelegen buiten de Sint-Lievenspoort op de leen van Jan van Ravenscoet,
verkocht. De landcijns bedroeg 1 viertal tarwe jaarlijks. De verkoopsom bedroeg 12 ponden
groten en een lijfrente van 26 schelling groten jaarlijks. De lijfrente van Pieter en zijn vrouw
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Claren van Roeme was bezet op 3/4 van de molen en op Jan zijn huis, gelegen op het Zand,
op de leen van de dochter van Jan van Ravenscoet en met een landcijns van 13 schelling 2
deniers parisis jaarlijks. Borg: Julien van Aersele, Lievin de Correelbackere. Landsheer: Gillis
van Wayenberch, priester in plaats van de dochter van Jan van Ravenscoet. Voldaan 12
december 1411 - 16 november 1408
301/20 f. 12v/11 Willemme den Bleu zal de som van 2 ponden 6 schelling 8 deniers groten
betalen aan Jacop den Sagheren voor grond gelegen te Ansbeke - 17 november 1408
301/20 f. 13v/12 Jan van der Bremt in plaats van Pieteren den Smet, is de som van 6 ponden
15 schelling groten tournoois schuldig aan Stavine du Martroit, voor koren - 17 november
1408
301/20 f. 14v/13 Gheerom Blomme is een lijfrente van 10 schelling groten tournoois jaarlijks
schuldig aan Willem van den Wyngarde, priester - 17 november 1408
301/20 f. 18/8 Lodewyc de Clerc fs. Jacob, Gillis vanden Eede fs. Jan en Gillis de Hont fs.
Maes hebben de tiende gelegen te Petegem en genaamd "de grote tiende" gehuurd van Jan
Huugssone, kanunnik van Drongen, voor een termijn van 6 jaar. De huursom bedroeg 6
ponden 10 schelling groten jaarlijks. Borg: Jacop Soyssone fs. Gillis; Diederic Koet; Mertin de
Hont; Laureins de Belc - 17 november 1408
301/20 f. 20bis/6 Phelips vanden Pouken is de som van 11 ponden groten tournoois schuldig
aan Jan Weyns fs. Lievins, voor dieren, kateilen en zaden, die Phelips van Jan kreeg, samen met
de grond gelegen te Drongen17 november 1408 - 1408
301/20 f. 9/14 Jan van der Eeken fs. Jan en zijn vrouw Jehan van der Mersch waren poorters
van Gent, in de tijd dat de dam gebroken was - 19 november 1408
301/20 f. 13v/13 Jacop Lammis is de som van 3 ponden 12 schelling groten tournoois
schuldig aan Stevine du Martroit, voor koren - 19 november 1408
301/20 f. 15v/9 Jan van Haersele, Jan de Keyser en consoorten vinderen van Sint-Niklaas
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Grutere en consoorten konden opmaken
dat op 30 juli 1407 Goessin van Vaernewyc de som van 7 schelling 7 deniers groten moest
betalen aan Jan Rapant. Kosten 19 groten 2 ingelen - 19 november 1408
301/20 f. 15v/10 Jan van Haersele, Jan de Keyser en consoorten vinderen van Sint-Niklaas
rapoporteren dat op 10 november ll. Gillis den Backere uit Kruishoutem de som van 2 ponden
7 schelling groten 18 muiten, moest betalen aan de vrouw van der Pale. Kosten 41 groten - 19
november 1408
301/20 f. 15v/11 Jan van Haersele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 23 oktober ll. Willem van Beyselare de som van 15 schelling moest betalen
aan Arende van den Boenbeke - 19 novemebr 1408
301/20 f. 16/2 Gheerart Novaert pachtte, met voorwaarden, van Heinric Fierins, zijn vrouw
Aechten en haar kinderen die Aechten heeft bij Jacob Nevelinghe, haar eerste man, een goed te
Landegem, van 15 bunder 2 gemetten groot, voor een termijn van 6 jaar lang. De huursom
bedroeg 4 schelling 3 groten jaarlijks voor elke bunder. Heinric leende eveneens 1 pond groten
aan Gheerart, die hij op het einde van zijn pacht moet terugbetalen - 19 november 1408
301/20 f. 9/12 Pieter Moenins fs. Jan is de som van 8 schelling 9 deniers groten schuldig aan
Lievine den Moer, voor turf - 20 november 1408
301/20 f. 9/13 Wouter van der Meulen in Kalken is de som van 23 schelling groten schuldig
aan Lievine den Moer, voor turf - 20 november 1408
301/20 f. 13/1 Busschaert van Munte en Jan Versaren fs. Cornelis hebben de helft van een
huis "den Mersmaker" gelegen in de Veldstraat, verkocht aan Gillisse vanden Vivere - 20
november 1408
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301/20 f. 14/14 Laureins de Smet fs. Arends uit Goutroden is de som van 50 schiven Carden
schuldig aan Michiel Scattemans - 20 november 1408
301/20 f. 19bis/4 Ryquart van Liedekerke, Phelips van Dronghene, Jan Amelric, halleheren in
den Pit, rapporteren dat op 17 maart ll. Jan den Joncheren en Jan vanden Hole voor Willem
vanden Pitte en consoorten, halleheren kwamen en erkenden de som van 3 ponden groten
tournoois schuldig te zijn aan Gillese vander Langheraet. Kosten 18 groten - 20 november
1408
301/20 f. 20/3 Gillis van den Vivere is de som van 6 ponden groten schuldig aan Jan
Versaren fs. Cornelis, voor een huis in de Veldstraat genaamd "den Mersman". Borg: Gillis de
Necker, Lievin Maes - 20 november 1408
301/20 f. 75v/7 Gillis Claeye is de som van 7 ponden 10 schelling groten schuldig aan
Pieteren Sleyman voor een Durmeschip - 20 november 1408
301/20 f. 12v/6 Mergrieten van Nedervelde klaagt de schepenen van Hardersem aan omdat
de schepenen haar niet willen onterven van de gronden die zij aan diverse personen heeft
verkocht. De schepenen van Gent veroordelen de schepenen van Hardersem, daar Mergrieten
poorteres is van Gent - 21 november 1408
301/20 f. 12v/12 Jan van Houtere is de som van 20 schelling groten tournoois schuldig aan
Jacop van den Peerboeme, voor zeep en as - 21 november 1408
301/20 f. 13/0 Andries van Buudzele alias de Riemakere is de som van 16 schelling 10
deniers groten tournoois schuldig aan Jacop van Peerboeme uit Brugge, voor zeep en as - 21
november 1408
301/20 f. 13/8 Jan Drieghe en Ghiselbrecht van den Ackere zijn elk de som van 18 schelling
2 penning groten schuldig aan Jan Marante, voor leder - 21 november 1408
301/20 f. 13v/1 Laureins vanden Pitte is de som van 11 ponden 11 schelling 2 penning
groten schuldig aan Jan Sailliet, voor weede - 21 november 1408
301/20 f. 13v/2 Jacob Dodeneren is de som van 8 ponden groten tournoois schuldig aan Jan
Saelliet, voor weede - 21 november 1408
301/20 f. 14/5 Everdey Peyteric uit Axel is de som van 3 ponden 17 schelling 6 deniers
groten schuldig aan Ghiselbrecht den Vos, olieslager, voor olie - 21 november 1408
301/20 f. 14v/5 Jan Stubbout is een mudde koren, helft tarwe-helft rogge, schuldig aan Jan
Goethalse - 21 november 1408
301/20 f. 15v/8 Gheeraerdt van Assche heeft een lijfrente van 12 schelling groten jaarlijks
verkocht aan Jan den Jonghen en Beatrijsen, zijn zuster, kinderen van Feynsuis. Deze lijfrente
is bezet op een huis gelegen voor het klooster van de minderbroeders en Jan van Overackere
en naast Daneel Hoybant. De landcijns van dit huis bedroeg 4 ponden 12 schelling parisis
jaarlijks. Landsheren Jan Moraal, priester, als ontvanger van Sint-Veerle, Geeraerd de
Monteneren, priester als ontvanger van de Heilige Geest van Sint-Niklaas; Jan Coelins als
ontvanger van de priesters van Vinderhoute, Katheline Smulres in plaats van het godshuis van
de Filidiensen - 21 november 1408
301/20 f. 6v/9 Jacop Dierman is de som van 4 pônden 10 schelling groten schuldig aan
Pauwelse Mis. Dit boven de som van 6 ponden parisis die Jacop heeft verzekerd aan Raessen
van den Casteele - 22 november 1408
301/20 f. 13/12 Olivier Lutin fs. Joeris is de som van 9 ponden groten schuldig aan Gellisse
den Wale fs. Pieter voor een huis gelegen in de Pedersellepoerten naast het Hebbrechts
Ospitale - 22 november 1408
301/20 f. 14/1 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 10 november ll. Marc van Yseghem de som
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van 8 ponden 10 schelling parisis moest betalen aan Yweine van Varnewyc als borger over
Marc. Kosten 5 schelling 5 deniers groten - 22 november 1408
301/20 f. 14/2 Daneels van Maldeghem, Willem Soyssone, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 22 oktober ll. Staessin de Lettere de som van 10 schelling 6 deniers groten
moest betalen aan de vrouw van Jacop Bakere. Kosten : 2 schelling 6 groten 2 ingelsen - 22
november 1408
301/20 f. 14/3 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Weyne van Varnewyc, Jacop Eekarts en consoorten
konden opmaken dat op 23 september 1406 Jan de Langhe uit Beke, de som van 14 schelling 3
penning groten moest betalen aan Pauwelse den Keyser. Kosten 34 groten - 22 november
1408
301/20 f. 14/4 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels rapporteren dat op 22 oktober ll. Oste van Nevele de som van 17 schelling 3 deniers
groten moest betalen aan de vrouw van Jan vanden Damme. Kosten 43 groten 2 ingelsen - 22
november 1408
301/20 f. 14v/4 Jan Bonte is de som van 18 ponden groten tournoois schuldig aan Pieteren
Diedericx fs. Matthys - 22 november 1408
301/20 f. 15/9 Marc van Wettere is de som van 16 schelling 10 deniers groten schuldig aan
Wulfram Wulframs fs. Jan voor geleend geld - 22 november 1408
301/20 f. 18bis v/5 Ghiselbrecht de Vos en Godenaert vanden Haghe rapporteren dat Philips
van Masmine, heer van Zomergem, de som van 37 schelling Vlaamse munt schuldig was aan
Martin van Sicler. Voldaan 28 maart 1409 n.s. - 22 november 1408
301/20 f. 14/8 Michiel Rycdom en Goessin van Hamigghen zijn elk de som van 4 ponden 10
schelling groten schuldig aan Mergrieten Shoems, voor grond. Michiel en Goessin zijn
nogmaals 18 schelling groten schuldig aan Mergrieten voor een ander stuk grond - 23
november 1408
301/20 f. 14/10 Jan de Scoemakere is de som van 11 ponden groten schuldig aan Heinric
Fierins, voor een Scarpoise. Borg: Pieter de Scoemakere, Jacop Heyman - 23 november 1408
301/20 f. 16v/1 Willem van den Steene fs. Heinric en Jan Plume fs. Heinric, voor zichzelf en
voor Lodewyc van den Steene, hebben 1108 roeden moer met de grond verkocht aan de abdes
van de Bijloke. Deze moer lag te Zelzate, binnen de parochie van Asnede. Deze moer is 2/3
van de moer van Gavere. Deze laatste moer kocht het klooster vroeger van Juerise ute
Meerhem. Deze verkoop was mogelijk door de dood van Lodewijce van den Steene. De cijns
van elke bunder bedroeg 6 deniers parisis jaarlijks. - 23 november 1408
301/20 f. 17/3 Pieter de Grutere alias Mauwers is de som van 5 ponden 10 schelling groten
en 3 stenen vlas schuldig aan Willem van Ravenscoet, voor achterstallige pacht - 23 november
1408
301/20 f. 14v/1 Heinric de Dwaelwerke is de som van 26 schelling 8 deniers groten
tournoois schuldig aan Kateline Smeds, weduwe van Gillis Sbliecx en Mase Bailliuwe - 24
november 1408
301/20 f. 14v/10 Bertelmeeus Sloc is de som van 10 ponden groten schuldig aan Woutren
den Mey en Lievine van Gavere, voor een huis gelegen bij het gasthuis. Borg: Harent van
Ghend, Boudin Goetals - 24 november 1408
301/20 f. 14v/14 Meester Jacob Noyts is de som van 13 ponden 15 schelling 6 deniers groten
schuldig aan Jan Bailget en Jan van Helversele, voor hout. Borg: Clais van den
Pitte,kordewanier; Lievin van der Eeken, brouwer. Voldaan 21 april 1408 - 24 november 1408
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301/20 f. 15v/2 Marie vander Kerken, weduwe van Wouter van Worems heeft 3/4 van een
huis, gelegen in de Coninxstraat, op het einde van de Bogaertstraat verkocht aan Stevine
vander Brugghen. Dit huis lag tussen dat van Gillis vander Steene en dat van Jan vander
Brugghen. De huursom van de erf bedroef 6 groten tournoois jaarlijks. Stevine heeft beloofd
om Marie te laten wonen in de helft van het huis, zolang ze leeft. Landsheren: Wulfram Vrient,
in plaats van de heer van Vlaanderen; Jan Morael in plaats van het kapittel van Sint-Veerle;
Jacob van der Zickelen in plaats van het gasthuis - 24 november 1408
301/20 f. 16v/3 Bertelmeeus van Papeghem is de som van 45 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan uter Galeyden in plaats van Jehanne Symoenssone, weduwe van Michiel de
Witte, voor een paard. Bertelmeeus heeft ook nog een som van 26 schelling groten beloofd aan
Jan - 24 november 1408
301/20 f. 16v/4 Jan Mouraert is de som van 20 schelling groten tournoois schuldig aan Jan
uter Galeyden in plaats van Jean Simoenssone, weduwe van Michiel de Witte, voor geleend
geld - 24 november 1408
301/20 f. 16v/5 Jan Mouraert is de som van 6 nobelen schuldig aan Gillisse Meerarde, voor
geleend geld - 24 november 1408
301/20 f. 20bis/13 Jan Amelric is de som van 20 schelling groten schuldig aan Zegheren van
Buten, voor geleend geld - 24 november 1408
301/20 f. 14v/2 Justaes van Wydenbrouc is de som van 20 schelling groten tournoois
schuldig aan Heinric den Witten in plaats van Jehan Wouters, weduwe van Michiel den Witten,
voor achterstallige pacht - 25 november 1408
301/20 f. 14v/6 Lievin van Sombeke is de som van 7 ponden groten tournoois schuldig aan
Aleenen, vrouw van Joes Miviers in plaats van Joes, haar man - 25 november 1408
301/20 f. 14v/11 Michiel de Oolslaghere is de som van 3 ponden 8 schelling groten schuldig
aan Jan Claeuwaerde, wageneer, voor een wagen - 25 november 1408
301/20 f. 15/1 Godenert Utenhove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 24 oktober ll. Mertine Ebbeline de som van 7
schelling moest betalen aan de vrouw van Laureins van Ghend - 25 november 1408
301/20 f. 15/2 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de Vriese, konden
opmaken dat op 8 juli ll. Bernarde den Gursemen, de som van 9 schelling groten moest betalen
aan Jan Pylatte. Kosten 21 groten - 25 november 1408
301/20 f. 15/3 Godenert Uten hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de Vriese konden
opmaken dat op 18 juni ll. Jan Boudins 7 alsters rogge moest leveren aan Oliviere Wenemare.
Kosten: 20 groten - 25 november 1408
301/20 f. 15/4 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolfs Bets en consoorten konden opmaken
dat op 24 november ll. Heinric Rusinghe de som van 3 schelling groten moest betalen aan
Philips den Heere - 25 november 1408
301/20 f. 15/5 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bets en consoorten konden opmaken
dat op 27 juli ll. Joesse den Clerc de som van 27 groten moest betalen aan Jan Daens. Kosten:
16 groten - 25 juni 1408
301/20 f. 15/6 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolfs Bets en consoorten konden opmaken
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dat op 17 juli ll. Arende Bloumen de som van 4 schelling groten moest betalen aan Gheeraert
uten Hove. Kosten 16 groten - 25 november 1408
301/20 f. 15/14 Lysbette Bernards, weduwe van Jan vander Planken, heeft de helft van een
huis, staande buiten de Steenpoort op de Put, verkocht aan Lodewijke, haar zoon. Dit huis
stond op de erf van de O.L.Vr. broeders en infirmerie vander Hoyen en de huursom bedroeg 7
schelling 6 penning parisis. Lodewyc heeft beloofd om zijn moeder gedurende haar leven, eten
en drinken te geven, en dat zij in het huis mag blijven wonen.Landsheren: Broeder Luuc van
Wettre in naam van de O.L.Vr.-broeders; Lysbette Swalen in naam van de infirmerie vander
Hoyen - 25 november 1408
301/20 f. 15/15 Pieter van Ghewande is de som van 20 schelling groten schuldig aan Heinric
Leyse, voor geleend geld - 25 november 1408
301/20 f. 18v/12 Daniel Vincke, bakker, is de som van 28 schelling groten schuldig aan
Ghiselbrecht Rufflaerde, voor koren - 25 november 1408
301/20 f. 31/6 Jan van den Loene fs. Jacobs is de som van 5 ponden 5 schelling groten
tournoois schuldig aan Heinric Wouters, voor grond - 25 november 1408
301/20 f. 14/13 Ghiselbrecht Seyssone is de som van 8 ponden groten schuldig aan Gillis
Pieters alias Weytins, voor beesten - 26 november 1408
301/20 f. 14v/12 Riquart van Liekerke, Phelips van Dronghene, Jan Amelric, halleheren in
den Pit, rapporteren dat zij uit de boeken van Willem van den Pitte, Willem Soyssone,
halleheren, konden opmaken dat op 17 december ll. Jan van den Velde fs. Diedericx de som
van 4 ponden 16 schelling groten schuldig was aan de weduwe van Segher van Diepenbeke.
Kosten 3 schelling 5 deniers groten - 26 november 1408
301/20 f. 20bis/12 Jan de Juede heeft 16 bunder grond, gelegen te Panlatem, gepacht met
voorwaarden, van Casine van der Beke, voor een termijn van 9 jaar en voor elke bunder moet
Jan 5 schelling betalen. Casine behoudt wel een kamer op het goed. Jan moet ook 2 schelling
jaarlijks aan Casine betalen. Casine zal een drinkput zo diep als die van jonkvrouw Bernaiges,
een schaapstal en een oven laten bouwen op het goed - 26 november 1408
301/20 f. 22/5 Jan de Witte fs. Gillis is de som van 7 ponden groten tournoois schuldig aan
Jan vande Hulle. Voldaan 28 november 1409 - 26 november 1408
301/20 f. 14v/7 Wasseline den Gayen als erfgenaam van Lisbetten, zijn zus, vrouw van Jan
Serjant, is de som van 27 schelling 3 deniers groten schuldig aan Andries van Calkene - 27
november 1408
301/20 f. 17/9 Jan de Brune fs. Gheeraerd is de som van 3 ponden groten tournoois schuldig
aan Jan Poelmanne, pijpemaker, voor geleend geld - 27 november 1408
301/20 f. 19bis v/3 Willem vander Crayen is de som van 38 schelling groten schuldig aan Jan
den Luede, voor geleend geld - 27 november 1408
301/20 f. 14v/8 Lievin Wouters is de som van 3 ponden 8 schelling groten tournoois
schuldig aan Claise van Minnaghe, voor bier uit Hamburg. Voldaan 4 juli 1409 - 28 november
1408
301/20 f. 14v/9 Mattheeus tSollenberch is de som van 27 ponden groten tournoois schuldig
aan Jan tSollenberghe, zijn vader, voor een leen gelegen aan Sint-Baafs, in de Bigaert - 28
november 1408
301/20 f. 16/1 Phelips Scelpe is de som van 20 schelling groten tournoois schuldig aan
Marien van der Steene, weduwe van Jan Cocx - 28 november 1408
301/20 f. 19bis/1 Jan de Cuelneere uit Brugge is de som van 30 schelling groten schuldig aan
Pieteren van Berevelt, deken van de schildersambacht, voor zijn ambacht. Borg Jan Wielant,
schrijnwerker - 28 november 1408
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301/20 f. 19bis/10 Loenis de Rookere heeft een lijfrente van 10 schelling groten tournoois
verkocht aan Jan den Jonghen fs. Feynsis, voor hem en zijn zuster Beatrijs. Deze lijfrente is
bezet op 2 huizen gelegen naast dat van vrouw Doedins en Matthys Wreggels en op de erf van
Stevine van Liedekercke gelegen. De huur van de erf bedroeg 20 schelling parisis jaarlijks. - 28
november 1408
301/20 f. 19bis v/4 Kateline van Overbeke heeft de hofstee, gelegen aan de Pedercellepoort
bij het Hebberechts hospitaal, verkocht aan Willem van der Nieuwenweghen, voor een lijfrente
van 6 schelling groten tournoois jaarlijks. Op 28 augustus 1410 heeft Kateline de lijfrente
gegeven aan Olivier Lutine - 28 november 1408
301/20 f. 15 /10 Berthele van Papeghem zal de som van 2 ponden groten betalen aan Jan
Clauwaerde - 29 november 1408
301/20 f. 15/12 Laureins de Backere uit Lokeren pachtte de tienden van de novalen van
Waes uit Kaeldrecht, Verrebrouc en vander Clusen, eigendom van de bisschop van Doornik en
van de kapittel van Doornik, voor een termijn van 3 jaar. De pachtsom bedroeg 375 ponden
parisis jaarlijks. - 29 november 1408
301/20 f. 15/13 Pieter Casteleyn is de som van 12 ponden groten schuldig aan Jan Seyse fs.
Gillis, schipper, voor de mangeling van een schip - 29 november 1408
301/20 f. 15v/1 Gillis Sergheerardssone is de som van 2 ponden 13 schelling 9 penning
groten schuldig aan Jan Boudins, voor koren - 29 november 1408
301/20 f. 19bis v/10 Heinric de Brune, priester, is de som van 32 schelling groten tournoois
schuldig aan Robbrecht, zijn broer, en Pieteren van Berevelt. Borg Jan de Brune, zijn broer 29 november 1408
301/20 f. 20bis/11 Jacob van Calkene fs. Jan is de som van 2 ponden groten tournoois
schuldig aan Juliene van den Cleygate, voor geleend geld. Borg : Wuilfram Vrient, Pieter van
den Hulse, Jan van Calkene fs. Jacob - 29 november 1408
301/20 f. 26/9 Danyt de Pape is de som van 6 ponden 10 schelling groten schuldig aan de
weduwe en erfgenaam van Heinric den Wevere, voor een huis - 30 november 1408
301/20 f. 15/7 Wouter van der Meulen en Pieter Moens zijn de som van 2 ponden 2 schelling
groten schuldig aan Gillisse den Smet, schipmaker, voor een schip - 1 december 1408
301/20 f. 19bis/5 Jan van Praet fs. Goessin heeft aan Arende vanden Bossche beloofd dat hij
de gronden, gelegen in de parochie van Mechelen, op het heerschap van Ayshove en genaamd
"de Bruwere", mag gebruiken, daar hij dit kocht van Jan. Wanneer Arende de grond niet kan
gebruiken moet men een som van 2 ponden groten tournoois betalen - 1 december 1408
301/20 f. 19bis/6 Ghyselbrecht vanden Berne is de som van 20 schelling groten tournoois
schuldig aan Lysbette vanden Berne - 1 december 1408
301/20 f. 19bis/8 Jan vander Ghijnst fs. Pieter heeft een halve bunder grond, gelegen in
Vliederzele, verkocht aan Mergriete vanden Vinre - 1 december 1408
301/20 f. 19bis v/1 Pieter Brecht is de som van 9 ponden 16 schelling groten schuldig aan
Willem van Luevene, voor een huis gelegen in de Grote straat aan de Krommenesse - 1
december 1408
301/20 f. 19bis v/2 Gillis van de Vivere en zijn vrouw Mergriete de Brune hebben een rente
van 6 ponden parisis jaarlijks verkocht aan Jan Clockman fs. Jan. Deze rente was bezet op de
helft van een huis en leen genaamd "Mersman huus", gelegen in de Veldstraat en gekocht van
Bussarde van Munte en Jan Versaren fs. Cornelis - 1 december 1408
301/20 f. 19bis v/6 Willem den Vrient en Symoen Roelins hebben een geschil met Wilem van
Bevenhole en Ywein den Ruddere over een ingevallen zolder van de ververij van Wilem en
Symoen en die Willem en Ywein huurden, gelegen aan de Braembrug. De schepenen beslisten
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dat Willem en Symoen de zolder moeten herstellen. De schade die de ingevallen zolder heeft
berokkend aan ketels of kuipen moet ook worden hersteld door Symoen en Wilem, eigenaars
van de ververij - 1 december 1408
301/20 f. 20bis/1 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhu, Zegher van den
Somple en consoorten konden opmaken dat op 11 augustus ll. Jan Redeman uit Zelzate 1,5 last
snackaerts schuldig was aan Laureins Snoucke in plaats van Joes Roegiers. Kosten 18 groten 1 december 1408
301/20 f. 20bis/2 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten konden opmaken
dat op 20 juli ll.Boudin de Wale de som van 30 schelling groten schuldig was aan Jan den
Graven. Kosten 22 groten 1 ingelsen - 1 december 1408
301/20 f. 20bis/3 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Willem Valcx en consoorten konden opmaken dat op 12
maart 1404 n.s. Simoen Ramont 3 lasten rode turf moest leveren aan Willem van den Houcke.
Kosten 2 schelling groten - 1 december 1408
301/20 f. 20bis/4 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrcht Mayhu, Zegher van den Sompele en
consoorten konden opmaken dat op 22 juni ll. Sanderse Buussen de som van 6 scheling 6
deniers groten schuldig was aan Jan Wynkel in plaats van Nyse Everwijne. Kosten 21 groten.
Voldaan 30 september 1409 - 1 december 1408
301/20 f. 20bis/5 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus, Segher van den Sompele en
consoorten konden opmaken dat op 7 juli ll. Daniel Wittekouke de som van 9 schelling groten
moest betalen aan Jan van Doerenslaer. Kosten 21 groten - 1 december 1408
301/20 f. 20bis v/3 Jan de Koc en Jacob vander Stichelen, borgers over Wouteren van
Alvaen, zijn de som van 5 ponden 10 schelling groten tournoois schuldig aan Lievine van
Overackere, voor een lijfrente - 1 december 1408
301/20 f. 21bis/12 Philips van Dronghene, Jan Hamelric, halleheren in den pit rapporteren
dat op 10 maart ll. Jacop Haec, Laureins uten Dale en Willem Uten Hove, voor de halleheer
Willem van den Pitte kwamen en beloofden om de som van 2 ponden 13 schelling groten te
betalen aan Lievine van Overackere. Kosten 22 groten - 1 december 1408
301/20 f. 25/7 Jan van den Heede fs. Gillis is de som van 40 ponden groten tournoois
schuldig aan Verclaren, de vrouw van Pieter van der Crayen, voor het geld dat Jan en Pieter
samen hadden geïnvesteerd in het koopmanschap van koren. Borg Fransois Wieric, Pieter van
Vlaspoene, Nijs te Vechtere. Voldaan 18 juli 1409 - 1 december 1408
301/20 f. 26/1 Pieter van der Crayen en Joes Stueren hebben het goed "Goet te Reybrouc" te
Petegem bij Deinze gelegen, en 39 bunders groot, verpacht aan Oliviere Meeren en zijn vrouw
Cmemencien, met voorwaarden. Hierin is een halve bunder meers en een gemet bos begrepen.
Dit goed behoorde voor de helft toe aan Pieter en zijn vrouw Verclaren en voor de andere
helft aan Joes en zijn vrouw Kateline fs. Pieter. Bij dit goed kwam nog eens 2 en 3 bunder, die
Pieter en Joes kregen van Inghelram van Erleghem en nog 1 gemet meers en een stuk grond.
De pachttermijn duurde 6 jaar, en de pachtsom bedroeg 8 ponden groten jaarlijks - 1
december 1408
301/20 f. 15v/6 Belien Sriken is de som van 21 schelling 10 deniers groten schuldig aan Jan
Goethalse, voor een huis gelegen aan de Paddenhoek - 2 december 1408
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301/20 f. 19bis /11 Wouter Pylset is de som van 34 schelling groten tournoois schuldig aan
Segher van der Meere, voor lijnwaad. Borg Jan Boterman - 3 december 1408
301/20 f. 19bis v /7 Heinric de Duetsche is de som van 36 schelling groten tournoois
schuldig aan Gheearerde van Kerckvoerde, voor achterstallige pacht - 3 december 1408
301/20 f. 19bis v/8 Thomase Buxstele in plaats van Jan den Zomer uit Leuven heeft een
geschil met Hughe Halaerts en Pieteren den Slutere als vervangers van Jan Tanken over de
helft van 80 noblen. Thomase eist 40 nobelen van de vervangers. De vervangers
verantwoorden zich door te bewijzen dat Jan den Zomer en Jan Tanken geen poorter waren
van Gent. De schepenen beslisten dat Thomase Jan Tanken moet volgen en het vonnis moet
aanhoren in de stad waarvan zij wel poorters waren - 3 december 1408
301/20 f. 20bis /9 Pieter de Boc uit Nieuwerkerke in Waas is de som van 17 ponden 10
schelling groten schuldig aan Laureinse den Backere als ontvanger van het kapitel van Doornik
en van het goed van Baudeloo - 3 december 1408
301/20 f. 20bis v/6 Olivier Heckaerd, Jan Oste en Jacob Tant hebben 2000 stukken hout van
8 en 9 Deinse maat, verkocht aan Jan Plumen, voor 36 schelling groten - 3 december 1408
301/20 f. 20bis v/8 Segheren Loetins zal de som van 2 ponden 4 schelling groten betalen aan
Jan vanden Boegaerde, voor laken - 3 december 1408
301/20 f. 21bis/4 Wulf Tienpond, Jan Steel, Jan vander Leyen en Jan vander Vinre,
kerkmeesters van Sint-Denijs-Westrem, zijn de som van 34 schelling groten tournoois schuldig
aan Berthelmeeuse den Scaelpedeckere en zijn gezel Pietren. Voldaan 18 februari 1410 n.s. - 3
december 1408
301/20 f. 36v/1 Lievin van den Morgatte fs. Heinric is de som van 14 ponden 16 schelling
8,5 deniers groten schuldig aan Willem van den Steene, voor houten takken. Borg Pauwels van
Musole, Henlaert van der Beke - 3 december 1408
301/20 f. 15v/7 Jan de Leen en Jan Pingoest zijn de som van 5 ponden groten schuldig aan
Betelmeeuse van der Brielen, voor lijnwaad - 5 december 1408
301/20 f. 20bis v/1 Jan de Wercman kocht een lijfrente van 4 alsters tarwe jaarlijks van Gillis
den Clerc fs. Willem. Deze lijfrente was bezet op grond te Sint-Marien Houdenhove. Deze
lijfrente was bestemd voor zichzelf en voor zijn vrouw Kateline van den Heede. Deze lijfrente
werd gekocht op 3 februari 1391 n.s. voor de schepenen Gillis de Raven, Gillis van den
Bouchoute, Ghiselbrecht van der Stichelen, Willem de Corneel, Raesse van der Streect, Race de
Grem als baljuw van Zottegem. Nu heeft Jan de Wercman schulden en moeite om de lijfrente
jaarlijks te innen. Daarom vraagt hij aan Gillis om zijn geld terug te krijgen en om de lijfrente te
geven aan Gillis van Ydeghem - 5 december 1408
301/20 f. 20bis v/2 Lievin Rouchout is de som van 21 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan Bailget alias Willemssone, voor koren - 5 december 1408
301/20 f. 20bis v/10 Truden Swagheneren zal de som van 21 schelling 6 penning groten
betalen aan Kateline, weduwe van Gillis Helouts - 5 december1408
301/20 f. 20bis v/11 Jan Lauwers zal de som van 2 ponden 18 schelling 10 penning groten
betalen aan Lijsbette vanden Heede - 5 decrember 1408
301/20 f. 21bis/10 Pieteren Halser zal de som van 20 schelling groten tournoois betalen aan
Stevine van Liedekercke, voor landcijns - 5 december 1408
301/20 f. 21bis v /16 Clais Evenpoel is de som van 2 ponden 14 schelling groten tournoois
voor geleend geld schuldig aan Jan Dierkins en Pauwelse Butleder - 5 december 1408
301/20 f. 16/9 Lievin Hoet en zijn vrouw Mergrieten Gommaers verkochten de lijfrente van
2 ponden groten jaarlijks aan de moeder van Mergrieten, de weduwe van Symoen Gommaers,
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Amelbergen Coevoets fs. Jan. Deze lijfrente stond op naam van Mergrieten en werd verkocht
aan de poort van Hulst - 7 december 1408
301/20 f. 17/2 Gillis de Witte fs. Adaems pachtte een hofstee met toebehoren gelegen te
Kalken, voor 6 jaar van Jan den Mets. De huursom bedroeg 26 schelling groten. Jan heeft 1
pond 12 schelling groten geleend aan Gillis - 7 december 1408
301/20 f. 17/4 Daneel van den Bossche als ontvanger van Heinric van der Cameren en zijn
vrouw, weduwe van Willem Sersimoens, Gillis Vordeinse als ontvanger van Jan van der Scaghe
en zijn vrouw, erfgenaam van Willem voornoemd, verklaren dat zij de som van 10 ponden
groten hebben ontvangen van Jan Uten Hove fs. Clais voor achterstallige pacht die Jan
schuldig was aan Willem Sersimoen. Willem voornoemd leende vroeger 30 ponden groten aan
Jan Uten Hove, Jan Willaert en Lievine van Waes. Deze som werd nu afbetaald - 7 december
1408
301/20 f. 18/10 Cornelis van den Ghuchte is de som van 22 ponden groten schuldig aan Jan
Sersimoens, voor pacht van het goed te Betsbrouc, in de parochie van Authere gelegen.
Cornelis en Jan zullen in mei eerstkomend elk 3 knapen kiezen die het goed moeten
onderhouden. Wanneer zij vinden dat het goed in betere staat zal zijn dan voor Cornelis dan
mag Cornelis het recht behouden. Borg : Adaem Steenberch; Adriaen van den Ghuchte - 7
december 1408
301/20 f. 20bis v/4 Jan van Caestre, priester, gaf de som van 4 ponden groten tournoois aan
Katelinen van den Dale, zijn jonkvrouw, voor goede diensten. Ook geeft hij de inboedel van
zijn herberg aan Katelinen - 7 december 1408
301/20 f. 20bis v/9 Dankaert van Oegierlande, hoogbaljuw van Gent, heeft de som van 14
ponden parisis ontvangen van Jan Ghevaerde, als borger over Laureins Roethasen - 7
december 1408
301/20 f. 20v/7 Jan de Vos, kordewanier, is de som van 16 ponden 16 schelling 4 penning
groten tournoois schuldig aan Willem Rogghen, voor lijnwaad - 7 december 1408
301/20 f. 21bis/2 Silmoen Aert fs. Gheerard is de som van 28 schelling groten tournoois
schuldig aan Pieteren den Koc - 7 december 1408
301/20 f. 21bis/1 Jan de Pottere fs. Jan is de som van 15 ponden groten tournoois schuldig
aan Felipse van Waleghem en Heinric Blondeele, voor lijnwaad - 7 december 1408
301/20 f. 22v/11 Mergriete Goetals, weduwe van Jan Houtscilts, heeft de helft van een huis,
gelegen in de Houtbriel, naast dat van Justaes van Straessele en naast dat waarin zij woont,
verhuurd aan Pietren vander Muelen, voor een termijn van 12 jaar en voor 10 schelling groten
tournoois jaarlijks. Landsheer : Justaes Onredene - 7 december 1408
301/20 f. 21bis/11 Jacob van Bassevelde heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan
Pieteren van Hertbuer, voor een jaar en voor 21 ponden groten tournoois - 8 december 1408
301/20 f. 16/10 Jacob Buuc is de som van 5 ponden groten tournoois schuldig aan Mechiel
Heinen. Voldaan: 5 september 1410 - 9 december 1408
301/20 f. 17/12 Broeder Willem den Grave in plaats van de Bogaerden en geburen heeft een
geschil met Martinne van den Honnen over een waerderenbe. Martin was begonnen met een
waerderenbe te bouwen op de Leie, achter de minderbroeders, aan de Cuipbrug, naast de
Bogaerd Put, gebouwd aan de brouwerij van de Bogaerden. De schepenen beslisten dat Martin
de waerderende moest afbreken en voortaan niet meer mag bouwen op de grond tussen de
Cuipbrug en planken van de Put, eigendom van de goede lieden van de Bogaerde en geburen 10 december 1408
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301/20 f. 21bis/5 Katelinen Spelioens, weduwe van Arend de Hanen is de som van 5 ponden
groten tournoois schuldig aan Heinric den Wale voor een huis. Borg: Jan de Rutre fs. Jan - 10
december 1408
301/20 f. 21bis/6 Meester Jan Heebins is de som van 27 schelling groten schuldig aan Jan
den Meyere fs. Heinric, voor een tent - 10 december 1408
301/20 f. 21bis /7 Daneel van Maldeghem, Willem Seyssone en Pieter Loete, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 20 november ll. Daniele van Melle de som
van 17 schelling 9 penning groten schuldig was aan Mechiele van Hoerenbeke. Kosten: 22
groten 2 ingelsen - 10 december 1408
301/20 f. 21bis/8 Daniel van Maldeghem, Willem Seyssone en Pieter Loete, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Philip van
Dronghene en consoorten konden opmaken dat op 26 mei 1407 Symoen vander Crusen,
koster uit Waarschoot, de som van 14 schelling 1 penning groten moest betalen aan Mechiele
van Hoerenbeke. Kosten 2 schelling 6 penning groten - 10 december 1408
301/20 f. 21bis/9 Daniel van Maldeghem, Willem Seyssone en Pieter Loete, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Philip van
Dronghene en consoorten konden opmaken dat op 22 november 1407 Jan den Croec,
stroodekker, de som van 11 schelling 8 penning groten moest betalen aan Mechiele van
Hoerenbeke. Kosten 17 groten - 10 december 1408
301/20 f. 28v/5 Jan de Vos, kordewanier, is de som van 14 ponden 4 schelling 5 penning
groten schuldig aan Jan vanden Hulle, voor leder - 10 december 1408
301/20 f. 16/3 Arend Everwin, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten
konden opmaken dat op 7 oktober 1407 Pieteren Hals de som van 18 schelling 4 deniers 0,5
groten moest ontvangen van Jan Mertins. Kosten 24 groten - 11 december 1408
301/20 f. 16/4 Arend Everwin, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat op 5 mei ll. Lievin Bullaert moest verschijnen voor Ghiselbrecht Mayhu en
consoorten en bekende de som van 12 schelling groten schuldig te zijn aan Jacop Ghysellin 12 december 1408
301/20 f. 16/5 Arend Everwin, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus, Segher vanden Somple en
consoorten konden opmaken dat op 9 augustus ll. Jan Willin de som van 3 schelling 6 deniers
groten schuldig was aan Pieteren Roel. Kosten 19 groten - 12 december 1408
301/20 f. 16/6 Arend Everwin, Jan Dierkin en consoorten vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus, Segher vanden Somple en
consoorten konden opmaken dat op 23 maart ll. Everart Raybart de som van 9 schelling 10
deniers groten schuldig was aan Raboute Jan. Kosten 19 groten - 12 december 1408
301/20 f. 21bis/14 Pieter de Wildegrane heeft de som van 7 ponden 10 schelling groten
ontvangen van Jan Lammins. Deze som kreeg Pieter bij zijn huwelijk met Soetine fs. Jan
Lammins - 12 december 1408
301/20 f. 32/14 Heinric vander Haghe is als borger over Jan Stanekine, de som van 14
schelling groten schuldig aan Jan Coelins - 12 december 1408
301/20 f. 51/13 Symoen de Grutere en Gillis vanden Cappellen kregen 2 huizen, een gelegen
bij de put en een bij de Heilige Geest van Sint-Jacops, van Willem Sersymoen en zijn vrouw
Kateline van der Zickelen, voor de dienst voor Sint-Adriaene in de Sint-Jacobskerk. Gillis
beloofde om noch een keuken noch ander timmerwerk te metsen, die het licht van Symoens'
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leen, keuken of venster zou afnemen. Landsheer : Jan Huggebout, priester van de Heilige
Geest van Sint-Jacobs - 12 december 1408
301/20 f. 14v/15 Patin van Braanteghem is de som van 33 schelling groten tournoois
schuldig aan Cornelis de Visch - 12 december 1408
301/20 f. 16/11 Joes Roese is de som van 40 schelling 2 deniers groten schuldig aan Jan van
den Voerde fs. Jan, kordewanier, voor geleend geld - 12 december 1408
301/20 f. 21bis/15 Maes de Jonghe is de som van 3 ponden 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Kerstiane Pauwels - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/1 Heinric Santins, Jan Matthis en consoorten, vinderen van de nederkosterij
van Sint-Jan, rapporteren dat op 16 oktober ll. Jehanne Bendins, de som van 3 schelling 4
deniers groten moest betalen aan Gillis Breecwaghen. Kosten 18 groten - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/2 Heinric Santins, Jan Matthis en consoorten, vinderen van Sint-Jan
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos en consoorten konden opmaken dat
op 23 juni ll. Raessen van Turteboem de som van 5 schelling groten moest betalen aan Jan van
der Honnen - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/3 Heinric Santins, Jan Matthis en consoorten, vinderen van Sint-Jan
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos en Jacop van der Muelen en
consoorten konden opmaken dat op 19 november 1407 Pieteren Morael de som van 11
schelling 6 deniers groten moest betalen van Jan van den Driessche. Kosten 24 groten - 12
december 1408
301/20 f. 21bis v/5 Oliviere van Boucheleer zal de som van 10 schelling groten betalen aan
Claise den Hane - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/6 Jan Ghyselins, fruitenier, is de som van 4 ponden 10 schelling groten
schuldig aan Jan den Mersman fs. Olivier, voor geleend geld 301/20 f. 21bis v/7 Jan Butseneel is de som van 20 schelling groten schuldig aan Jan van
Cothem - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/8 Jan Laverdeye als borger over Jan den Smet, zal de som van 2 ponden
groten betalen aan Heinric Scoenjans, voor achterstallige pacht - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/9 Kerstine Boeys, weduwe van Jan Moraens, is de som van 13 ponden 15
schelling groten tournoois schuldig aan Jan van Roden, voor een lijfrente. Voldaan 11 januari
1410 n.s. - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/11 Jan Soyssone fs. Heinric is de som van 3 ponden 14 schelling 8 deniers
groten schuldig aan Pieteren den Cupe, kaarsmaker, voor schapen - 12 december 1408
301/20 f. 21bis v/12 Jan vande Boemgaerde fs. Soyhier erkent dat hij geen recht heeft op 1
dagwant 20 roeden eigen grond gelegen te Zomergem aan het huis genaamd "ten
Diepenborne" naast de dries, naast het huis van Jan van Scuighen en dat Soyhier vroeger kocht
van Woutren Lippins.Dit stuk grond behoorde toe aan Jan van Scuighen omdat hij dit kocht
van Philipse den Weert en zijn vrouw Mergrieten. Jan heeft Jan vande Boemgaerde beloofd dat
hij dit stuk grond mag gebruiken - 12 december 1408
301/20 f. 37/7 Ramonde van Zele zal de som van 5 ponden 5 schelling groten tournoois
betalen aan Gheeraert den Pape in plaats van de weduwe van Jan Uten Hove, voor pacht - 12
december 1408
301/20 f. 16v/11 Lisbette Myhuus, vrouw van Pieter van Hertbuer, met zijn toestemming,
geeft de helft van het huis staande in de Drabstraat met de helft van de landcijns aan Kateline
Boels fs. Laureins en Lisbette, haar nicht. Landsheren : Justaes Onredene in plaats van de stad
Gent, Goessin Luschaert in plaats van de Bijloke. Voldaan 7 juni 1423 - 13 december 1408
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301/20 f. 17v/10 Willem Terpenninc is de som van 3 ponden 16 schelling groten schuldig
aan Ghiselbrecht Mayhu, voor pacht van grond. Borg : Jan Curthals uit Eechoute - 13
december 1408
301/20 f. 20bis/14 Jan de Stekere fs. Jacob is de som van 38 schelling groten schuldig aan Jan
Claeuwaarde, voor beschadiging van de borgtocht - 13 december 1408
301/20 f. 21bis v/10 Jan van Ponteraven zal de som van 7 ponden 13 schelling groten
tournoois betalen aan Daniele vanden Heede - 13 december 1408
301/20 f. 21bis v/13 Alusse fs. Jan van Steenlant, met toestemming van haar man Laureinse
Huughs, heeft een halve gemet gtrond, gelegen te Assenedeambacht, in de parochie van
Steenlant, verkocht aan Martine Everaerts. Dit stuk grond was begrensd aan de oostzijde door
de grond van Willem vanden Pitte fs. Jan en aan de zuidzijde door die van de Bijloke en aan de
noordzijde door de grond van Jan de Muenc uit Hughersluis. 301/20 f. 32v/4 Gillis de Smet, schipmaker, is de som van 3 ponden 5 schelling 4 penning
groten schuldig aan Willem van Ratevelde, voor een huis gelegen aan de Bijloke met een
landcijns van 13 schelling 9 penning parisis jaarlijks. Landsheer : Goessin Lusschaert - 13
december 1408
301/20 f. 17v/9 Pieter van Eselaer, glazenmaker is de som van 34 schelling groten tournoois
schuldig aan Goessine Lusschaerde in plaats van en als ontvanger van het Halinshospitaal, voor
huishuur. Borg: Heinric Bloc ; Pauwels van Steelant - 14 december 1408
301/20 f. 21bis v/14 Zegher Otterspoere erkende dat de herstellingskosten van het huis
"tScheminkel", gelegen te Petegem bij Knokke en waarin hij woonde, betaald werden door
Willem Pietersenne omdat het zijn eigendom was - 14 december 1408
301/20 f. 14/7 Pieter Loetins is de som van 12 ponden 6 schelling groten schuldig aan de
weduwe van Michiel Wits. Borg: Willem van Beverenhove; Pieter de Clerc. Voldaan 12 februari
1410 n.s. - 15 december 1408
301/20 f. 16v/7 Harent Everwin, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhu en consoorten
konden opmaken dat op 20 juli ll. Pieter Gheerards de som van 12 schelling 6 deniers groten
schuldig was aan Boudin Apeltrin. Kosten 22 groten - 15 december 1408
301/20 f. 16v/8 Harent Everwin, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten konden opmaken
dat op 19 mei ll. Pieter Bachuus de som van 10 groten moest betalen aan de vrouw van der
Haghe. Kosten 26 groten - 15 december 1408
301/20 f. 16v/9 Harent Everwin, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 24 november ll. Pieteren Amelric uit Zelzate de som van 6 schelling groten
moest betalen aan Jan van Liedekerke. Kosten 34 groten - 15 december 1408
301/20 f. 17/6 Jacob de Grave is de som van 27 ponden groten tournoois schuldig aan
Boudine Lans voor een huis gelegen aan de Muide, naast dat van Jan de Pape. Borg : Jan
Dierkin, brouwer; Gheerard de Swane, houtklederkoper;Jan van Reytscoet, schipmaker;
Heinric Fierins, schipper, Jacob Fierins; Jan de Grave, wagenmaker - 15 december 1408
301/20 f. 19/5 Jan van der Bremt is de som van 4 ponden groten tournoois schuldig aan
Oliviere van den Strekele - 15 december 1408
301/20 f. 20bis/8 Godenert de Sceppere is de som van 27 schelling 6 deniers groten schuldig
aan Joerisse den Smet, voor voedsel en drank - 15 december 1408
301/20 f. 16/12 Coelman de Pipere is de som van 41 schelling groten schuldig aan Roelande
van der Heyden, voor laken - 16 december 1408
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301/20 f. 20/5 Clare Scranen, weduwe van Jan van Aalst, heeft een onderling akkoord
gemaakt met Jacop den Ruede, over de afbakening van hun huizen en een waterloop. Deze
waterloop loopt tussen het huis van Clare in de Sint-Michielstraat en het huis van Jacop in de
Wyngaertstraat. Dit akkoord bevat het volgende : Clare zal een greppel maken achter haar
keuken naast Jacobs huis, op haar kosten. Jacob moet een opening maken in de muur die
achteraan op de hoek van zijn huis staat. Ook moet hij een greppel laten graven, gaande van de
muur tot in de Wijngaertstraat en waar het water van beide huizen kan invloeien. Hiervoor
heeft Clare een som betaald aan Jacob - 16 december 1408
301/20 f. 4/8 Joes van den Bossche en zijn vrouw Mergrieten van Wetteren zijn een lijfrente
van 1 Vlaamse munt schuldig aan Kateline vander Tale fs. Thomaes en begijn in de Hoye.
Deze lijfrente is bezet op een huis gelegen buiten de Steenpoort naast dat van Michiel
Scattemans fs. Jans en dat van Jan Visch. De huur van de erf bedroeg 37 schelling 4 deniers
parisis jaarlijks en moet aan de kotidianen van Sint-Michiels worden betaald. Landsheer : Jacop
Leynscoef, priester in plaats van de kotidianen - 17 december 1408
301/20 f. 12/8 Lievin de Wilde fs. Jan is de som van 8 ponden 10 schelling groten schuldig
aan Jacop van der Stichelen, voor een bakkerij, gelegen in de Gelukstraat - 17 december 1408
301/20 f. 13v/14 Joes van Roesensone is de som van 37 schelling 5 deniers groten schuldig
aan Lievine Keghel. Voldaan 7 oktober 1409 - 17 december 1408
301/20 f. 17/1 Jan Meys, fruitenier, is de som van 3 ponden groten tournoois schuldig aan
Roelande den Rentere en Harende van der Meere - 17 december 1408
301/20 f. 17/5 Jacob Tant heeft 2600 stukken eiken fasseelhout, 8 palmen breed en 9 palmen
lang, geleverd aan Jan van der Weeden. Borg : Olivier Heckaert. Voldaan 12 februari 1423 n.s.
- 17 december 1408
301/20 f. 17/7 Jan Duuc en zijn vrouw Lisbette van Calkene hebben een geschil over de
goederen die Lisbette als koopvrouw kocht tijdens de afwezigheid van haar man Jan. Jan
onthief Lisbette van haar recht als koopvrouw goederen in te kopen, zij mag dat alleen nog met
zijn toestemming - 17 december 1408
301/20 f. 18/4 Jacop Seghers heeft aan Ogiere Parijns zijn huis, gelegen in de Nieustrate, bij
O.L.Vrouw Kerchove, bij de Platenbrug verkocht. Jacob kocht dit vroeger van Pieter
Amelricke, priester - 17 december 1408
301/20 f. 28/9 Lysbette Sroesen alias vanden Wyncle heeft een mannestoof, gelegen bij de
pastorij aan de Brant, gehuurd van Lievine vander Sluus alias Neuskin, voor 16 groten
wekelijks. Borg : Willem Winkel, Gheerard Ryoet - 17 december 1408
301/20 f. 41v/15 Jan vanden Hecke, priester, zal de som van 4 ponden 12 schelling 9
penning groten betalen aan Jan Bekelinghe in plaats van Symoen van Formelis, voor de pacht
van een tiende - 17 december 1408
301/20 f. 17/10 Ywein vander Loke is de som van 32 schelling groten schuldig aan Claise
vande Ghuchte, voor 3 zadels - 18 december 1408
301/20 f. 17v/1 Jan de Clerc, brouwer, Jan vanden Kerchove en Jan vanden Damme,
vinderen van de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 28 september ll. Gillis vanden
Tale 1000 stukken fasselen moest leveren aan Laureins den Smet - 18 december 1408
301/20 f. 17v/2 Jan de Clerc, brouwer, Jan vanden Kerchove en Jan vanden Damme,
vinderen van Sint-Jan, rapporteren dat op 8 november ll. Pieteren Waerloes de som van 43
groten moest betalen aan Godenerde Uten Hove. Kosten 40 groten - 18 december 1408
301/20 f. 17v/3 Jan de Clerc, Jan vanden Kerchove en Jan vanden Damme, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de Vriese en consoorten
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konden opmaken dat op 10 mei 1407 Gillis van Coppenhole de som van 10 schelling groten
moest betalen aan Jan den Fekel. Kosten 19 groten - 18 december 1408
301/20 f. 17v/4 Jan de Clerc, brouwer, Jan vanden Kerchove en Jan vanden Damme,
vinderen van Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en consoorten
konden opmaken dat op 7 juli 1407 Gilisse Nasins de som van 4 schelling groten moest betalen
aan Kateline Seurgheloesen. Kosten 16 groten - 18 december 1408
301/20 f. 27/8 Jan Zeghers, kamerling en waard van de herberg van het godshuis van SintPieters, erkende dat de heer van Sint-Pieters hem heeft vergoed voor zijn diensten en
leveringen - 18 december 1408
301/20 f. 17/8 Thomaes Cornelis is de som van 48 ponden parisis schuldig aan Gheerarde
van Gryqwaert in naam van de stad Oudenaarde, voor de tiende penning van de stad - 19
december 1408
301/20 f. 17/11 Clais van Merham en Kateline Sgroeten zijn de som van 6 ponden 14
schelling 4 penning groten tournoois schuldig aan Lievine den Brudegoem, voor lijnwaad - 19
december 1408
301/20 f. 17v/12 Marie, weduwe van Jan Gobbeerts, is de som van 24 schelling groten
tournoois schuldig aan Pieteren van Hertbuer, voor issuen van de goederen van haar gestorven
man en van 4 ponden groten die haar man, buiten de stad had gegeven. Deze 4 ponden groten
moest de stad Gent aan Pieteren vergoeden - 19 december 1408
301/20 f. 17v/7 Jan van Luevene fs. Willem is de som van 3 ponden groten schuldig aan
Gillis van Cassele, voor geleend geld. Borg : Nis van Westerghem; Gillis van Gavere 19december 1408
301/20 f. 17v/8 Jan van Lancmersch uit Oembergen heeft een lijfrente van 12 ponden parisis
jaarlijks verkocht aan Pieteren Doedins alias Yvendale. Deze lijfrente is bezet op grond te
Oembergen. Borg : Gillis Rouchouts; Michiel Fierins; Jan de Meyere - 19 december 1408
301/20 f. 17v/11 Boudin vanden Damme is de som van 8 ponden 10 schelling groten
schuldig aan Cornelisse den Cuelneren, voor een huis gelegen op het Zand, naast de SintLIevenspoort. Borg: Boudin van Bruecelle, brouwer; Goessin van den Muelen, olieslager - 20
december 1408
301/20 f. 17v/13 Jan Claeus, kuiper, is de som van 18 ponden groten schuldig aan Jan
Roughen voor een ton haring. Deze som is bezet op een huis, gelegen op de hoek van de
Breydelsteeg, aan de Vrijdagmarkt. Landsheer: Ghiselbrecht van Meeren als ontvanger en in
naam van het hospitaal van Sint-Baafs - 20 december 1408
301/20 f. 18/1 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 11 december ll. Gillis den Backere uit Kruishoutem de som van 11
shelling 9 penning groten schuldig was aan Jan vanden Wychuuse. Kosten 3 shelling 3 deniers
groten - 22 december 1408
301/20 f. 18/2 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 28 mei ll. Haleit Serthoghen de som van 10 groten moest betalen
aan Jan PIeters. Kosten 21 groten - 22 december 1408
301/20 f. 18/3 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 15 december ll. de weduwe van Jan Castelains de som van 20
groten moest betalen aan Jan van Denremonde. Kosten 18 groten - 22 december 1408
301/20 f. 32v/6 Jan van Ponteraven zal de som van 3 ponden 7 schelling 6 penning groten
betalen aan Jan Meyerarde, voor de huur van een stal - 22 december 1408
301/20 f. 18v/1 Daniel van Maldeghem, Wilem Seyssone en Segher Bolloc, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 20 oktober ll. Alarde den Brunen, fruitenier,
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de som van 24 groten moest betalen aan Pieteren Loeten. Kosten 14 groten - 23 december
1408
301/20 f. 19v/3 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 1 december ll. Jan Roedolf uit Waarschoot,
de som van 8 groten moest bealen aan Jan van Tideghem. Kosten 33 groten - 23 december
1408
301/20 f. 19v/4 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 26 november ll. Daneel de Tolneren alias van Melle, de som van
18 schelling groten moest betalen aan Jan Reubs. Kosten 22 groten - 23 december 1408
301/20 f. 19v/5 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 11 december ll. Jan Lievins, van op de Lieve, de som van 10
schelling 2 deniers groten moest betalen aan Gheerarde Macet. Kosten 2 schelling 6 deniers
groten - 23 december 1408
301/20 f. 17v/5 Ghiselbrecht Soyssone heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan
Lievine van Damiquet fs Jan, voor één jaar en voor 3 ponden 4 schelling groten - 24 december
1408
301/20 f. 17v/6 Jacon de Hertoghe alias van Kets is de som van 7 ponden 5 schelling groten
schuldig aan Lievine Stoep, priester, voor geleend geld - 29 december 1408
301/20 f. 83v/1 Jan de Nobel heeft het goed "ten Nieuwenhove en ten Pitte" gelegen te
Zwijnaarde, met de 3 bunders die van de aalmoezenier van Sint-PIeters waren, gepacht met
voorwaarden van Heinric vander Cameren en Jan vander Scaghe, voor 9 jaar en voor 5 ponden
10 schelling groten tournoois jaarlijks. De voorwaarden betreffende de teelten en onderhoud
zijn hier beschreven. Borg: Willem de Nobel - 29 december 1408
301/20 f. 30v/2 Willem Uten Hove geeft een rente van 6 ponden groten jaarlijks aan Jane,
zijn dochter, voor haar huwelijk met Jan van Elverzele - 31 december 1408
301/20 f. 15/8 Willem van Danneert is de som van 5 ponden groten schuldig aan Lievine
Dannaet, voor geleend geld - 2 januari 1409 n.s.
301/20 f. 23/10 PIeter de Man is de som van 23 schelling groten tournoois schuldig aan
Godenerde van der Haghen, voor geleend geld - 2 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19v/2 Marie van den Vivere heeft de som van 6 ponden groten tournoois
kwijtgescholden aan Matthyse Collaert en zijn borger Gheerart Callaert. Dit omdat Matthyse en
Gheeraert haar panden hebben gegeven. Marie heeft deze panden in beheer gegeven aan
Joosse van den Cleygate. Wanneer Matthyse en Gheeraert voor O.L.Vrouw-Lichtmis
eerstkomend de voornoemde som zullen betalen aan Joesse dan krijgen zij de panden terug.
Indien zij dit niet doen dan mag Marie vrij over deze panden beschikken - 4 januari 1409 n.s.
301/20 f. 18v/2 Agnees fs. Jan Grielen, weduwe van Bussart van Munte fs. Gheeraert heeft
een lijfrente van 6 ponden parisis jaarlijks verkocht aan Gillisse Ansun alias van Meerhem en
zijn vrouw Ysabeelen sCupers.Deze lijfrente is bezet op een deel van het goed te Oudenhove.
Dit goed zal Agnees krijgen bij de dood van haar moeder Kateline van Caudenberghe, weduwe
van Jan Grielen. De lijfrente moet jaarlijks worden betaald en deze som wordt gebruikt in
mindering van de som van 18 ponden parisis jaarlijks, die Kateline en haar gestorven man gaf
aan Agnees bij haar huwelijk. Deze laatste rente mag Agnees niet verkopen. Borg: Kateline van
Caudenberghe. Voldaan 13 juli 1409 - 5 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19v/8 Jan van den Kerchove, olieslager, is de som van 23 schelling schuldig aan
Ghiselbrecht den Vos, olieslager, voor olie - 5 januari 1409 n.s.
301/20 f. 29v/7 Joes Boene, Simoen Bollin, Jan Kriekersten, Luuc uten Wulghen, Jan Seys,
schipper, Jan Everwin, de grote Jan van Andworpen en Jacob van der Eeken zijn elk de som
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van 41 schelling groten schuldig aan de amman Jan van Buxtale, omdat zij borg stonden voor
Willem van den Weerde fs. Jan, en omdat deze laatste schulden had bij Jan. Dit werd op 31
december 1408 gerapporteerd aan Stevin van Liedekerke en Eweyn Diederix, schepenen - 5
januari 1409 n.s.
301/20 f. 18v/10 Jan de Leen, fruitenier, en Jacob Scondevlieghe zijn de som van 4 ponden
10 schelling groten tiournoois schuldig aan Jan Wielande, schrijnwerker, voor houten takken 6 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19/9 Joes van den Wostinen, Ghiselbrecht Simoens, Gillis van den Wostinen, Jan
Rogghemans, Gheerard van Kercvoerde, Jan van den Hole, Jan Matthis, allen erfgenamen van
Jan van Everghem, hebben een lijfrente van 10 ponden parisis jaarlijks verkocht aan Gillisse
van den Hamme, priester. Jan van Everghem kocht deze lijfrente vroeger van Gheerom
Bloumen. Jan voornoemd kocht een lijfrente van 20 ponden parisis jaarlijks van Gheerom
Bloumen en zijn vrouw Odinen Scaeps. De lijfrente was bezet op grond de Liekerke. Hiervan
bestaan 2 brieven; een bezegeld met de zegel van Liekerke en de andere met de zegel van
Etikhove
- 7 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19v/1 Jacop Sturtewaghen fs. Jacob, voogd van Lievine van Loe en Lievine van den
Gavere zijn een rente van 1 nobel schuldig aan Jan van den Woelpitte als deken van de
scheerders. De rente werd bezet op goederen gelegen op 3 mijlen van de stad - 7 januari 1409
n.s.
301/20 f. 29v/3 Raesse vanden Wale is de som van 22 ponden 10 schelling groten schuldig
aan Pieteren Sersimoens, Symoen de Grutere, Jan Utenhove fs. Clais, Jacop Uter Galeiden, de
Heilige Geestmeesters van Sint-Niklaas. Dit voor de rente van 12 ponden parisis jaarlijks die
zijn grootheer Pieter Huughesoene aan de kerk gaf voor een eeuwige dienst. Deze rente zal
bezet worden te Gent of te Wondelgem. Borg : Raesse van Varnewyc; Willem de Stoppeleren 7 januari 1409 n.s.
301/20 f. 31/7 Pieter Claeus is de som van 13 ponden 10 schelling groten schuldig aan
Harende van Ghistele, voor een huis in de Volderstraat, op de hoek van de Sacbroedersstraat 7 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19/3 Jan Roelant fs. Jan is de som van 26 schelling 9 deniers groten schuldig aan
Gheertruden, weduwe van Jan vanden Velde, voer bier - 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19/13 Jan Poelmanne is als borger over Jan Coelmanne, de som van 36 schelling
groten schuldig aan Jan Schernire - 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 20v/13 Pieter van Essche heeft zijn bakkerij, gelegen aan de Vrijdagmarkt,
verhuurd aan Fransoyse Maes fs. Willem, bakker, voor 6 jaar en voor 42 schelling groten
jaarlijks. Fransoyse moet de bakkerij open houden en mag gedurende 7 jaar geen andere
bakkerij vestigen rond de Vrijdagmarkt - 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 21/3 Goessin van Varnewyc en Ywein van den Lenken, pachters van het goed van
Goessin, gelegen te Gotthem, hebben beloofd som de som van 7 ponden 6 schelling groten te
betalen aan Fransoise vanden Briele als borger over Cornelis vander Muelen en Harent van der
Borch - 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 21bis v/4 Simoen Arentgheeraerdsone is de som van 36 schelling groten schuldig
aan Lievine Bloc voor beschadiging van de borgtocht - 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 23/4 Jan de Smet, priester, heeft een tiende "de groote Noorthuusche" gehuurd van
de abt van Drongen, voor 6 jaar. Jan moet daarvoor jaarlijks 9 mudden graan aan de abdij
geven. Borg : Jan van Landuit; Willem van Landuit - 8 januari 1409 n.s.
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301/20 f. 23/6 Wouter de Vos heeft een tiende "de pollaer tiende" gehuurd van de abt van
Drongen, voor 6 jaar en voor 20 ponden parisis jaarlijks. De tiende lag in Kerrebrouc te Nevele
- 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 24v/3 Boudin de Grutere geeft Aertuerkine, Callekine, Sandrinkine, zijn kinderen,
die hij heeft met Kateline Coelins, elk een som van 3 ponden groten tournoois. Deze som heeft
hij belegd naar aanraden van Ghiselbrecht de Grutere en Pietren van der Muelen fs. Boudin.
Bij de dood van de kinderen gaat de som naar de langstlevende van hen - 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 24v/4 Boudin de Grutere heeft de bezittingen van een huis, gelegen aan de
Oudburg aan de Dambrug, die hij kocht van Jan van der Steene, gegeven aan Kateline Coelins,
voor haar goede diensten. Dit huis lag op de erf van Sint-Niklaas en de landcijns bedroeg 30
schelling parisis jaarlijks. Het huis zelf wordt aan zijn 3 kinderen Arturkie, Callekine en
Sanderkine gegeven. Deze kinderen heeft Boudin bij Kateline. Landsheer: Gheeraerde den
Montenere, priester
- 8 januari 1409 n.s.
301/20 f. 18v/8 Arent Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten
konden opmaken dat op 20 juli ll. Pieter Ghiselin Vasnede de som van 12 schelling 3 deniers
groten moest betalen aan Michiel Creven. Kosten 32 groten - 9 januari 1409 n.s.
301/20 f. 18v/8 Arent Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhus en consoorten konden opmaken
dat op 4 augustus ll. Everarde Taybarde de som van 13 schelling groten moest betalen aan Jan
den Wagheneren. Kosten 14 groten - 9 januari 1409 n.s.
301/20 f. 18v/6 Arent Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat op 1 december ll. Willem Coppinsone uit Moerbeke de som van 4 schelling 9
deniers groten 2 ingelen moest betalen aan Jacoppe van den Hecke. Kosten 29 groten - 9
januari 1409 n.s.
301/20 f. 18v/8 Pelips van Ryemen is de som van 32 schelling 8 deniers groten schuldig aan
Heinric Eeken, voor de huur van een moer - 9 januari 1409 n.s.
301/20 f. 18v/11 Lysbette Scrivers, weduwe van Gillis Springhers, is de som van 45 schelling
6 penning groten schuldig aan Arende Dreet, voor geleend geld - 9 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19/1 Jan Wandelaerde, tucwever, is de som van 2 ponden groten tournoois schuldig
aan Jehan vanden Berghe - 9 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19/4 Jan Lauwereinse, brouwer, is de som van 21 ponden 12 schelling 4 deniers
groten schuldig aan Jan van den Bouchoute, voor lijnwaad - 9 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19/6 Jan de Hont, Castelain van Beveren, machtigde zijn neef Mase Wouters om
zijn schulden te innen - 9 januari 1409 n.s.
301/20 f. 19/8 Jan Poelmanne, pyper, is de som van 16 schelling groten schuldig aan de
weduwe van Jan Gobberts - 1409, januari 9 n.s.
301/20 f. 19/11 Segher Loetins is de som van 33 schelling groten tournoois schuldig aan Jan
Verperensone
Borg : Kateline Lams, zijn moeder - 1409, januari 9 n.s.
301/20 f. 21/7 Wouter Mile fs Jan is de som van 28 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan van Doerenslagere, voor leder - 1409, januari 9 n.s.
301/20 f. 22/8 Pieter van Spievelde alias van Waes, is de som van 2 pond 10 schelling groten
schuldig aan Jan den Fekel.
Borg : Fransois van Spievelde, alias van Waes, broer - 1409,januari 9 n.s.
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301/20 f. 18v°/3 Gillis Oste is de som van 39 schelling 3 deniers groten en 9 deniers parisis
schuldig aan Jan Serjant. Gillis is eveneens de som van 9 schelling 10 deniers groten schuldig
aan Matthise van den Berghe - 1409, januari 10 n.s.
301/20 f. 20/2 Jan Laureins is de som van 34 pond 19 schelling groten schuldig aan Jan
Kappe voor linnwaad.
Borg : Joes van Laerne, Gilles de Bisere
- 1409, januari 10 n.s.
301/20 f. 20v°/5 Mis Bruesin is de som van 30 schelling groten schuldig aan Jan den Witten,
smid - 1409, januari 10 n.s.
301/20 f. 20v°/6 Gheerarde Deylinc, smid, is de som van 9 pond 10 schelling groten
tournoois schuldig aan Janne den Witten, smid, voor een huis gelegen in de Baysteeg waarin
Gheerarde woonde - 1409, januari 10 n.s.
301/20 f. 20v°/9 Jan Lauwers, brouwer, is de som van 54 pond 7 schelling 2 deniers groten
schuldig aan Loenise den Groetheren, voor wol. Deze wol moet te Middelburg, op de
eerstkomende zondag worden geleverd
Borg : Gillis de Bisere, Joes van Laerne - 1409, januari 10 n.s.
301/20 f. 20v°/12 Phelips van Dronghene, Jan Amelric, halleheren in den Pit rapporteren dat
zij uit de boeken van Willem van den Pitte en consoorten konden opmaken dat op 30 juni ll.
Jan de Joncheren de som van 2 pond 17 schelling groten moest betalen aan Stevine Hoybant.
Kosten: 26 groten - 1409, januari 10 n.s.
301/20 f. 22/4 Lisbette Huughsoene, vrouw van Loenis van Essene heeft een rente van 6
schelling groten jaarlijks gegeven aan haar dienstmeid Kateline Callins, begijn uit Sint-Lisbette.
Deze lijfrente is bezet op 1 mijl. Lisbette geeft ook een som van 2 pond 10 schelling groten aan
Kateline. Over deze som kan zij slechts na de dood van Lisbette beschikken - 1409, januari 10
n.s.
301/20 f. 29v°/1 PIeter Sersimoens, Symoen de Grutere, Jan Utenhove en Jacob uter
Galeiden, Heilige Geestmeesters van Sint-Niklaas, en Gheerarde den Monteneren, priester en
ontvanger van Sint-Niklaas, hebben het huis gelegen in de Kattensteeg, op de hoek van de H.
Geeststeeg, naast dat van Gheerard van der Heeken en dat van Willem Rugghestul, verkocht
aan Harende van Gavere, heer van Schorisse,voor 36 pond 10 schelling groten. De landcijns
bedroeg 6 pond parisis jaarlijks. Borg : Gheerolf Bette fs. Jacob, Pieter van Assenbrouc - 1409,
januauri 10 n.s.
301/20 f. 32/10 Lievine van de Eeken is de som van 28 schelling groten schuldig aan Pauwels
MIse, voor koren - 1409, januari 10 n.s.
301/20 f. 19/7 Bertelmeeus van Papeghem is de som van 22 schelling groten tournoois
schuldig aan Gillis den Badere, voor runderen - 1409, januari 11 n.s.
301/20 f. 19/10 Lisbette van Leuseghem, weduwe van Segher van Overdriesch en haar 2de
man Jan Reyniers hebben de helft van een lijfrente van 12 schelling parisis jaarlijks verkocht
aan Fransoise Robaut. Deze lijfrente was bezet op een erf, gelegen in de Rudderstraat, naast
het huis waarin Fransoise woonde - 1409, januari 11 n.s.
301/20 f. 19v°/10 Jan Mourman, houtbreker, is de som van 4 pond 16 schelling groten
schuldig aan Ghiselbrecht den Vos, olieslager, voor olie - 1409, januari 11 n.s.
301/20 f. 37v°/1 Jan Lambrechts heeft een huis uit de Rudderstraat, naast de Houtbrekers
verkocht aan Jacop van Gage, schaliedekker, voor de som van 18 pond groten. De landcijns
bedroeg 4 schelling groten jaarlijks. Landsheer : Jan Bernier, broeder - 1409, januari 11 n.s.
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301/20 f. 42v°/3 Jan van Peden heeft 2000 houtstukken, 1/3 van een halve voet, 1/3 van 5/9
voet en 1/3 van 4 voeten breed, verkocht aan Gheerarde de Monteneren, priester - 1409,
januari 11 n.s.
301/20 f. 19v°/9 LIsbette Damins is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan Jan
den Jonghen fs. Jan, voor geleend geld. De som moet binnen de 4 jaar terugbetaald worden 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 20v°/3 Jan de Mangheleren is de som van 57 schelling 4 penning groten schuldig
aan Jacoppe van Houthem, voor schapen. Borg : Joes vanden Hoerne, Casin Poerterman 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 20v°/8 Jan de Vremde uit Aalst is de som van 2 pond 13 schelling 6 deniers groten
tournoois schuldig aan LIevine Carpentiers, voor en ton haring. - 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 21v°/5 Jan Woebrecht is de som van 12 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Boudine Uten Hove, voor een huis, gelegen in de parochie van Peerboom - 1409,
januari 12 n.s.
301/20 f. 21v°/6 Kateline Clincx, weduwe van Jurdaen de Brune, heeft een geschil met Jan
den Vleeschouwere over de huizen, gelegen aan de Kalanderberg bij de drinkput, op het einde
van de Korte Kruisstraat. De schepenen beslisten dat de muur tussen hun huizen hen beide
toebehoorde. Wanneer men aan de muur wil bouwen, dan mag dit slechts op zijn deel. - 1409,
januari 12 n.s.
301/20 f. 22/12 Jan Laureins fs. Willem is de som van 31 pond 11 schelling 7 penning 0,5
groten schuldig aan Jan van Boesschoete, voor lijnwaad - 1409, januiari 12 n.s.
301/20 f. 23/7 Jan Laes heeft de panden, die hij ontving bij het begin van zijn pacht van het
goed ter Most, eigendom van den Heer van Oerscamp, in handen gesteld van Heinric van den
Moure i.p.v. de heer van Oerscamp. De panden waren de volgende : 2 trekpaarden, wagens,
landwinningen, oorbeesten, evenen en bezaaisels van het goed ter Moste en het goed van
Kalken van Willem Cadins - 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 23/12 Jan de Smet, kousmaker, is de som van 5 pond groten tournoois schuldig aan
Joesse den Backer, voor een huis - 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 23v°/2 Gillis Beys is de som van 49 pond 9 penning groten tournoois schuldig aan
Willem den Wielmaker alias de Blu, voor 22 bunder grond gelegen te Sint-Maria-Lederne.
Borg: Jan Beys, Michiel de Com, Jan vander Muelen fs. Arend, Francois Bets.Voldaan: 9 juni
1413 - 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 33v°/4 Joes van der Wostinen fs. Pauwel is de som van 3 pond groten schuldig aan
PIeteren van Berevelt, voor een zilver gordel - 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 39/8 Broeder Willem Mande heeft i.p.v. zijn dochter Mamkine die hij heeft bij
Kateline fs. Lieven Baders, Gillis Myse en PIeteren Nuinarde, gemachtigd om de schulden van
Laureins de Coster te innen - 1409, januari 12 n.s.
301/20 f. 20/4 Claise van Meeren is de som van 5 pond 14 schelling groten schuldig aan Jan
Versaren, voor lijnwaad - 1409, januari 13 n.s.
301/20 f. 20v°/2 Boudine Dambrouc zal de som van 36 schelling groten betalen aan Boudine
van Namen, voor pacht - 1409, januari 13 n.s.
301/20 f. 21v°/7 Willemme van Gansbeke heeft een geschil met Jan den Vleeschouwere over
huizen gelegen aan de Kalanderberg bij de drinkput. De schepenen beslisten dat de muur die
tussen hun huizen stond, enkel Jan toebehoorde. Jan mag de muur zo hoog metselen als hij wil
en hierop een goot leggen, alles op zijn kosten. Willem mag de goot ook gebruiken, indien hij
zal delen in de kosten - 1409, januari 13 n.s.
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301/20 f. 28v°/3 Lysbette Verminnen, weduwe van Gheerart van Turtelboeme heeft een
huis, gelegen aan de Kalanderberg, naast het huis van Symoen van Houthem en dat van Jan
van Heythuuse, glazenmaker, verkocht aan Jan Drubben fs. Clais voor de som van 23 pond
groten tournoois. De landcijns bedroeg 20 schelling parisis jaarlijks voor de Heilige Geest van
Sint-Jan en 12 schelling parisis jaarlijks voor de O.L.Vr.-gilde. Borg: Robbrecht van Grames en
Justaes Cabeljau. Landsheer: Jan van den Hecke, priester - 1409, januari 13 n.s.
301/20 f. 37v°/2 Jan van Coudenberghe heeft de volgende renten verkocht aan de voogd van
Sint-Janshuis te Waelbrucghe voor het godshuis:8 schelling parisis 1 kapoen jaarlijks bezet op
het huis van Jan den Duutsche en gelegen in de Breydelstraat aan de Lange Munt; 8 schelling 8
penning parisis jaarlijks bezet op een tweewoonst waarin een bakker en een schepper woonde
en gelegen in de Lange Munt; 24 schelling parisis jaarlijks bezet op het huis genaamd "In de
Zaghe", gelegen aan de Houtbriel, voor Sint-Jan; 6 schelling 6 deniers parisis jaarlijks bezet op
2 huizen en op de erf van Jacop den Luede, gelegen voor het wevershuis; 9 schelling 7 deniers
0,5 parisis jaarlijks bezet op het huis en de erf van Gillis Soeten gelegen voor de Palen, aan de
Meren - 1409, januari 13 n.s.
301/20 f. 20/6 Mase vander Mere zal de som van 12 schelling groten betalen aan Lisbette
vander Borch - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 20/7 Gillis Seriante heeft een geschil met Ghiselbrecht vander Berne en Aechten
sClerx, zijn weerdinne, over een lijfrente van 4 pond groten tournoois jaarlijks. Deze lijfrente
was bestemd voor Michiel den Coninc en Lysbetten Raepts. Gillis had als borger over
Ghiselbrecht beloofd om deze lijfrente te bezetten voor Ghiselbrecht en om 4 pond groten
tournoois te betalen voor achterstallige rente. Gillis verzocht de schepenen om Ghiselbrechct
en Aechten schadeloos te houden van deze 2 punten. De schepenen aanvaarden deze eis
omdat Gillis beloofde deze 2 punten na te komen - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 20v°/1 Jan de Backere zal de som van 36 schelling grotten tournoois betalen aan
Gheerard vanden Brouke omdat hij borger was over Felix van Steenhuuse - 1409, januari 14
n.s.
301/20 f. 20v°/4 PIetren Palync uit Wetteren zal de som van 2 pond 8 penning groten
betalen aan Jan Valken, voor bier - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 21/8 PIeter de Slutere als deken van de Zagers heeft het ambacht van zager
verkocht aan Ghiselbrecht vanden Boschoven, voor de som van 3 pond groten. Borg : Jan
vander Helle; Symoen de Paen - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 21/9 Pieter de Hooffsche is de som van 3 pond 8 schelling groten schuldig aan
Pietren Borlute, voor leder - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 21/10 Jos Steenart fs. Jan is de som van 6 pond groten tournoois schuldig aan
PIeter Borlute, voor gevet leder - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 21v°/8 Marc van Wettere is de som van 10 pond groten tournoois schuldig aan Jan
Everwinne voor een Durmeschip - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 21v°/9 Jan LIgeers fs. Boudin is de som van 5 pond 4 schelling 8 deniers groten
schuldig aan PIeteren Jacops, voor schapen - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 23/5 Jan de Wielmaker fs. Jacop is de som van 36 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan Huughesone, kanunnik uit Drongen - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 31v°/1 Jan van Sombeke is de som van 27 schelling groten tournoois schuldig aan
Fransois Morale, voor correlen - 1409, januari 14 n.s.
301/20 f. 20v°/10 Claise Willemsone zal 18 alsters tarwe leveren aan Symoene van den
Abeele, kanunnik te Drongen - 1409, januauri 15 n.s.
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301/20 f. 20v°/11 Kateline van den Hende heeft de schulden van Paesschinen Brants
kwijtgescholden. Deze schulden kwamen uit de koopmanschappen die zij tesamen hadden 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 20v°/14 Jacop Gapaert is de som van 30 schelling groten tournoois schuldig aan
Willemme Justaes, voor lijnwaad. Borg : Paeschinen Cloets - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 21/2 Gheeraerd van Velseke is de som van 20 schelling groten tournoois schuldig
aan Pieteren vander Crayen, voor een huis - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 21/6 Jan vanden Water heeft de som van 10 pond groten tournoois gegeven aan
zijn moeder Kateline omdat hij haar goederen mag beheren - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 21v°/2 Jan Borrel heeft een halve bunder grond verkocht aan Pieteren Boudins en
zijn vrouw Kateline van Busseghem. Deze grond noemde men "Dodenbrouc" en lag nast het
hof van Busseghem in de parochie van Vliederzele - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 22/6 Lodewycke Steemare zal de som van 15 pond parisis jaarlijks betalen aan
Oliviere Clockeele, als compensatie voor een rente van 15 groten jaarlijks die bezet was op het
huis, gelegen aan de Vest,buiten de Koepoort. Dit huis kocht Lodewycke van Oliviere - 1409,
januari 15 n.s.
301/20 f. 22/11 Daniel Vincke is de som van 2 pond 13 schelling 11 deniers groten tournoois
schuldig aan Inghele vanden Doerne - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 22v°/4 Godenert Uten hove, Jan de Clercc, brouwer en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 3 november ll. Jacop diet Aldoet, de som van 6
schelling 17 groten moest betalen aan Mangheline van den Dale. Kosten 20 groten - 1409,
januari 15 n.s.
301/20 f. 22v°/5 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 17 november ll. Martin Ebbelin de som van 6 schelling 2 penning
groten moest betalen aan Andriese Hoyen. Kosten 23 groten - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 22v°/6 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de Vriese en consoorten
konden opmakken dat op 13 juli ll. Pieter Boudins de som van 13 schelling groten moest
betalen aan Jacop Coelins. Kosten 15 groten - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 22v°/9 Kateline van Overdriesch heeft het deel vKateline en haar man Roelande
den Stoevere hebben de helft van een rente van 12 schelling parisis verkocht aan Fransois
Robaert. Deze rente was bezet op een huis gelegen in de Rudderstraat naast de ingangspoort
van het huis van Jan Verclaren en waarin Fransois woonde - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 22v°/13 Heinric van Loe is de som van 36 schelling groten tournoois schuldig aan
Mertine Zoetaerde, voor pacht - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 23v°/1 Jan Paye en Heinric vander Varent hebben beloofd om een rente van 12
pond parisis jaarlijks te bezetten voor Jacob van den Houdenhuus - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 27v°/11 Jan de Meyere, zerkhouwer zal de som van 24 schelling groten betalen aan
Mase Meyensone - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 31/1 Manne Stasins, weduwe van Gheerarde Habelins, heeft een lijfrente van 4
schelling groten jaarlijks verkocht aan Kateline BIerman, weduwe van Martin Beelard. Deze
lijfrente is bezet op een huis in de Burgstraat op de leen van Everdeys Gruters. De landcijns
bedroeg 30 schelling parisis jaarlijks. Landsheer: Everdey de Grutere - 1409, januari 15 n.s.
301/20 f. 55/14 Jan Roughe uit Waas, Pieter Moen en Pieter van Goethem zijn elk een som
schuldig aan Jacob Baerde als ontvanger van St.-Pieterskerk te Waas: Jan Roughe 19 pond 9
schelling 3 deniers parisis; Pieter Moen 38 pond 19 schelling 3 deniers parisis; PIeter van
Goethem 38 pond 5 schelling 11 deniers parisis - 1409, januari 15 n.s.
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301/20 f. 13/5 MIs van Belle is de som van 1 pond 8 schelling groten schuldig aan Jan
Eemericke alias de Pottere, voor geleend geld en voor pacht en bier - 1409, januari 16 n.s.
301/20 f. 13/6 Willem de Wielmakere alias de Blu zal de som van 25 schelling 8 deniers
groten betalen aan Gillisse Benyste - 1409, januarin 16 n.s.
301/20 f. 21/4 Pieter de Scaepdrivere is de som van 26 schelling 5 deniers groten en 9 deniers
parisis schuldig aan Harende den Passere, voor Tarwe. Ook is hij 12 schelling schuldig voor
turf. Pieter heeft eveneens beloofd om 4 last vierdepit te leveren aan Harende - 1409, januari
156.s.
301/20 f. 21v°/1 Francois Seydiers is de som van 24 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan Kelinghe, voor een rund - 1409, januari 156n.s.
301/20 f. 21v°/4 Willem den Breeden heeft een geschil met Simoene den Grutere, zijn
meester, over de verbeurdverklaring van 20 pond parisis. De schepenen beslisten dat Symoen
Willem schadeloos moest houden van deze som - 1409, januari 16 n.s.
301/20 f. 22/1 Jacop Oosterlinc kloeg Jan en Fransois van der Tale aan omdat deze zekere
overeenkomsten i.v.m. de landskouter, gelegen te Rode, niet opvolgden. Zij hadden reeds
vroeger een ruzie gehad met Jan van den Hauwe, bloedverwant van Jacob. Jan en Fransois
voornoemd verdedigden zich door te verklaren dat Jacop geen poorter van Gent was en dat zij
de schepenen van Gent gehoorzaamden en op de hoogte stelden - 1409, januari 156n.s.
301/20 f. 22v°/1 Jan Pauwels alias Cruupe int hol is de som van 20 schelling groten schuldig
aan Lievine van den Moure, voor een schuur te Merelbeke - 1409, januari 16 n.s.
301/20 f. 24v°/12 Heinric Tolvin is de som van 123 pond 19 schelling 9 deniers parisis
schuldig aan Daneele Alaerd. Dit in mindering van de schuld die Heinric moest betalen voor de
kleine spikere, genaamd "Sbusers Brieven" aan de ontvanger van Vlaanderen. Akte doorstreept
- 1409, januari 16 n.s.
301/20 f. 38/13 Jan Schernier is de som van 2 pond 12 schelling groten schuldig aan
Goesinne Haeghmanne alias den Cupere, voor geleend geld. Voldaan 31 januari 1410 n.s. 1409, januari 16 n.s.
301/20 f. 84v°/3 Gillis Bekaert en Joes Bekaert hebben een rente van 12 schelling parisis
jaarlijks bezet op een halve leen en op de erf van Willem den Langhen, gelegen buiten de
Walpoort, aan de Huidevettershoek naast het huis van Jan van Wilderve. Gillis en Joes hebben
de helft van deze rente verkocht aaan Jan Lievins, priester, voor zijn kapelrie te Ekkergem 1409, januari 16 n.s.
301/20 f. 84v°/4 Gillis en Joes Bekaert zijn de rente van 5 schelling 7 penning groten
tournoois jaarlijks schuldig aan Jan Lievin, priester. De rente van 12 grroten was bezet op wat
vroeger een molen genaamd "de Moedermolen" was. Dit omdat Gillis en Joes schade hebben
berokkend aan de oliemolen. Jan Lievins in plaats van de kapelrie uit Ekkergem, eistte dat
Gillis en Joes gevolg geven aan het vonnis van 1 juni 1407, opgemaakt voor de schepenen
Pieter Sersymoens, Jacob vanden Houtken op folio 53 van ditzelfde jaar te lezen. Hierin stond
dat Gillis en Joes als tegenpand van de rente van 5 schelling 7 pond groten tournoois jaarlijks
de helft van eeen leen, huis een erf, gelegen buiten de Walpoort, aan de Huidevettershoek, en
de rente van 6 groten tournoois die Willem den Langhe hen schuldig was voor een erf, moest
geven aan Jan Lievins en zijn kapelrie. De andere helft van de leen was eigendom van Wilem
den Langhe - 1409, januari 16 n.s.
301/20 f. 21v°/3 Gillis Bruusch en Matthys de Blonde zijn de som van 31 schelling 4 deniers
groten schuldig aan Jan Blanckaerde fs. Gillis - 1409, januari 17 n.s.
301/20 f. 22/2 Jan Boys is de som van 4 pond 10 schelling groten schuldig aan Jan Rym, voor
achterstallige pacht - 1409, januari 17 n.s.
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301/20 f. 22/10 Jan van den Hole fs. Gillis is de som van 12 pond groten tournoois schuldig
aan Lievine Meeus, voor geleend geld - 1409, januari 17 n.s.
301/20 f. 22v°/3 Coelin vanden Abeele heeft een Seyschip verkocht aan Ghildolve
Droechmont voor 3 pond groten tournoois - 1409, januari 17 n.s.
301/20 f. 22v°/10 Heilsoete Smedekins, weduwe van Jan van Aelst is een rente van 12 pond
parisis jaarlijks schuldig aan Willemme Arends alias Nieupoert, voor 2 huizen gelegen in de
Meerstraat. Borg: Jan vande Berghe fs. Gillis, bakker; Pieter vande Hulse; Jacop vander Donct,
bakker; Lievin van Aelst fs. Jan - 1409, januari 17 n.s.
301/20 f. 32/9 Phelipse van den Eedvelde is de som van 22 schelling groten schuldig aan
Pauwels MIse voor koren - 1409, januari 17 n.s.
301/20 f. 81/13 Jan Deynoet, Jan Goessins en consoorten, vinderen van het groot vleeshuis,
rapporteren dat op Sint-Martinsavond ll. Daniele van Melle de som van 8 schelling groten
moest betalen aan Harende vander Straten. Kosten 22 groten - 1409, januari 17 n.s.
301/20 f. 22/7 Jan Serneels heeft de schulden ontvcangen van Jan vander Brugghen, uit
Aalter. De schulden kwamen voort uit de verkoop van een huis gelegen in de Conincstraat, bij
dat van Boudine Brueghe - 1409, januari 18 n.s.
301/20 f. 22/13 Willem van Brugghe uit Zelzate is de som van 3 pond groten schuldig aan
Jan den Vos fs. Jan, schipmaker, voor een snoer - 1409, januari 18 n.s.
301/20 f. 22v°/2 Lysane vander Haghe is de som van 19 schelling groten schuldig aan
Lievine vander Mersch - 1409, januari 18 n.s.
301/20 f. 22v°/8 Fransois van Melle is de som van 32 schelling 9,5 denier groten schuldig aan
Roelande van den Heyden - 1409, januari 18 n.s.
301/20 f. 23/9 Willem de Cleine is de som van 10 pond groten schuldig aan Jan van
Reynscoet, voor een huis. Borg : Jan de Cleine fs. Joes; Jan de Cleine fs. Jan - 1409, januari 18
n.s.
301/20 f. 32v°/9 Jan de Vos fs. Jan, schipmaker, is de som van 30 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan vander Steene fs. Jan, voor een huis - 1409, januari 18 n.s.
301/20 f. 22v°/12 Jan Raschaert heeft de schuld ontvangen van Hughen Bernaert. De schuld
kwam voort uit de verkoop van een huis gelegen in Westdorp in Axerlambacht - 1409, januari
19 n.s.
301/20 f. 23/1 Arende van Langheraet zal de som van 36 schelling groten betalen aan Jacop
den Pottere, voor achterstallige pacht - 1409, januarri 19 n.s.
301/20 f. 23/2 Sanderse van Sint-Pieters zal de som van 4 pond groten tournoois betalen aan
Heinric Bollaert - 1409, januari 19 n.s.
301/20 f. 23/3 Jan Alaerd, handschoenmaker, heeft de som van 9 pond 16 schelling grotren
tournoois ontvangen van Jacop van der Straten, glazenmaker, voor een half huis, gelegen aan
het Gravensteen. De andere helft was reeds in het bezit van Jacop - 1409, januari 19 n.s.
301/20 f. 23/8 Gheeraert de Wercman is de som van 6 pond 12 schelling groten schuldig aan
Jan Reynscoete, voor een schip - 1409, januari 19 n.s.
301/20 f. 24v°/12 Gillis de Jende, vrij schipper, is de som van 17 schelling groten tournoois
schuldig aan Eylsoeten, vrouw van Heinric Joes, voor een pantser - 1409, januari 19 n.s.
301/20 f. 31v°/5 Jan Ramond is de som van 2 pond 18 schelling groten schuldig aan Segher
Sloeven in plaats van zijn vader Jan, voor turf - 1409, januari 19 n.s.
301/20 f. 33v°/2 Lisbette van Sint-Jacobshuis, weduwe van Mattheus Backers, Saalmoen van
LOoendeghem, priester, Mergriete van den Briele, begijn te Sint-Lisbette, Jan Penneman,
Lievin van der Couteren en Nicasis Borluut komen overeen dat de rente van 10 pond parisis
jaarlijks en een vierde van de rente van 40 pond parisis jaarlijks van Kateline Kindekins, vrouw
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van Wasselin van den Pitte en die moest worden bezet door Lisbette en Nicasis voornoemd en
die bestermd was voor een eeuwige dienst van 7 missen wekelijks, opgedragen voor SintMartin in de Sint-Janskerk, nu overgegeven wordt aan Stevine van LIekerke, Jacop Betten,
Heilige Geestmeesters en aan Jan van den Hecke, ontvanger. De rente van 10 pond parisis
jaarlijks wordt als volgt bezet : 20 schelling 2 deniers parisis op de erf van Michiel
Goetghebuer, in de Wellincstraat bij de Posteerne; 3 schelling 2 deniers parisis op de erf van
Mergriete Pauwels; 4 schelling parisis op een hofstee aan de schippersgracht, van Jan Valken;
24 schelling parisi op een kruidenierszaak waarin Willem Laeys woonde, aan de Brabantstraat
gelegen; 13 schelling 5 deniers parisis op de erf van Jan de Bleckere, aan de Korenmarkt; 2
schelling parisis op de erf van Heinric Bollaert aan de Oudburg; 3 pond 14 schelling parisis op
de helft en het 16de deel van huis en erf gelegen aan de Korenmarkt die Casin Borluut erfde
van Mattheeus de Backere. Nicasis mag zijn deel anders bezetten, maar dan enkel in 6den,
10den of 12den schelling parisis en enkel te Sint-Baafs of Sint-PIeters. Hij mag ook 17
schelling parisis bezetten die hij ontving bij de dood van LIsbette Kindekins. Verder werd
bezet: 26 schelling 6 deniers parisis op het huis en erf van Jan den Waghenmakere; 8 schelling 6
deniers parisis op het huis van Jan van Pollaer; 2 schelling arisis op het huis van Jan Maders; 6
schelling parisis op het huis van Pieter Houfs. - 1409, januari 19 n.s.
301/20 f. 23/13 Jan van Hullenbrouc heeft beloofd om 1 zak tiende koren jaarlijks te leveren
aan Jan Daens fs. Wouter. Indien dit koren niet kan geleverd worden moet Jan een som van 4
pond parisis jaarlijks betalen. Borg: Jan van Hullebrouc, Manghelin vanden Dale, Wouter
Houcmans - 1409, januari 20 n.s.
301/20 f. 24/7 Mattheeus de Buc fs. Jan is de som van 6 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Pietren Borluten, huidevetter, voor gevet leder - 1409, januari 20 n.s.
301/20 f. 24/8 Jacop den Gast uit Oudburg zal de som van 24 schelling groten tournoois
betalen aan Pietren Borluut, huidevetter, voor leder - 1409, januari 20 n.s.
301/20 f. 24/9 Pieteren den Buc fs. Jan zal de som van 14 pond 11 schelling groten tournoois
betalen aan Pietren Borlute, huidevetter, voor leder. - 1409, januari 20 n.s.
301/20 f. 23v°/3 Willem van Ravenscoet en zijn vrouw Mergriete Borluuts hebben 20
gemeten grond te Oude otnie in Axerlambacht, verkocht aan Anthonise den Windt - 1409,
januari 21 n.s.
301/20 f. 23v°/4 Joesse van den Hoerne als borger over Jan den Manghelare zal de som van
30 schelling groten tournoois betalen aan Lievine Berblocte - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 23v°/5 Daem van Kersbeke heeft de som geld ontvangen van zijn vader Jan, die
zijn vader hem had beloofd bij zijn huwelijk met Kerstine van den Hecken. - 1409, januari 21
n.s.
301/20 f. 23v°/6 Gillis de Backer fs. Jacop is de som van 4 pond 11 schelling 6 deniers
groten tournoois schuldig aan Woutren Mesdaghe uit Mechelen, voor achterstallige pacht.
Woutren machhtigde Lievin Goethals fs. Arend, om die som te innen. - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 23v°/7 Jacop Hannaert en Jan van den Hamme fs. Pieter kwamen overeen dat Jan
een groot pleitschip zal krijgen van Jacop, en Jacop krijgt het kleine pleitschip vaan Jan. Jan
moet hiervoor 10 pond groten tournoois betalen aan Jaccop. Voldaan: 18 februari 1411 n.s. 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 24/10 Willem den Mast fs. Pieter is de som van 26 schelling groten tournoois
schuldig aan Pieteren Borlute, huidevetter - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 24/11 Mergriete Stouts, weduwe van Jan Brincx, en haar zoon Jan Plattyn maakten
een onderling akkoord. Jan ontving de som van 5 pond 15 schelling 11 deniers groten
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tournoois van zijn moeder. Jan behield eveneens zijn recht op de lijfrente. - 1409, januari 21
n.s.
301/20 f. 24v°/7 Ywein van Varnewyc, Jan Plate en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs
rapporteren dat zijn uit de boeken van Raessen Onredene, Willem Mannarde en consoorten
konden opmaken dat op 22 mei ll. Jan van Langhevelde de som van 13 groten schuldig was aan
Kateline Wittewrongel. Kosten: 20 groten. - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 24v°/8 Ywein van Varnewyc, Jan PLate en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs
rapporteren dat op 12 januari ll. Jan van Langhevelde een mudde rogge van 18 schelling groten
moest leveren aan Ectorre Everwine. Kosten: 22 groten. - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 24v°/9 Ywein van Varnewyc, Jan Plate en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs
rapporteren dat op 18 december ll. Lisbetten Raes de som van 4 schelling 1 denier groten
moest betalen aan Heinric Teeten. Kosten: 18 groten - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 24v°/10 Ywein van Varnewyc, Jan Plate en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs
rapporteren dat op 18 december ll. Daniele Troest de som van 4 schelling 7 penning groten
moest betalen aan Pietren vander Ellen. Kosten: 18 groten 2 ingelsen. - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 32/2 Pieter Nootkyn is de som van 3 pond 6 schelling groten schuldig aan Jacop
Hudseboute, voor pacht. Borg: Jan Nootkyn; Berthelmeeus Nootkyn; Jacop Nootkkyn, Jan van
den Velde. - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 32/7 Ywein de Ruddere heeft het recht van een ververij, gelegen op de Schelde, op
de hoek van de Oudadeghersteeg, gegeven aan Willem van Bevenhove. Ywein huurde dit van
Willem den Vrient en Simoene Roelins. Vroeger huurden Ywein en Willem van Bevenhove
deze ververij samen. Borg: Pieter Loetins, Robbrecht van der Helst - 1409, januari 21 n.s.
301/20 f. 24/1 Daneel van Maldeghem, Willem Seyssone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 19 september ll. Jan Vinke uit Aarzele 125
houten stukken zal leveren aan Lievine Goethals. Kosten: 4 schelling 4 deniers groten. - 1409,
januari 22 n.s.
301/20 f. 24/2 Daneel van Maldeghem, Willem Seyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Philips van Dronghene en
consoorten konden opmaken dat op 14 juni ll. Jan de Winkelen de som van 5 schelling
tournoois moest betalen aan Pieter Willaerde. Kosten 17 groten - 1409, januari 22 n.s.
301/20 f. 24/3 Daneel van Malldeghem, Willem Seyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels rapporteren dat op 11 december ll. Jan de Marscalc uit Loo de som van 7 schelling
groten tournoois moest betalen aan Jan van der Hoegherstraten. Kosten 41 groten - 1409,
januari 22 n.s.
301/20 f. 24/4 Daneel van Maldeghem, Willem Seyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels rapporteren dat zij uit de boeken van hun voorzaten konden opmaken dat op 10 juni
1401 Quintin Hughe de som van 4 schelling groten moest betalen aan de vrouw van Gillis
Groeten. Kosten 18 groten 1 ingelse. - 1409, januari 22 n.s.
301/20 f. 24/5 Daneel van Maldeghem, Willem Seyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Philip van Dronghene en
consoorten konden opmaken dat op 23 juni 1407 Lievin de Brune fs. Philip, de som van 41
groten moest betalen aan Michiel Scattemanne. Kosten: 18 groten 2 ingelsen - 1409, januari 22
n.s.
301/20 f. 24/6 Daneel van Maldeghem, Willem Seyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 15 december ll. Lievin Hebbrecht de som van 19 groten moest
betalen aan Goessine van Ossenbrouc. Kosten :25 groten - 1409, januari 22 n.s.
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301/20 f. 24v°/17 Jan de Kersmaker fs. Jan is de som van 4 pond groten tournoois schuldig
aan Jan van Tielt, voor een huis gelegen aan de Crommenesse. - 1409, januari 22 n.s.
301/20 f. 32v°/1 Simoen Serthomaes en Yde van Oemberghen, zijn vrouw, en Faes van der
Mersch en zijn vrouw LIsbette Lombeecx, dochter van Yde, stellen een overeenkomst op, om
een molen te bouwen op het goed te Oemberghen. Er werd beslist dat Simoen en Yde een
windmolen zullen bouwen op het goed. Bij de dood van Yde krijgt Simoen de molen en bij
deze zijn dood erfde Lisbette de molen. Diegene die Simoen of LIsbette zal hinderen bij het
gebruik van de molen krijgt een boete van 3 pond parisis. Bij de dood van Lisbette gaat de
molen naar haar kinderen : Segher, Phelip en Phaes van der Mersch. - 1409, januari 22 n.s.
301/20 f. 24/12 Kateline fs. Jan Drieghe en weduwe van Jan Gillis is de som van 8 pond
groten tournoois schuldig aan Jan den Grave fs. Huughe voor geleend geld. - 1409, januari 23
n.s.
301/20 f. 24/14 Willem de Brune is de som van 26 schelling groten tournoois schuldig aan
PIeteren den Wilden - 1409, januari 23 n.s.
301/20 f. 24/15 Jan Pollet is de som van 17 pond groten tournoois schuldig aan LIevine den
Vroeden voor een huis gelegen aan de Oudburg. Voldaan: 12 april 1412 - 1409, januari 23 n.s.
301/20 f. 24/16 Gillis Sergheeraerds fs. Pieter is de som van 5 pond groten schuldig aan Jan
den Wilden alias Jan Raessen, voor kosten. - 1409, januari 23 n.s.
301/20 f. 31v°/4 Jan Borrem fs. Boudin is de som van 2 pond groten schuldig aan Jan den
Vos fs. Jan voor koren. - 1409, januari 23 n.s.
301/20 f. 31v°/13 Vrouw Berghe, weduwe van Clais Reynouts alias Spormakere, zal de som
van 8 pond groten tournoois betalen aan Willem, haar zoon. Dit voor de koop van de helft van
een huis van de vader van Clais, gelegen aan de Kalanderberg. - 1409, januari 23 n.s.
301/20 f. 32/5 Jacob Woestelant fs. Jan is de som van 11 pond groten schuldig aan
Cornelisse Rasschaerde, voor een stede te Vraandijc - 1409, januari 23 n.s.
301/20 f. 76v°/4 Raesse Hellin, brouwer uit Mechelen is de som van 9 pond 10 schelling
groten schuldig aan Osten van Huele, voor evenen. Voldaan: 4 oktober 1409 - 1409, januari 23
n.s.
301/20 f. 24v°/13 Clemencie vander Straten, weduwe van Gillis Quaetteurfs, is de som van 3
pond 6 schelling 10 deniers groten schuldig aan Kateline Temmrmans, weduwe van Jan
Moenins, voor grond en pacht. - 1409, januari 24 n.s.
301/20 f. 31/2 Jacob van Praet is de som van 23 schelling 3 deniers groten schuldig aan
Katelinen Karstiaens, vrouw van Gillis Tsolleberch - 1409, januari 24 n.s.
301/20 f. 31/3 Jacob Stulpaert is de lijfrente van 6 schelling groten tournoois jaarlijks
schuldig aan Jacoppe Stulpaert, monnik te Baudeloo - 1409, januari 24 n.s.
301/20 f. 31/4 Jan Aechtensone, de jonge, is de som van 7 pond groten tournoois schuldig
aan Jan Stulpaerde, monnik te Baudeloo, zijn zwager. Voldaan : 8 mei 1411 - 1409, januari 24
n.s.
301/20 f. 311v°/10 Jan de Vremde is de som van 29 schelling groten schuldig aan Jan Fierins
fs. Jan voor schuld. - 1409, januari 24 n.s.
301/20 f. 31v°/11 Jan vanden Weghe zal de som van 28 schelling groten betalen aan
Diedericke vanden Pitte. - 1409, januari 24 n.s.
301/20 f. 31v°/12 Kateline Seys is de som van 32 schelling groten schuldig aan Lysbette
Sbackers, voor haar diensten - 1409, januari 24 n.s.
301/20 f. 32v°/3 Pieter Sceemaer fs. Harent heeft de som van 18 pond groten ontvangen van
Jan van Valenchive en voor 24 schelling groten lakens en stof. Dit had Jan beloofd bij het
huwelijk van PIeter met Agneesen fs. Jan - 1409, januari 24 n.s.
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301/20 f. 40v°/10 Jan van Houten, lyskoekbakker, heeft een rente van 6 pond parisis jaarlijks
verkocht aan Victore den Vlieghere, priester en Hannekine, zijn zoon. Deze lijfrente was bezet
op het huis waarin Jan vroeger woonde, aan het Sint-Niklaaskerkhof naast Jacop Slabbaert en
naast Jan van Maelgraven en waarin Jan de Zwarte nu woont. De landcijns bedroeg 6 schelling
groten jaarlijks voor de Heilige Geest van Sint-Niklaas. Landsheer: Gheeraert de Monteneren 1409, januari 25 n.s.
301/20 f. 16/7 Jan Doncker fs. Jan uit Assenede, is 2 pond 17 schelling 6 deniers groten
schuldig aan Broeder Willem den Grave, voor pacht. - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 26/10 Fransois Sydiers heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Salladine
van Herdbuer voor 1 jaar en voor 2 pond 6 schelling groten tournoois. - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 31v°/2 Pieter Hamer fs. Jacob is de som van 32 schelling 11 deniers groten schuldig
aan Pieteren Dielmanne en Jan den Buc fs. Willem, voor turf. Voldaan; 13 februari 1412 n.s. 1409, januari 25 n..s.
301/20 f. 31v°/3 Pieter Hamer fs. Jacob is de som van 2 pond groten schuldig aan Arende
den Passere, voor turf. Voldaan: 2 augustus 1411. - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 31v°/6 Boudin de Reuse is de som van 30 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan Inghel fs. Heinric voor een paard en landwinning - 1409, januari 26 n..s.
301/20 f. 31v°/7 Willem de Vriese fs. Arents is de som van 27 pond 7 schelling paprisis
schuldig aan Gheertruden vanden Bossche, voor de huur van een tiende - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 31v°/8 Lievin Paeldinc is de som van 29 schelling 10 deniers groten schuldig aan
PIetren Pyle, voor lijnzaadmunt en lijnzaadbrood - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 31v°/9 Gillis dHertoghe verklaart dat hij uit eigen naam en in naam van zijn
erfgenamen als eigenaars van het huis met de grond erbij in de Nieuwstraat op het SintPIetersdorp, aan Arend Tant en diens erfgenamen, die het bijhorende achterhuis bewonen, de
goot en afloop langsheen het achterhuis ter lengte van 18 voet heeft verkocht zodat Arend zijn
regenwater kan opvangen op Gillis' grondgebied. Landsheer: Lievin Cracht - 1409, januari 26
n.s.
301/20 f. 31v°/14 Justaes van Beversluis, Pieter Pale, Angneese Paels en Willem
Blaeublomme, haar man, Marie Paels, Heinric van Waelbrouc, erfgenamen van Gillis van
Beversluis, hebben een huis gelegen aan de Meers aan de Sint-Michielskerk, met een landcijns
van 35 schelling parisis 4 kapoenen jaarlijks verkocht aan Daniele vanden Pitte fs. Jan.
Landsheer: Jacob de Wielmaker, priester, i.p.v. Sint-Michiels. - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 32/3 Jan Wouterssone is de som van 2 pond 13 schelling 4 deniers groten schuldig
aan Heinric Eeken, voor een moer. - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 32/6 Jan van den Heede fs. Laureins is de som van 2 pond groten schuldig aan
Willem den Vinder - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 33v°/1 Gillis van Alvanen is de som van 32 schelling groten tournoois schuldig aan
Lievine van Overackere. Voldaan : 29 augustus 1409 - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 44v°/5 Clais de Riemaker is de som van 2 pond 11 schelling 11 deniers groten
tournoois schuldig aan Francois Morale i.p.v. Jan vander Stichelen - 1409, januari 26 n.s.
301/20 f. 24v°/6 Willem Brame is de som van 20 schelling 4 penningen groten schuldig aan
Pauwelse den Oem. - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 28v°/2 Willem den Bake is als borger over Symoen Deynoete de som van 5 pond
groten schuldig aan Pietren Goetghebuer. - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 31v°/15 Jan Ligeers fs. Boudin is de som van 5 pond 2 schelling 7 deniers groten
tournoois schuldig aan PIeter Amelrix, voor pacht. - 1409, januari 28 n.s.
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301/20 f. 32/1 Clais de Vleeschouwer is de som van 2 pond 10 schelling groten schuldig aan
de Vranken van Bunneghem, priester, voor achterstallige pacht. - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 32/8 Lisbette Huughsoens, vrouw van Lonys van Essene is de som van 2 pond 5
schelling groten schuldig aan Pauwelse Nise, voor evenen - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 32/11 Claise vanden Kerken zal de som van 16 pond groten tournoois betalen aan
Jacop Stulparde, voor twe halve huizen. Voldaan aan Claise en Jan den Wilde op 21 juli 1409. 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 32/12 Andries de Meyere, ontvanger van de Heer van Masminne en Segher de
Kuuf, is de som van 7 pond groten schuldig aan Jan Sersimoens fs. PIeter, voor een paard 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 32/13 Clais vanden Kerken stelde het huis "Emelroden" als tegenpand voor de
twee halve huizen die hij heeft verkocht. Deze huizen behoorden toe aan de weduwe Spoiters,
dit voor de helft. Hierop stond een lijfrente van 12 pond parisis bestemd voor Yden
Goedernaems. Hij beloofde om Jan Staessins alias Scalloet, schadeloos te houden. - 1409,
januari 28 n.s.
301/20 f. 32v°/5 Jan de Deckere en PIeter, zijn broer, hebben 16 last vierdepit turf verkocht
aan Jan den Ruddre, voor 2 pond 8 schelling groten. - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 32v°/11 Jan Meyeraert heeft de som van 4 pond groten tournoois ontvangen van
Jacop vander Muelen fs. Gillis voor een brouwerij genaamd "den Paen", gelegen te
Onderbergen. - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 33/8 Symoen Ghisels en zijn vrouw Lisbette Pollins hebben hun brouwerij
genaamd "tCoudhuus" uit de Nokerstraat, naast de Jacobijnen, verkocht aan Gillisse van der
Beke, voor een lijfrente van 40 schelling groten. De landcijns bedroeg 20 schelling groten
jaarlijks voor Lisbette Steps bestemd. De lijfrente was bezet op deze brouwerij en op een
andere brouwerij gelegen op het Zand naast het huis waarin Gillis woonde en naast Phelips van
der LInden. Deze laatste brouwerij lag op de erf van Simoene Uten Hove met een landcijns
van 16 schelling parisis 1 kapoen. Landsheer: Simoen Uten hove. - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 33v°/6 Segheren uten Wulghen en zijn vrouw Baten Cachtel verdelen hun
goederen. Hun dochter Betkin krijgt de som van 4 pond 14 schelling groten die onder Jan
Cachtel berusten, haar oom, en de som van 2 pond 10 schelling groten van de verkoop van een
huis. Segheren krijgt 1/2 van 10 pond groten die hij kreeg van Jan en Lisbette Cachtel, bij zijn
huwelijk en het overige deel is voor Betkine en Baten. Jan Cachtel heeft beloofd om Betkine te
onderhouden. Borg: Segher uten Wulghen, Jan Cachtel. - 1409, januari 28 n.s.
301/20 f. 24v°/5 Hughe vanden Meere is de som van 6 schelling groten schuldig aan Gillise
den Strier. - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 25/3 Jacop Steemaer heeft de helft van devolgende renten vekocht aan Heinric den
Amman. De andere helft behoorde toe aan Kateline Speljaerts, vrouw van Heinric. De renten
waren devolgende: de rente van 5 pond 11 schelling 4 penningen parisis jaarlijks, bezet op 3
hofsteden, gelegen naast PIeter van Vlaspoele te Deinze; de hofsteden behoorden toe aan de
erfgenamen van Heinric vander Steene; de rente van 20 schelling parisis jaarlijks, bezet op
grond te Deinze, aan de molen van het hospitaal en eigendom van Jan Spillebeen; een rente
van 3 pond parisis jaarlijks bezet op een plaatsje van Jan van Oedonc; een floreinse bezet te
Nevele van Willem de Wielmaker alias "de Blu". Borg: Lodexwyc Steemaer, zijn broer. - 1409,
januari 29 n.s.
301/20 f. 25/4 Jan Keyser is de som van 5 pond groten tournoois schuldig aan Michiel
Dwinghelende, voor de huishuur die zijn vrouw Angneese ten goede kwam en door de dood
van Jan Staessins. Voldaan: 4 februari 1410 n.s. - 1409, januari 29 n.s.
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301/20 f. 25v°/1 Jan van Aersele, Jan de Keyser en consoorten vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghuy de Bloc, Boudin vander Bloct en consoorten
konden opmaken dat op 21 mei ll. Jan de Jaghere de som van 15 schelling groten moest betalen
aan PIeteren Aelbrechte. Kosten: 12 groten. - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 25v°/2 Jan van Aersele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghuy Bloc en Boudin vander Bloct konden opmaken dat
op 6 november 1407 PIeter Snouc de som van 8 schelling groten moest betalen aan Jan van
Peden. Kosten: 18 groten. - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 25v°/3 Jan van Aersele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 11 december ll. Oliviere vander Leye, de som van 16 schelling 4 deniers
groten moest betalen aan Oliviere Lutine. Kosten 28 groten. - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 25v°/4 Jan van Aersele , Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 3 november ll. Jan Bolloc de som van 3 schelling groten moest betalen aan
Harende Wandaerde. Kosten 17 groten - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 25v°/5 Jan van Aersele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghuy Bloc en consoorten konden opmaken dat op 25
mei ll. Jan Vecke de som van 5 schelling 2 deniers groten moest betalen aan de vrouwen
sGroeten. Kosten 15 groten 1 ingelse. - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 25v°/6 Jan van Aersele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 16 oktober ll. Gillisse den Costere de som van 9 schelling groten moest
betalen aan Claise van der Kerken. Kosten: 14 groten 1 ingelsen. - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 32v°/8 Marie, dochter van Pieter Stroobant, heeft een huis, gelegen in de
Gelukstraat, verkocht aan Laureinse Coenen. In dit huis woonde Jan Versaren. Borg: Philip
Claus. - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 41v°/17 Gillis vander Cappellen is de som van 3 pond 2 schelling groten schuldig
aan Jan Puchs uit Bergen in Henegouwen - 1409, januari 29 n.s.
301/20 f. 24v°/2 Pieter van der Bauweeden is de som van 36 schelling groten tournoois
schuldig aan Fransoise Scotten. - 1409, januari 30 n.s.
301/20 f. 32v°/7 Jan Goele fs. Jan, mersenier, is de som van 8 pond 15 schelling groten
schuldig aan Oliviere Ratelinghe, voor thene. Borg: Jan Stoep, tegeldekker. - 1409, januari 30
n.s.
301/20 f. 32v°/10 Willem van den Zachmoertere in plaats van vrouw van Lembeke is de som
van 30 schelling 2 deniers groten tournoois schuldig aan Jan Plekken - 1409, januari 30 n.s.
301/20 f. 33/2 Andries van Buutsele is de som van 8 pond 15 schelling groten tournoois
schuldig aan Oliviere van Ratelinc, voor tenen. Borg: Jan Moerman, houtbeker; Jan Standaert,
lijnmaker. Reeds 2 pond ontvangen op 11 mei 1412. - 1409, januari 30 n.s.
301/20 f. 48v°/1 LIeivin van den Moortgate is de som van 39 schelling 3 deniers groten
tournoois schuldig aan Robbrecht vander Helst - 1409, januari 30 n.s.
301/20 f. 84/2 Gheerart van den Driessche heeft een lijfrente van 18 groten jaarlijks verkocht
aan Nicaise Borluut, bestemd voor Betkine, zijn dochter en lisbetten Keyns, vrouw van
Godenert Vertrunen, kordewanier. Deze lijftrente was bezet op een huis gelegen in de
Hoolsrate waarin Gheerart woonde, en op de erf van de Lazarien te Gent met een landcijns
van 6 schelling 8 deniers parisis jaarlijks. Landsheer: Jacob van der Sickelen in plaats van de
Lazarien genaamd het gasthuis. - 1409, januari 30 n.s.
301/20 f. 22/3 Jacob Hagelsteen is de som van 8 pond 10 schelling groten schuldig aan
Willem van Axpoele, voor grond. Voldaan: 11 februari 1410 n.s. - 1409, januari 3 n.s.
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301/20 f. 25/3 Gheeraert Hardevust machtigde Beatrijs Blanckaerts, zijn vrouw, om de
schulden van Jan van Cauwenberghe te innen. - 1409, januari 31 n.s.
301/20 f. 25v°/8 Tyburs vande Walle heeft beloofd om de som die de deken en gezworenen
van de ambacht van de metselaars eisen, te betalen. Dit omdat hij het ambacht bij Arende van
Houdeghem mag gebruiken. Borg: Jan de Joncheren, Jan Reyniers, Gheerard vande Walle,
Willem vande Walle. Voldaan: 14 mei 1411 - 1409, januari 31 n.s.
301/20 f. 25v°/11 Thomas de Tauwere heeft de lijfrente die hij erfde van Mergrieten
Wedehaeghe, weduwe van Jan van Everghem, verkocht aan Gillese vanden Hamme, priester.
De lijfrente stond op naam van Gheerem Bloumen en zijn vrouw Odinen Scaeps. De waarde
werd op 5 pond parisis jaarlijks bepaald. - 1409, januari 31 n.s.
301/20 f. 26v°/14 Marie Smeets, weduwe van Michiel Deynoets, heeft het recht op de renten
en gronden die zij erfde van haar man Michiel, verkocht aan Jan Deynoet en Gillisse van der
Brugghen, voor 24 schelling groten tournoois - 1409, januari 31 n.s.
301/20 f. 27v°/5 Michiel Heinrixsone is de som van 2 pond 8 schelling 4 deniers groten
schuldig aan Heinricke den Poerten, deken van de Houtbrekers te Gent, voor de koop van de
vrijheid van de vierkanters. Borg: Cornelis van den Meulen, Jan Sappe, Jan Henrixsonne, zijn
vader. - 1409, januari 31 n.s.
301/20 f. 27v°/17 Gillis van der Hulst is de som van 17 pond 19 deniers groten schuldig aan
Jan Sersimoens fs. Pieter in plaats van Jan den Brunen - 1409, januari 31 n.s.
301/20 f. 35v°/5 Jan vanden Damme, priester, procureur van Sint-Baafs, is de som van 11
pond 5 schelling groten schuldig aan Willem den Ryken. Jan betaalde dit in plaats van de kerk.
- 1409, januari 31 n..s.
301/20 f. 38bisv°/3 PIeter van Loe fs. Lauriens is de som van 3 pond groten tournoois
schuldig aan Jacop Sneevoet, voor geleend geld. - 1409, januari 31 n.s.
301/20 f. 18v°/7 Jacop Penneman fs. Pieter is de som van 8 pond 2 schelling 8 deniers
groten schuldig aan Jan Maes fs. Pieter, voor een moer, gelegen te Moerbeke op de Lombaerde
lede. - 1409, februari 1 n.s.
301/20 f. 25/6 Willem van Crombrugghe is de som van 22 schelling 6 penning groten
schuldig aan Claren Smeys, voor achterstallige pacht. - 1409, februari 1 n.s.
301/20 f. 26/11 Laureins van Wayenberghe is de som van 16 schelling groten schuldig aan
Zegheren Beelaerde. - 1409, februari 1 n.s.
301/20 f. 33/1 Willem Wenemaer is de som van 3 pond 15 schelling groten schuldig aan
Daneele Alart, raadsheer, voor geleend geld. - 1409, februari 1 n.s.
301/20 f. 39v°/8 Jan Weytins is de som van 4 pond 4 schelling 7 deniers groten schuldig aan
Boudine van den Bossche, voor wannen - 1409, februari 1 n.s.
301/20 f. 25v°/16 Angnees vander Corden heeft de som van 10 schelling groten tournoois
ontvangen van Lodewijke van den Gavere; de som van 10 schelling groten die Lysanne vander
Haghe fs. Pieter leende voor een kleed en de som van 2 schelling 3 deniers 0,5 groten die
Lysanne nog moest betalen, heeft Angnees ook ontvangen.
- 1409, februari 3 n.s.
301/20 f. 42/13 Gillis van Hauwezele is de som van 5 schelling groten schuldig aan Jan
Haghine, voor laken - 1409, februari 3 n.s.
301/20 f. 25v°/9 Clais Snouke zal de som van 6 pond parisis betalen aan Jan Osten, voor het
hout dat Jan kocht. Dit hout stond op het goed van het klooster van Waasmunster, bij de
pachter. - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 25v°/10 Clais Janssone, smid, is de som van 2 pond 14 schelling 11penning groten
schuldig aan Hughen den Bruwere, voor achterstallige pacht - 1409, februari 4 n.s.
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301/20 f. 25v°/12 Jacop Dierman, brouwer, is de som van 25 schelling 6 penning groten
schuldig aan Mergrieten van Everghem, voor geleend geld. - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 25v°/13 Heinric Vrifoert is de som van 9 schelling groten schuldig aan Heylsoeten,
vrouw van Lievin Tox, voor voeders - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 27/7 Raesse de Stubbeleere is de som van 14 schelling 4 deniers groten schuldig aan
PIeteren den Koc, voor turf. - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 28/1 Lodewyc van den Gavere is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan
Jan Ligers - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 28/14 Jacop Creve en Harent Eyfin hebben 4 ovens coreel beloofd aan Jan van
Denremonde en Woutren Martins en deze waren bestemd voor het hof te Ledermeers. De
verkoopsom bedroeg 14 pond 10 schelling groten - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 32v°/12 Jacoppe Penneman fs. Pieter is de som van 2 pond 8 deniers groten
schuldig aan Jan Maes fs. Pieter. - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 33/3 Jueris van Loe en zijn vrouw Lucien Stolneren zijn de som van 3 pond 18
schelling groten tournoois schuldig aan Bertelmeeuse den Roesen in plaats van Willem
Symonssone - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 33/4 Claise Willometis is als borger over Gillis den Hausutter de som van 16
schelling 10 deniers groten tournoois schuldig aan Bertelmeeuse den Roesen in plaats van
Willem Symonssone - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 33/5 Jacob Boucmanne zal de som van 3 pond 2 schelling groten betalen aan de
weduwe van Lievin Hurtebunx - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 35/8 Gillis de Scouthete heeft de som van 5 pond groten ontvangen van Willem
Beyst en Jan den Stickere uit Dendermonde. Deze som kreeg hij door de dood van Jan den
Brabander. - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 44/4 Jan Breme, pachter van Michiel Donaes fs. Jan is de som van 2 pond 8
schelling 7 deniers groten schuldig aan Michiel Donaes, voor achterstallige pacht. Deze som
was verzekerd op het huis van Jan gelegen in de Kattestraat te Aalst, met een landcijns van 37
groten jaarlijks. - 1409, februari 4 n.s
301/20 f. 44/5 Jan de Vriese, pachter van Michiel Donaes heeft beloofd om de som van 9
pond 10 schelling 9 penning groten tournoois te betalen aan Michiel Donaes, voor
achterstallige pacht. - 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 25v°/14 Laureins van Singhem is als borger over Diederike den Buc, de som van 30
schelling groten tournoois schuldig aan Jan den Wercman . - 1409, februari 5 n.s.
301/20 f. 25v°/15 Symoen van Bunnelaer is de som van 3 pond 12 schelling groten schuldig
aan Jan den Vos - 1409, februari 5 n.s.
301/20 f. 32v°/2 Jan van den Wale is als borger over Jan, zijn zoon, de som van 4 pond 3
schelling 6 deniers groten schuldig aan Wasseline den Gayen, voor een huis, gelegen aan de
Vrijdagmarkt - 1409, februari 5 n.s.
301/20 f. 33/6 Jan Blankart fs. Jan, rudder, heeft de som van 38 pond groten ontvangen van
Boudine van Steelant fs. Boudine in mindering van de som van 50 pond groten tournoois die
hij schuldig was voor de aankoop van het huis gemaand "Boygavere" te Sevenheeke. Voldaan :
27 november 1409 aan Ghiselbrecht van Roeselaer. - 1409, februari 5 n.s.
301/20 f. 39v°/6 Olivier Lutin en zijn vrouw Lysbette van Zevencote hebben een rente van
13 pond parisis jaarlijks die Wouter Baeds en Eilsoete Vrancx, zijn vrouw, hem jaarlijks
schuldig waren voor 7/4 van erven gelegen te Waelbrouc in 5 stukken onder Jan van den
Meeren, verkocht aan Jan van Roesselaer fs. Jan. Op 18 september 1407 werd door Oste van
Zevencote, baljuw, Jan van Wychuus, Jan van der Meere en voor de schepenen Gillis Oyse,
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Willem van Reckem, Jacop de Mergaert en Zegher Ghuusse, een akte opgemaakt waarin stond
dat Olivier Lutin en vrouw Lisbette van Zevencote grond van 7/4 groot gelegen te Waelbrouc,
in 5 stukken waarvan 3 stukken liggen naast de stede van Wouter en de overige twee genaamd
"den Persterdam" en "tHoegerot" achter Wouters stede en onder Jan van der Meere op het
heerschap van Wychuus, verpacht hebben voor 3 pond parisis jaarlijks aan Wouter Baeds en
vrouw Eilsoeten Vrancx. - 1409, februari 5 n.s.
301/20 f. 25v°/17 Daniel van Melle heeft zijn staal in het groot vleeshuis verhuurd aan
Mieteren van Herdbuer, voor 3 jaar en voor 6 pond groten tournoois. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 26/4 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Jan, rapporteren dat op 11 december ll. Laureinse van Gheetsem de som van 6 schelling
groten moest betalen aan Pauwels Gheemaer. Kosten: 17 groten 1 ingelse. - 1409, februari 7
n.s.
301/20 f. 26/5 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos, Jacop vander Muelen en consoorten konden
opmaken dat op 27 juli ll. Laureins van den Berghe de som van 11 schelling groten moest
betalen aan Willem vanden Cheinslande. Kosten: 16 groten. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 26/6 Joes Vyd, Heinric Santins en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos konden opmaken dat op 13 juli ll. Lisbetten
Brecschilts de som van 11 schelling 3 deniers groten moest betalen aan Willem vanden
Cheinslande. Kosten: 16 groten. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 26/8 Jan Nachtegale is de som van 2 pond 6 schelling 6 deniers groten schuldig
aan Jan Wandelaerde, voor lijnwaad. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 26v°/1 Jacop Sneevoet en Daneele van Buten zijn de som van 3 pond 4 schelling
groten schuldig aan Jacop Lampen omdat zij borg stonden voor Jan Bouten. Voldaan : 15 mei
1409 - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 26v°/11 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de
Vriese en consoorten konden opmaken dat op 31 maart 1408 n.s. Jan den Mil de som van 12
schelling groten moest betalen aan Joesse Mennyers. Kosten : 24 groten - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 26v°/22 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 11 juli 1407 Jan den Brunen de som van 827 fasseelhoutstukken moest
leveren aan Jan den Crabbere. Kosten: 19 groten 2 ingelsen. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 26v° /13 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 17 januari ll. Willem van Beysenhove de som van 10 schelling 5
deniers groten 1 ingelse moest betalen aan Mergrieten vrouw van Jan Heerenbouts. Kosten: 21
groten 2 ingelsen. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 27v°/6 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat op 10 november ll. Ghiselbrechte den Bruwere de som van
8 schelling groten schuldig was aan Gillisse den Steur. Kosten: 18 groten. - 1409, februari 7
n.s.
301/20 f. 27v°/7 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten konden opmaken
dat op 20 juli ll. Pieter de Pottere de som van 6 schelling deniers groten schuldig was aan Gillis
Addinne. Kosten: 18 groten - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 27v°/8 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus konden opmaken dat op 20 mei ll.
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Pieter de Potter de som van 6 schelling 9 deniers groten schuldig was aan Gillis Addin. Kosten:
24 groten. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 27v°/9 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 10 november ll. Symoen Arend fs. Gheerard de som van 5 schelling 6
penning groten schuldig was aan Jan van Melle. Kosten: 31 groten. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 28/2 Daneel van Maldeghem, Willem Soissone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 1 december ll. Jan Roedolf de som van 5
schelling groten schuldig was aan Jan van den Wale. Kosten: 30 groten. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 28 /3 Daneel van Maldeghem, Willem Soissone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 3 november ll. Jan Teirlinc fs. Gillis de som van 20 schelling
groten moest betalen aan Jan van Waes. Kosten: 22 groten 2 ingelsen. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 28/4 Daneel van Maldeghem, Willem Soissone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 30 oktobr ll. PIeter de Nokele de som van 5 schelling 9 deniers
groten schuldig was aan Philip van Dronghene. Kosten: 18 groten. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 28/5 Daneel van Maldeghem, Willem Soissone en consoorten, vindern van SintMichiels, rapporteren dat op 21 januari ll. ten vervolge van Rommine Scoelin, werd een huis,
gelegen buiten de Walpoort, eigendom van Jacop Mursepain, gepand voor 12 schelling groten.
Kosten: 6 groten. Amman: Gillis Noereeuwe. - 1409,februari 7 n.s.
301/20 f. 28/6 Daneel van Maldeghem, Willem Soissone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Philips van Dronghene en
consoorten konden opmaken dat op 4 augustus 1407 Stoffels de Clerc de som van 10 schelling
7 deniers groten schuldig was aan vrouw Herenboude. Kosten: 18 groten, 2 ingelsen - 1409,
februari 7 n.s.
301/20 f. 30/7 Laureins de Moer uit Eesseghem moet een mudde tarwe en een mudde rogge
leveren aan Godenarde van der Haghe, voor achterstallighe pacht. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 35/6 Thomaes Corneels is de som van 29 schelling 6 deniers groten schuldig aan
Joesse Scuerhem, voor voeders. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 35/11 PIeter de Mey is de som van 2 pond 8 penning groten schuldig aan Gillis van
Ghend fs. Heinric. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 38v°/7 Angneese, weduwe van Daniel Wyns is de som van 12 schelling 4 deniers
groten schuldig aan de weduwe van Cornelis Swinters. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 38bisv°/2 Jan Pychout is de som van 4 pond 5 schelling 10 deniers groten schuldig
aan Jacop Sneevoet, voor koren. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 39bis/9 Diederic van Lenis, priester, heeft een geding met Mergriete Bette Neefs en
haar man Jan van den Velde over hun goederen. Jan van den Velde was de som van 30
schelling groten tournoois schuldig aan Diederic. Jan verkocht ook het huis in de
Talboemstraat waarin hij woonde. Diederic machtigde zijn broer Jan van Lenis. Voldaan: 4
maart 1410 n.s. - 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 54/11 Lievin Pric is de som van 4 pond parisis schuldig aan Ectorre Sersanders. 1409, februari 7 n.s.
301/20 f. 16/8 Mergriete, weduwe van Jan Gobberts is de som van 12 schelling groten en een
mudde tarwe schuldig aan broeder Willem den Grave. - 1409, februari 8 n.s.
301/20 f. 25v°/7 Jan de Clerc fs. Alarts is de som van 38 schelling groten schuldig aan
Francois Crosparde, voor bier. - 1409, februari 8 n.s.
301/20 f. 26v°/2 Jan de Keiser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 26 januari ll. Jan Scadelin fs. Jan de som van 18 groten moest betalen aan
Jan den Meyere. Kosten: 18 groten, 2 ingelsen - 1409, februari 8 n.s.
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301/20 f. 26v°/3 Jan de Keiser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 24 januari ll. Gillisse Reyniers uit Moereghem de som van 8 schelling groten
moest betalen aan Mergriete Somers. Kosten vinderen: 5 schelling 2 deniers groten. - 1409,
februari 8 n.s.
301/20 f. 26v°/4 Jan de Keiser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 24 januari ll. Gillis de Costere de som van 7 schelling 9 deniers groten
moest betalen aan de vrouw van Michiel de Vos. Kosten: 17 groten. - 1409, februari 8 n.s.
301/20 f. 27/1 Jan Claeus, kuiper, is de som van 7 pond 11 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan van der Esselt. - 1409, februari 8 n.s.
301/20 f. 27/9 Heinric de Coepe alias van Praet geeft de lijfrente van 2 pond groten jaarlijks
aan zijn dochter Pieternellen. Dit kind heeft hij bij Mergrieten sVisschers. Heinric geeft ook
een lijfrente van 2 pond groten jaarlijks aan zijn zoon Lodewyke, die hij heeft bij Katelinen
Knotlaerts. Deze renten zijn bezet in MIddelburg. - 1409, februari 8 n.s.
301/20 f. 27/11 Martin van den Berghe is de som van 4 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Pierteren den Passere, voor turf. - 1409, februari 8 n.s.
301/20 f. 29v°/2 Pieter de Costere uit Eesseghem heeft een rente van 2 pond groten jaarlijks
beloofd aan Jacop van den Ackere, voor zijn huwelijk met Anastasien, zijn dochter. De rente is
op volgende percelen bezett: 0,5 bunder op de Koningskouter; 1 dagwand op de Ysoutermeers;
3 dagmaal op het Mattenland; 1 bunder op de 2 bunder; 0,5 bunder op de Ysouterweide; 0,5
bunder in Pennincsdal. - 1409, februari 8 n.s.
301/20 f. 26v°/6 Jan van der Mare is de som van 13 pond 7 schelling 11 deniers groten
schuldig aan Jan van den Bouchoute, voor lijnwaad. Borg: Jan de Joncheere; Arent de Brune;
Jan van Waysberghe - 1409, februari 9 n.s.
301/20 f. 27/14 Lonys de Groetheren is de som van 14 pond 4 deniers groten schuldig aan
Lievine Maaus, voor lijnwaad. - 1409, februari 9 n.s.
301/20 f. 29/8 Wouter van der Hallen en zijn broer Laureins, uit Waasmunster, zijn de som
van 2 pond 10 schelling groten en 18 alsters rogge schuldig aan Lisbetten van den Bogaerde,
hun moeder en Gillisse van der Hallen, hun oom. De rogge moest men betalen voor
achterstallige lijfrente. - 1409, februari 9 n.s.
301/20 f. 43/10 Jan van der Straten alias de Drayere, priester, heeft een lijfrente van 8
schelling groten tournoois verkocht aan Willem Rogghen. Deze lijfrente was bezet op een huis
gelegen bij het Volderhuis waarin Jan woonde, naast dat van Bussaert Wercman, gelegen aaan
Sint-Katelinen ter Hoyen, op de erf van de kinderen van Mattheus Ammans en met een
landcijns van 20 groten jaarlijks. Landsheer: Jan LIevins, priester, in plaats van de kinderen van
Mattheus Ammans. - 1409, februari 9 n.s.
301/20 f. 68v°/6 Gillis van Deynse in plaats van Gherolve Sersimoens heeft de som van 12
pond groten betaald aan Jan de Kennelier, voor een huis, achter langhenegghen gelegen en
waarin Jan woonde, in de Nuwelsteghe. Op dit huis stond een rente. Dit huis behoorde vroeger
toe aan Segheren van Sint-Amants. Jan voornoemd kocht dit huis en zal ook de som van 8
pond parisis voor achterstallige rente btalen. Gillis voornoemd heeft beloofd om dit huis voor
Jan te verzekeren. De voorwaarden tussen Gheerolve voornoemd en Segheren voornoemd
stonden beschreven op folio 59, opgemaakt voor de schepenen Pieter Sersimoens, Jan
Everwins en consoorten. De som van 8 pond parisis van achcterstalllige rente moet Jan
voornoemd betalen aan Gillis voornoemd in plaats van Gheerolve Sersimoens. - 1409,
februari 11 n.s.
301/20 f. 22/14 Gheerart van den Dyke machtigde zijn vrouw Katheline om zijn schulden te
innen. - 1409, februari 11 n.s.
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301/20 f. 26v°/16 Jan Moerman, houtbreker, is de som van 2 pond 12 schelling groten
tournoois schuldig aan Jan van den Bouchoute, voor lijnwaad. Borg: Andries van Butsele,
riemaker. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 27/2 Lievin van der Donct heeft zijn huis, gelegen in de Onderstraat, naast dat van
de weduwe van Willem Blaken en dat van Jan van der Doerne, verkocht aan Mergriete
sBroeden. De landcijns bedroeg 28 schelling 10 deniers 0,5 parisis jaarlijks. Landsheer: Jan van
Lovendeghem, priester, in plaats van Sint-Jan en Gillis van Wayenberghe, priester in plaats van
Sint-Jan. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 27/3 Willem en Jan van Aken, broers, en de kinderen van Willem, zijn de som van
16 schelling groten schuldig aan Willemme van Zevencote, voor pacht. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 27/4 Lisbette Crabs fs. Jan en haar man Jan Maes hebben 2 gemeten 57 roeden
grond te Leepolder, verkocht aan Jan Wielant. Deze grond erfde Lisbette van haar vader. 1409, februari 4 n.s.
301/20 f. 27/5 Jan Oliviers, smid uit Wachtebeke, is de som van 9 schelling 3 deniers groten
schuldig aan Pieter van den Pitte, smid, voor de huur van een aambeeld en balgen - 1409,
februari 11 n.s.
301/20 f. 27/6 Kateline vanden Walle, Clais vande Walle's dochter bij Kateline Coudeborchs
en Jan den voogd, haar man, hebben de som van 4 pond 10 schelling groten tournoois kwijt
gescholden aan Clais, haar vader en zijn tweede vrouw Kateline van LIerde. Deze som werd
haar bij haar huwelijk met Jan beloofd. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 26v°/7 Jan de Keiser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 8 februari ll. Gillise den Backere uit Kruishoutem, de som van 8 schelling
groten moest betalen aan Michiel Steyaerde. Kosten: 3 schelling 3 deniers groten. - 1409,
februari 11 n.s.
301/20 f. 26v°/8 Jan de Keiser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 5 februari ll. Gillisse den Backere uit Kruishoutem de som van 4 schelling 6
deniers groten moest betalen aan Jan Penneman. Kosten: 37 groten. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 26v°/10 Jan van der Meere is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan
Heinric Marchant, voor vlas. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 27v°/1 Kateline vanden Dale in plaats van haar man Pieteren den Deckere is een
rente van 24 schelling parisis jaarlijks schuldig aan het Sint-Janshuiis aan de Briel gelegen. Dit in
meerdering van de som van 5 pond parisis jaarlijks van Kateline vanden Driesche fs. Clais, non
in het voornoemd godshuis. Deze som moet worden gebruikt voor de armen uit het godshuis,
nl. op de feestdag van de H. Triniteit zullen alle armen uit het godshuis een brood van 1 ingelse
als aalmoes krijgen. Hiervoor zal de som van 24 schelling parisis jaarlijks gebruikt worden. Dit
alles gebeurde in toestmming met Laureins Boele en LIevin van Overackere, voogden van het
godshuis. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 27v°/16 Laureins van den Pitte is de som van 11 pond groten schuldig aan Jan
Sersimoens fs. Pieter in plaats van Jan den Brunen, voor weede. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 35/1 Symoen Sproec is de som van 33 pond groten tournoois schuldig aan Jacop
de Vriese, voor een pleitschip. Jacop machtigde hierbij Jan Witten. Borg: Jan de Zagher,
schipper; Michiel Denaes. Voldaan:: 3 juni 1409. - 1409, februari 11 n.s.
301/20 f. 35/7 Hughe Soetebrocke en zijn vrouw Kateline van der Vennen beloven dat zij
door het feit dat Arend Valke, bakker, Jan vander Muelen, brouwer, Michiel uten Wulghen en
Gheeraerde van den Plasche, borgers over hen waren vooor de som van 2 pond groten die zij
schuldig waren aan LIsbette Willem in plaats van Jan Cucken, zij de borgers zullen schadeloos
stellen bij beschadiging van de borgtocht. - 1409, februari 11 n.s.
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301/20 f. 37v°/9 Hughe Soetebrocke en zijn vrouw Kateline van der Vennen zijn de som van
2 pond groten schuldig aan Jan Kricken fs. Jan, voor een huis. Jan Kricken heeft deze som
overgegeven aan Lisbetten Willems, voor geleend geld. Borg: Harent Valke, bakker; Jan vander
Meulen, brouwer; Michiel Uten Wulghen, Gheerart van den Plassche. - 1409, februari 11 n..s.
301/20 f. 22v°/7 Pieter de Pyc uit Sint-Marie-Houdenhove is de som van 17 schelling groten
tournoois schuldig aan Philip van den Dale. - 1409, februari 12
301/20 f. 26v°/15 Pieter Ghevaert, priester, heeft de som van 17 schelling 3 deniers groten
ontvangen van Pauwelse van Rumbeke, pachter van Harent van der Berst, rudder van het goed
te Ledegem. - 1409, februari 12 n.s.
301/20 f. 27v°/2 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 6 februari ll. Harende van Steenhuse de som
van 30 schelling groten schuldig was aan Willem den Vindere. Kosten: 26 groten. - 1409,
februari 12 n.s.
301/20 f. 27v°/3 Godernert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 19 januari ll. Segheren van der Haghe de som van 36 schelling
groten schuldig was aan Daneele van Butten. Kosten: 17 groten 2 ingelsen. - 1409, februari 12
n.s.
301/20 f. 27v°/4 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 27 oktober ll. Jan van Weldene de som van 1 pond groten moest
betalen aan Jan Stuwaerde. Kosten: 14 groten. - 1409, februari 12 n.s.
301/20 f. 27v°/12 Pieter van Clapdorp alias van Meerhoute is de som van 24 schelling 9
deniers groten schuldig aan Jan Serweytins, voor paarden en een harnas. - 1409, februari 12
n.s.
301/20 f. 28v°/1 Pietren Blocke zal de som van 14 schelling 10 deniers groten betalen aan
Jacop den Buc. - 1409, februari 12 n.s.
301/20 f. 33v°/7 Jan vander Muelen fs. Goessin, uit Herpe is de som van 6 pond 4 schelling
6 deniers groten schuldig aan Woutren van Cothem, voor achterstallige pacht. - 1409, februari
12 n.s.
301/20 f. 41v°/16 Jan Boute is de som van 30 schelling 7 penning groten schuldig aan Jan
den Seghere, lammerwerker. - 1409, februari 12 n.s.
301/20 f. 25/9 PIeter van Sevenberghe is de som van 9 schelling 6 deniers groten schuldig
aan Jan vande Berghe, voor een schaap. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 27/10 Jan Hauweel fs. Justaes is de som van 4 pond 12 schelling 7 penning groten
schuldig aan Willem den Vriese fs. Arend, voor een paard en voeders. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 27v°/13 Jan Cauweric als borger over Jacop Claissone, is de som van 6 pond 15
deniers groten schuldig aan Pauwelse MIse en Matthys Hoppen. Voldaan: 24 mei 1413 - 1409,
februari 13 n.s.
301/20 f. 27v°/15 PIeter Everwinne en zijn vrouw Mergrieten van Oestrem mogen een
gemet grond gelegen te Heusden gebruiken van Heinric de Lompere. Heinric voornoemd had
in deze parochie een achtste deel grond, eigendom van zijn vrouw Lisbette Schachts. Dit gemet
werd door Heinric en Lisbette, Mergriete's ouders, aan haar gegeven bij haar huwelijk. - 1409,
februari 13 n..s.
301/20 f. 28/10 Heinric Santins, Jan Matthys, Jan vanden Driessche, vinderen van de
onderkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 12 januari ll. Lysanen vander Haghe de som van
13 schelling groten schuldig was aan Willem vander Steene. Kosten: 2 schelling 6 deniers 2
ingelsen. - 1409, februari 13 n.s.
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301/20 f. 28/11 Heinric Santins, Jan Matthys en Jan vanden Driessche, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos, Jacop vander Muelen konden
opmaken dat op 6 juli ll. Pieteren vanden Wedaghen de som van 11 schelling 1 denier groten 2
muiten schuldig was aan Jan den Leen. Kosten: 19 groten. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 33v°/3 Olivier van den Merssche fs. Gillis is de som van 3 pond 4 schelling groten
tournoois schuldig aan Jan den Vos fs. Jan voor erven. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 33v°/8 Jan van Branteghem uit Aalst is de som van 7 pond parisis schuldig aan Jan
vander Bremt. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 35/3 Daniel fs. Sergheeraerds, tinnenpotgieter, en Jan Morael zijn de som van 9
pond 6 schelling groten tournoois schuldig aan Pieter van Berenvelt. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 35v°/11 Ghiselbrecht Seissone heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan
Martine Soetarde, voor 1 jaar en voor 2 pond groten tournoois. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 36/4 Diederic Suerke heeft de helft van 3 bunders koren, gelegen in de kouter van
Diederic Dreve, die de weduwe van Gillis Goetghebuers in pacht houdt, verkocht aan PIetren
Jacops. - 1409, februari 13 n..s.
301/20 f. 26/3 Jan den Cupe zal de som van 30 schelling 1 penning groten betalen aan
Willem Staessins. - 1409, februari 13 n.s.
301/20 f. 35/5 Claise vanden Abele is de som van 2 pond 10 schelling groten schuldig aan
Gheeraerde den Lantmeter, voor een huis. - 1409, februari 14 n.s.
301/20 f. 35/13 Robbrecht van Gramees is de som van 4 pond groten schuldig aan Lievine
den Poerte voor 1/4 van een huis, gelegen in de Nieustrate. - 1409, februari 14 n.s.
301/20 f. 36/13 Jan de Jonghe is de som van 48 pond 17 schelling 4 deniers 0,5 parisis
schuldig aan Johannus van Asnede, rentenieren van de Bijloke in plaats van broeder Jan van
den Oerzele, voor achterstallige pacht. - 1409, februari 14 n.s.
301/20 f. 43v°/5 Mergriete vander Wynkele, weduwe van Laureins Backers, Robberecht van
Hecke als voogd over zijn vrouw Kateline sBackers en Lievin de Backer, haar broer, hebben de
som van 55 pond groten ontvangen van Jan Alarde, kruidenier. - 1409, februari 14 n.s.
301/20 f. 55v°/6 Jan Ketstiaens uit Temse is de som van 30 schelling groten schuldig aan
Claise van Oedevelde, voor een rente. - 1409, februari 14n.s.
301/20 f. 19v°/6 Willem Heefiem heeft een tiende gelegen aan de Blaarmeers en genaamd
"de Neder tiende" en zo groot als de tiende van Hurst, gehuurd van de Abt en het klooster van
Drongen, voor 6 jaar en voor 20 pond parisis jaarlijks. - 1409, februari 15 n.s.
301/20 f. 26v°/17 Segher de Pape is de som van 2 pond 8 schelling groten schuldig aan
Harende van den Hende. - 1409, februari 15 n.s.
301/20 f. 30/1 Pieter van den Berghe fs. Willem heeft beloofd om 4 ovens coreel of 60000
stuks te bakken en te leveren aan Gheerarde van Crombrugghe. Gheerarde moet voor 1000
stuks 18 groten 18 muiten betalen en ook 4 schelling wekelijks en de nodige grondstoffen
leveren. - 1409, februari 15 n.s.
301/20 f. 35/4 Jan van den Voerbosche is de som van 21 pond 6 schelling parisis schuldig
aan Jan Moraele, priester, voor huishuur. - 1409, februari 15 n.s.
1409
301/20 f. 42v°/11 Gayfier Damman is in plaats van Segheren Vrient fs. Jan als borger over
Jan Huughssone, de som van 12 pond 14 schelling parisis schuldig aan Jan Huughssone,
procureur, in plaats van de abt en het couvent van Drongen. - 1409, februari 15 n.s.
301/20 f. 43v°/1 Leyns van Huerne fs. Jacobs is de som van 16 pond parisis schuldig aan
Gheerarde den Marteleren. - 1409, februari 15 n.s.
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301/20 f. 54v°/7 Jacob Baerd fs. Clais is de som van 16 pond 11 schelling 6 penning parisis
schuldig aan Jacoppe Baerde als ontvanger van de Sint-Pieterskerk in het Waesland. - 1409,
februari 15 n.s.
301/20 f. 55/3 Arent van Berclaer, Jan Beys en Heinric Baerd zijn elk de volgende sommen
schuldig aan Jacob Baerde als ontvanger van de Sint-Pieterskerk in het Waesland : Arent 17
pond 5 schelling 6 penning parisis; Jan 9 pond parisis; Heinric 32 pond 7 schelling 6,5 deniers
parisis. - 1409, februari 15 n.s.
301/20 f. 59v°/13 Fransois Brisnic is de som van 10 pond groten schuldig aan Willem Uten
Hove. - 1409, februari 15 n.s.
301/20 f. 28v°/4 Jan Bertrams zal de som van 39 schelling groten btalen aan Claise van
Niemaghen. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 28v°/6 Jan Serweytins heeft een bunder meers gelegen te Lokeren en genaamd "20
bunder" verhuurd aan Pietren Clapdorp alias van Mechoute, voor een termijn van 5 jaar en
voor 4 schelling groten jaarlijks en voor 22 schelling 6 penning groten bestemd voor paarden
en harnassen. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 28v°/7 Pieteren de Costere uit Esseghem heeft een geschil met Gheerarde van
Crombrugghe in plaats van het Hospitaal Sint-Jan van Jeruzalem in verband met een goed,
gelegen te Merelbeke, gepacht door Phelips van den Audenhuis en vroeger door Claise van
Crombrugghe en waarop renten staan. Pieteren den Costere was de bloedverwant van Phelip.
Er werd overeengekomen dat wanneer er meer rente uit het goed kwam dan vastgesteld, dan
zou Phelips voor elke penning 18 deniers krijgen. Nu zou het surplus 10 alsters rogge en 13
groten 18 muiten bedragen. PIeter eist als bloedverwant over Phelip, zijn deel van de
hospitaliers. Deze verdedigen zich door te bewijzen dat Pieter geen erfgenaam van Phelip is. 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 29/12 Willem den Backere, Jan van Hondeghem, als borgers over Jan van Zele fs.
Willem zullen de som van 7 pond 8 schelling 6 penning groten betalen aan Jan vande
Boeminghen, voor achterstallige pacht. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 30/2 Pieter Bouters is de som van 3 pond 2 schelling groten tournoois schuldig aan
Heinricke van den Eetvelde, voor lijnwaad. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 30/10 Kateline Scoteleren fs. Pieter heeft een huis, gelegen in de Comijnstraat,
verkocht aan Jan Goelen fs. Jan voor een rente 12 schelling groten tournoois. De landcijns van
het huis bedroeg 10 schelling parisis jaarlijks voor H. Geest van Sint-Jan. Borg: Jan Stoep fs.
Jan, tegeldekker. Landsheer: Jan van den Hecke, priester, in plaats van de H. Geest. - 1409,
februari 16 n.s.
301/20 f. 35/14 Jan Wouters heeft 5 gemetten grond te Sint-Gillis, gelegen naast Willem
Noedins, verhuurd aan Willem van Clapddorp, voor een termijn van 6 jaar. - 1409, februari 16
n.s.
301/20 f. 35v°/2 Jan Bollaert en Jan Vonke zijn als borgers over Jan vanden Ysere, de som
van 28 schelling 10 deniers groten schuldig aan Jan Crommelinck. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 37v°/10 Michiel van der Stichelen en Willem Pontenoys zullen de som van 21 pond
7 schelling parisis betalen aan Lievine de Mermeren in plaats van Pieteren den Pape, voor de
huur van een tiende, "de Raeptiende" genaamd, te Nazareth gelegen. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 39/3 Ghiselbrecht Soyssone heeft het recht op een stal in het groot vleeshuis
overgegeven aan Johannes den Clerc in plaats van Symoene en Matthyse Torreele, broers. Dit
zolang tot de som vaan 8 pond 6 schelling 8 deniers groten is bereikt. Deze som was
Ghiselbrecht hen schuldig. HIervan werd reeds op 4 maart 1407 n.s. een folio (66) opgemaakt
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voor de schepenen Pieter Sersymoen, Jacob vanden Houtken en consoorten. - 1409, februari
16 n.s.
301/20 f. .39v°/1 Segheren den Amman zal de som van 56 pond parisis betalen aan de
weduwe van Symoen van Ravenscoet voor pacht van het goed "te Voerden" te Asper en te
Singhem. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 42v°/10 Jacob de Brant is de som van 15 pond 10 schelling parisis schuldig aan
Broeder Janne Huughsone, procureur, in plaats van de abt en het klooster van Drongen, voor
dre pacht van de "Curse Tiende". - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 55v°/1 Bastiaen Claeus is de som van 8 pond groten tournoois schuldig aan Jacop
vanden Houtkine, voor een huis waarin Bastiaen woonde. Op 9 maart 1411 n.s. voldaan aan
Jacop voornoemd en Jacop Haghelsteen. - 1409, februari 16 n.s.
301/20 f. 26v°/5 Jan de Pleysere, Boutmaker, is de som van 7 pond groten schuldig aan Jan
van Gavere, voor een huis. Borg: Gillis van der Meere; Lievin de Gheytere. Voldaan: 3 juni
1413. - 1409, februari 17 n.s.
301/20 f. 26v°/9 Jan Talboem fs. Gillis en Jan vanden Male fs. Jan zijn de som van 7 pond 9
schelling groten schuldig aan Jan de Temmerman, schipmaker, voor een schip. - 1409, februari
17 n.s.
301/20 f. 28v°/10 Jan de Joncheren is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan
Stevine Hoybande. - 1409, februari 17 n.s.
301/20 f. 29/6 Lievin de Pottere is de som van 4 pond 12 schelling groten tournoois schuldig
aan Kattelinen, zijn zuster, begijn in Sint-Lysbetten, voor geleend geld. Deze som werd
verzekerd op het huis en werkplaats van Lievin aan de Muide. De landcijns bedroeg 18
schelling parisis jaarlijks voor de stad en 6 schelling groten jaarlijks voor Katelinen. Landsheer:
Justaes Onredene. 301/20 f. 30v°/4 Adriaen van Ransbeke is de som van 23 pond groten tournoois schuldig aan
Lisbetten Rapaerts, voor grond. Borg: Gheerart Uten Hove, Heinric Yden en Boudin
Ghiselins. Lisbette machtigde hierbij Michele de Coninc, om de som te innen. Voldaan: 26 mei
1410. - 1409, februari 17 n.s.
301/20 f. 35/9 Jacob van den Borch is de som van 20 schelling groten schuldig aan Sanderse
Willem, voor een pantser. - 1409, februari 17 n.s.
301/20 f. 70v°/13 Perchevale van Sint-Pieters heeft als deken van de tegeldekkers het
ambacht verkocht aan Arende vande Meere en Yman, zijn broer, en dit voor 16 pond groten.
Arende betaalde reeds 4 pond groten. Hij moet nog 4 pond groten en Yman 8 pond groten.
Borg: Jan Latte, Ghiselbrecht Latte. - 1409, februari 17 n.s.
301/20 f. 28v°/8 Andries van Grembergen is de som van 29 schelling 9 deniers groten
schuldig aan Jan Sehgerssone, schipper, voor wol. - 1409, februari 18 n.s.
301/20 f. 28v°/9 Laureins van Waeyenberghe uit Doerissele is de som van 11 schelling 6
deniers groten schuldig aan Jan Valken alias van den Wostinen, voor achterstallige pacht 1409, februari 18 n.s.
301/20 f. 29/1 Jan Plate, Jacop Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 24 januari ll. Jan van Langhevelde de som van 2 schelling 8 deniers groten
moest betalen aan Jacop van Holsene. Kosten: 25 groten 1 ingelse. - 1409, februari 18 n.s.
301/20 f. 29/2 Jan Plate, Jacop Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacop rapporteren
dat op 5 februari ll. Jan van Langhevelde de kosten van 18 schelling groten moest betalen aan
Robberecht Portier. Kosten: 22 groten 2 ingelsen. - 1409, februari 18 n.s.
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301/20 f. 29/3 Jan Plate, Jacop Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs
rapporteren dat op 19 januari ll. Oliviere Azaert de som van 5 schelling 10 deniers groten
schuldig was aan Jan van den Hulse. Kosten: 40 groten 2 ingelsen. - 1409, februari 18 n.s.
301/20 f. 29/4 Jan Plate, Jacop Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 9 februari ll. Jan van Langhevelde de som van 13 schelling 6 deniers groten
moest betalen aan Jan Slabbarde. Kosten: 21 groten 2 ingelsen. - 1409, februari 18 n.s.
301/20 f. 29/5 Jan Plate, Jacop Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 19 fanuari ll. Jan van Langhevelde 4 alsters rogge moest leveren aan Jan
Vlaminc. Kosten: 16 groten 2 ingelsen. - 1409, februari 18 n.s.
301/20 f. 29/9 Jan Aesbijt heeft een rente van 10 pond 15 schelling 10 penning 2 kapoenen
jaarlijks verkocht aan Claise Plaetsart. De rente is op verschillende gronden bezet: 18 schelling
parisis op grond in de Nieuwe Koutersteeg, van Pieter de Slutre; 7 schelling 4 penning parisis 2
kapoenen van Loenin de Deken fs. Justaes, bezet op het plaatsje achter de Vrijdagmarkt
gelegen en genaamd "den Plasch"; 23 schelling 3 penning van Jan van Pulaer, bezet op grond in
de Veldstraat; 34 schelling parisis van de weduwe van Gheerart van Vinct en Gheerart
Nachtegale; 22 schelling 3 penning parisis van Willem de Sceppre; 48 schelling van LIevin
Coelins, priester, bezet op grond in de Nieuwstraat; 53 schelling parisis van Jan van Smettelede.
Dit alles is verkocht en Jan Aesbyt en zijn vrouw Jueten van Leyns hebben geen recht meer
hierop. - 1409, februrari 18 n.s.
301/20 f. 35/12 Else Talboeme heeft de schulden van Godenert de Pape, priester,
ontvangen. Deze schulden kwamen voort uit de koop van een huis gelegen in de Bennesteeg. 1409, februari 18 n.s.
301/20 f. 28/12 Jan vander Corden machtigde Angneesen, zijn vrouw, om zijn schulden te
innen. - 1409, februari 19 n.s.
301/20 f. 35v°/7 Lieivin Lievins en Jan de Mersman hebben een huis en kelder gelegen in de
Lange Munt en genaamd "Brandenbeurch" verhuurd aan Heinricke den Gruwel, voor 6 jaar en
voor 3 pond 13 schelling groten jaarlijks. - 1409, februari 19 n.s.
301/20 f. 42/2 Jan Drieghe is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan Jan van
Doereslaer, voor gevet leder. - 1409, februari 20 n.s.
301/20 f. 29/10 Jacob Liven is de som van 2 pond 6 schelling 6 penning groten tournoois
schuldig aan Willem vanden Steene, voor Hamburgs bier. Borg: Gillis vanden Damme, de
Mets; Pieter de Kersghietere. - 1409, februari 21 n.s.
301/20 f. 29/11 Jan Martins is de som van 23 schelling groten schuldig aan Jacop van Zele fs.
Jan - 1409, februari 21 n.s.
301/20 f. 35/10 Jan Mannekine zal de som van 16 schelling groten betalen aan Jacop vander
Meere. - 1409, februari 21 n.s.
301/20 f. 35v°/3 Jacop Vertrunen is de som van 23 schelling groten schuldig aan PIeteren
van Berenvelt. - 1409, februari 21 n.s.
301/20 f. 39/1 Pieter Pieterssone heeft een hofstee gelegen achter de Oudburg, naast het huis
van Andries van Calkene en naast dat van Gillis Backers, verkocht aan Andries van Alkene. 1409, februari 21 n.s.
301/20 f. 39v°/3 Willem Maes is de som van 20 pond parisis schuldig aanThomase den
Touwere in plaats van Roegeere Vylain, voor de huur van een Anegedinghe in Axelambacht. 1409, ebruari 21 n.s.
301/20 f. 40v°/3 Jan van den Hole is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan
Mergriete Smeyers, voor een lijfrente van 2 pond groten jaarlijks. Deze lijfrente was bezet op
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het goed te Lancdries te Badelgem, eigendom van LIsbetten Sioncheren, vrouw van Jan van
den Hole. - 1409, februari 22 n.s.
301/20 f. 26/2 Jan Dambrouc is de som van 36 schelling groten tournoois schuldig aan
Lievine Nollen, voor gleend geld. Borg: Boudin Dambrouc, zijn vader. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 29/13 Clais Uten Berghe zal de som van 30 schelling groten betalen aan Jan den
Smet. Voldaan: 29 maart 1409 n.s. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 29v°/6 Jan Dwingelant is de som van 8 pond 6 schelling 3 deniers groten schuldig
aan Wasseline den Gayen, voor timmerwerk. Voldaan: 15 april 1409. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 30/3 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
Overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 20 oktober ll. Pieter Waerloes de som van 40
groten moest betalen aan Casine Borlute. Kosten: 13 groten. - 1409, februari 23 n..s.
301/20 f. 30/4 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en consoorten, vinderen, konden
opmaken dat op 31 mei 1407 Lievin van Sombeke de som van 34 groten moest betalen aan Jan
van den Boeninghen. Kosten: 17 groten. - 1409, februari 23 n..s.
301/20 f. 30/5 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 20 december ll. Gabrielle van den Berghe de som van 21 groten 2 ingelsen
schuldig was aan Jan den Cleyne. Kosten: 26 groten. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 30/9 Soyen van den Brugghen, weduwe van Michiel van der Sickelen, zal de som
van 18 schelling 8 deniers groten betalen aan Boudine Rondeel omdat zij borger was over haar
in een zaak met Sanderse van Sint-Pieters. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 30v°/1 Kateline Sblaken en haar man Jan vanden Berghe hebben hun recht op 30
gemetten grond verkocht aan Danckaerde den Mol en zijn vrouw Mergrieten Sblaken. Dit stuk
grond erfde Kateline van haar vader Willem. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 35v°/1 Jan Deynoet, Jan Goessins en consoorten, vinderen van het grote vleeshuis,
rapporteren dat zij uit de boeken van Martin Soetard, Jacop Nevelinc konden opmaken dat op
6 juni ll. Jan Ponteraven, de som van 30 schelling groten moest betalen aan Olivier vander
Lieve. Kosten: 35 groten. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 38/3 Jan van Vrechem zal de som van 11 Franse franken betalen aan Jan Haghine
in plaats van Jan van Houte, parochiepastoor uit Aalst. - 1409, februari 23 n..s.
301/20 f. 71v°/5 Vincent Inghel is de som van 3 pond 18 schelling 7 denier groten schuldig
aan Laureins Boelen, voor raapzaad. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 78v°/6 Jan van den Guchte, man en voogd over Gheylen sBrunen, zuster van
Robbrecht, heeft de som van 5 pond groten tournoois ontvangen van Nysse Everwyne, voor
een huis genaamd "den Gouthamer" aan de Hoogpoort. Nysse is nog 6 schelling 4 deniers
groten schuldig aan de goede lieden vande plaetse. - 1409, februari 23 n.s.
301/20 f. 38/7 Jan van der Moten fs. Gillis is een rente van 2 pond groten tournoois schuldig
aan Kateline, vrouw van Wulfaert van Steelant. Deze rente moest worden bezet op het goed
"te Broucke", 9 bunders groot en gelegen te Sulseke onder Lodewijcke van Kennoet.
Bovendien moest Jan ook nog de som van 6 pond groten tournoois betalen aan Kateline en
Wulfaert, voor achterstallige renten. - 1409, februari 24 n.s.
301/20 f. 30/11 Jacop vanden Meere is de som van 35 schelling 4 penning groten schuldig
aan Meeuse Rogghemanne, voor hout. - 1409, februari 25 n.s.
301/20 f. 30v°/3 Jan vander Loenen heeft beloofd om Jan Brame kosteloos en schadeloos te
houden van de schulden van Katheline, weduwe van Cornelis vander Loenen. Deze schulden
bedroegen 8 schelling groten tournoois jaarlijks, voor de grond die Jan kocht. - 1409, februari
25 n.s.
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301/20 f. 38/8 Gillis de Moer is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan de
weduwe van Cornelis Swinters. - 1409, februari 25 n.s.
301/20 f. 41v°/10 Francois Serydiers heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd voor 4
jaar aan Jan Meyerarde, voor 8 pond groten. - 1409, februari 25 n.s.
301/20 f. 30v°/5 Harent Wandaert in plaats van Simoen Deynoet fs. Lievin heeft een stal in
het groot vleeshuis verhuurd aan Pieteren van Hertbuer, voor een jaar en voor 2 pond 12
schelling groten. Pieter betaalde deze som. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/7 Boudin Bulline zal de som van 2 pond 16 schelling groten betalen aan Jan
van Meeren, houtbreker. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/8 Arend Matthys uit Delft is de som van 3 pond 12 schelling groten tournoois
schuldig aan Michiele van Tweenbeken, voor lijnwaad. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/10 Daneel van Maldeghem, Willem Soissone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 26 november ll. Jan Keise uit Waarshoot de
som van 7 schelling 6 deniers groten schuldig was aan Willem van Sevencote fs. Willem.
Kosten: 28 groten. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/11 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat Jan Roedolf uit Waarschoot op 19 mei 1407 de som van 30
schelling 6 deniers groten moest betalen aan Willem van Sevecoten, voor achterstallige pacht.
Kosten: 41 groten. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/12 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 23 oktober ll. Daniele van Lampnessen, de som van 4
schelling 3 penning groten tournoois moest betalen aan Jehanen tsCritsen. Kosten: 16 groten 2
ingelsen. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/13 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem konden opmaken dat
op 16 juni 1407 Martin vander Beke de som van 9 schelling groten moest betalen aan Jan den
Duuc in plaats van de Chartreusen. Kosten: 14 groten. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/14 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 13 december ll. Scasin de Lettele de som van 14 schelling
groten moest betalen aan Willem Reyngheersone. Kosten: 37 groten. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30v°/15 Daneel van Maldeghem, Willem Soissone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 11 oktober ll. Willem van Goeselaer uit Zomergem de som
van 5 schelling 9 deniers groten moest betalen aan Diedericke Koet. Kosten: 17 groten 2
ingelsen. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 36/7 Ryquaert van LIedekerke en Jan Amelic, halleheren in den pit rapporteren dat
op 16 februari ll. Lievin van Overackere de som van 30 schelling groten schuldig was aan
Wouter Wile en Jan Boene, brouwer. Kosten: 14 groten. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 38/10 Kateline vander Beken heeft het huis gelegen aan de Nieiuport, overgegeven
aan Matthise vande Boemgaerde. Dit in pand en in verzekering van de 2 pond groten
pensioengeld van Kateline en waarvoor Matthise borg stond. Landsheer: Justaes Onredene.
Voldaan: 9 december 1414. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 40/1 Jan Odyn fs. Olivier is de som van 2 pond groten schuldig aan Jan Danins fs.
Matthys voor een stede. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 56/1 Jan Sersanders fs. Gheerom heeft het goed te Overmere Donk verpacht aan
Laureinse van den Wiele en zijn vrouw Beatrisen van den Veere voor een termijn van 9 jaar en
met voorwaarden. De buren van het goed waren: Jan de Waghemakere, Raesse de Wilde, Jan
van Eessevelde, Gillis van den Damme, Pieter de Meester, Gillis de Smet, Laureins de
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Waghemakere en Jan Gheerarts. De pachtsom bedroeg 2 pond groten jaarlijks en voor 9
waernen graan jaarlijks. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 29v°-30/ Philips van Eedvelde en zijn vrouw Amelberghe fs. Jan hebben een
lijfrente van 10 schelling groten jaarlijks verkocht aan Willem den Coeman, monnik te
Baudeloo. Deze lijfrente was bezet op een brouwerij genaamd "dBeerken" gelegen te
Kwaadham tussen Mergriete Raes en Mergriete Lauwers. De landcijns bedroeg 6 schelling 7
deniers groten 4 kapoenen jaarlijks. Landsheer: Lievin Papal. - 1409, februari 26 n.s.
301/20 f. 30/6 Godenert Uten hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 18 december ll. Stijn Rym de som van 9 schelling 4 deniers groten
moest betalen aan Godenerde Uten Hove. Kosten: 19 groten. - 1409, februari 27 n.s.
301/20 f. 30/12 Heinric Moenssone is de som van 3 pond groten schuldig aan Jan Witten,
voor ijzer. - 1409, februari 27 n.s.
301/20 f. 35v°/8 Robbrecht van Eecke heeft de helft van een huis verkocht aan Pieteren
Loetins. Dit huis stond in de Nederscheldestraat, naast dat van Simoen Uten Hove uit
Oudenaarde. De landcijns bedroeg 5 schelling 9 deniers 0,5 groten jaarlijks. De verkoopsom
bedroeg 12 pond groten tournoois. - 1409, februari 27
301/20 f. 36/1 Harent van den Berghe heeft een rente van 10 schelling groten jaarlijks
verkocht aan Jan van den Capellen fs. Pieter. Deze rente erfde Harent bij de dood van Jan van
den Berghe zijn broer, en was de helft van de rente van 20 schelling groten jaarlijks die op
naam van Mergrieten van Everghem, weduwe van Jan, stond. Deze rente is bezet op een half
huis en op het alaam van een brouwerij gelegen aan de Oudburg en genaamd "in tPaerdekin".
- 1409, februari 27 n.s.
301/20 f. 38/2 Jan de Wercman is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan Rasen
van Vaernewyc, voor het recht op een huis in de Lange Munt. Voldaan. - 1409, februari 27 n.s.
301/20 f. 38/12 Amelberghe sWaghers, weduwe van Symoen vanden Eechoute, is de som
van 2 pond 12 schelling groten tournoois en 2 stenen vlas jaarlijks, 6 jaar lang, schuldig aan
Matthise vanden Bogaerde voor de huur van een leen dat zij huurde van Gillis den Hond. Dit
leen was 6 bunders groot en lag te Temse. Matthise beloofde dat Gillekine, haar zoon, 7 ellen
Fustaens, voor een habijt en 3 jaarlijks een houden frac, zou krijgen. Dit leen werd voor een
termijn van 6 jaar gehuurd. De giften van haar zoon gelden slechts voor 6 jaar. - 1409, februari
27 n.s.
301/20 f. 38v°/4 Raesse van Varnewyc en zijn vrouw Kateline Huughsoens hebben het 6de
deel van het huis uit de Lange Munt verkocht aan Jan den Wercman. Dit huis noemde men
"Vranckerike". Van de ene helft van het huis gaat 30 schelling parisis jaarlijks naar de kinderen
van Gheerolf Bette, die zich aan de Hoogpoort bevinden. Van dit huis hebben Raesse en
Kateline reeds 10 schelling parisis verkocht. Het deel dat Jan kocht bedroeg 5 schelling parisis.
Landsheer: Gheerollf Bette. - 1409, februari 27 n.s.
301/20 f. 41v°/4 Diedericke Everaerd zal Jacop Nevelinghe schadeloos houden van de som
van 16 pond 10 schelling 7 deniers groten die Jacob heeft betaald aan Jan Famaerde, voor
runderen. Voldaan: 31 september 1409. - 1409, februari 27 n.s.
301/20 f. 28/7 Arent van Audeghem is de som van 3 pond groten schuldig aan Wouteren
Martins, voor stof. - 1409, februari 28 n.s.
301/20 f. 30v°/9 Jan Honcmanne zal de som van 16 schelling groten betalen aan Jan
Pauwels. - 1409, februari 28 n.s.
301/20 f. 33v°/4 Pieteren Ymane zal de som van 2 pond 10 schelling groten betalen aan
Heinric den Hont, voor grond - 1409, februari 28 n.s.
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301/20 f. )38v/3 Mergriete sBackers, weduwe van Jan Gobbeerts, heeft het huis, gelegen op
de Koutervest, gegeven aan haar borgers, Jan Scaep fs. Harent en Gillis Noireuwen om hen
schadeloos te houden. Landsheer: Justaes Onredene - 1409, februari 28 n.s.
301/20 f. 38v°/6 Jan Laureins heeft een rente van 18 pond parisis jaarlijks verkoht aan
Lambrechte Cellin. Deze lijfrente is bezet op een brouwerij "Scotelkin" gelegen op de hoek van
de vesten aan de Walpoort. De landcijns bedroeg 3 pond parisis jaarlijks. De lijfrente is ook
bezet op de brouwerij naast de voornoemde brouwerij gelegen, en met een landcijns van 57
schelling parisis jaarlijks en nog bezet op het alaam uit de 2 brouwerijen. Landsheren:
Ghiselbrecht de Grutere fs. Oste; Gillis van den Steene fs. Gillis; Jan van Huusse in plaats van
Clayse den Crane; Jan de Boemhouwers; Justaes Onredene als ontvanger van de stad - 1409,
februari 28 n.s.
301/20 f. 35v°/6 Kateline, weduwe van Jan Costers, zal de som van 22 schelling groten
tournoois betalen aan Willem Gheersten. - 1409, maart 1 n.s.
301/20 f. 35v°/10 Jacop van der Moere moet 2 lasten hout of 3700 myn, elke honderd gelijk
aan 6 groten ontvangen van Jan van Cotthem en Jan Blideleve. - 1409, maart 1 n.s.
301/20 f. 36/2 Fransois van den Bogaerde is de som van 5 pond 8 schelling groten schuldig
aan Pieteren Pecsteen, zijn stiefvader, voor geleend geld. - 1409, maart 1 n.s.
301/20 f. 38/1 Jan van Coudenberghe fs. Pieter en Beatryse vander Nieuwerpoort, geven de
som van 12 pond groten tournoois aan broeder Symoene, hun zoon, in het klooster van de
Minderbroeders. Deze som krijgt hij pas bij de dood van zijn ouders. - 1409, maart 1 n.s.
301/20 f. 38/5 Jacob vander Bogaerde is de som van 3 pond groten schuldig aan Pieteren
Pecsteene, zijn stiefvader, voor geleend geld. - 1409, maart 1 n.s.
301/20 f. 38bis/4 Jan Payen, tegeldekker, heeft de som van 26 pond 12 parisis ontvangen
van de eerwaarde vader van Sint-Pieters, voor tegels, quarelen, en werk. - 1409, maart 1 n.s.
301/20 f. 26/7 Guillebert Walins is de som van 3 pond groten schuldig aan Jacoppe den
Poerten, voor geleend geld - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 35v°/9 Justaes Hurtebunc heeft een halve stal uit het groot vleeshuis vehuurd aan
Clais Sendier. - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 35v°/12 Jacob van den Hane is als borger over Gheeraerde van Aelwyne de som
van 6 pond groten tournoois schuldig aan Claise Heinricx, voor kosten en teer. Gheerarde
teerde in het Gravensteen. Wouter de Huls en Jacob de Haesteghe hebben beloofd om Jacop
schadeloos te houden. - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 38/4 Staessine Bouchout zal de som van 20 schelling groten tournoois betalen aan
Jan Stubberaerde - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 36/5 Willem Tiltereese is de som van 36 groten en 7 alsters tarwe schuldig aan Jan
den Ruddere, voor beschadiging van de borgtocht van Heinric Moens. - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 38v°/1 Diederic Sneec zal de som van 4 pond 11 schelling 2 penning groten
tournoois betalen aan Beatrissen, weduwe van Gillis Goedghebuers - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 39v°/5 Gillis van der Wostinen, Maes de Tauwere en Phelips Schelpe in plaats van
Jan Schelpe, hebben een huis gelegen buiten de Grauwpoort, verkocht aan Jan van den Brouke,
smid, voor 34 pond groten tournoois. Dit huis erfden zij van Mergriete Wedaghe, vrouw van
Jan van Everghem. De landcijns bedroeg 38 groten jaarlijks. Borg: Jan de Paen, de oude,
schipper; Jan de Coepman alias Mite Sadelen;Jan Basin. Heinric Boele in plaats van
voornoemde personen ontving op 19 mei 1413 de voornoemde som. - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 43v°/14 Lievine Huggeboute zal de som van 28 schelling 6 deniers groten betalen
aan Boudine Rondeele, voor lakens - 1409, maart 2 n.s.
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301/20 f. 36/3 Lievin vanden Coutren,brouwer, heeft de helft van een huis, gelegen te
Assenede, en waarin Ghiselbrecht Ghiselins woont, priester, verkocht aan Woutren Brecht uit
Assenede. De landcijns bedroeg 16 schelling parisis 1 kapoen jaarlijks bestemd voor Phlipse
van Steelant. De verkoopsom bedroeg 2 pond groten. Wouter heft reeds 1 pond betaald. Het
ander pond berustte onder Lysbette fs. Pieter vanGhend, vrouw van Lievin. 17 mei 1409:
Lysbette heeft de som van 20 schelling groten ontvangen van Wouter en daarom beloofde zij
dat Wouter het huis mag gebruiken. - 1409, maart 2 n.s.
301/20 f. 38/6 Jan Boengaert, smid, heeft de schulden van de heer eerwaarde vader van SintPieters, ontvangen. De schulden bedroegen 20 pond parisis en kwamen voort uit stoffen,
levering en werk. - 1409, maart 4 n.s.
301/20 f. 38/11 Jan Kesel is de som van 10 Franse frank schuldig aan Jan Morale, priester, in
plaats van de kerkmeesters van Sint-Veerle. - 1409, maart 4 n.s.
301/20 f. 38v°/2 Alusse van Steenkerke, weduwe van Jan Parys, is de som van 20 pond
groten tournoois schuldig aan Jan van den Bochoute, voor een huis gelegen aan de Oudburg.
Borg: Olivier van Varnewyc; Gillis Paris fs. Jan; Jan van Leuvene fs. Willem; Diederic Koet. 1409, maart 4 n.s.
301/20 f. 39/4 Hector van Veurhoute heeft een lijfrente van 32 schelling groten tournoois
verkocht aan Mergriete van den Abeele fs. Jan. Deze rente werd uitbetaald in de herberg
"Mommaert", gelegen in de Kammerstraat, waar Mergriete dienster was. De lijfrente was bezet
op deze herberg en huis gelegen in de Kammerstraat op de hoek van de Nopsteeg en op het
plaatsje dat uitkwam in de Onderstraat. De pachter van de herberg moet de lijfrente uitbetalen.
8 april 1417 n.s. Mergriete beschouwde deze akte als voldaan. Zij bezat wel een charter waarin
de lijfrente beschreven stond. - 1409, maart 4 n.s.
301/20 f. 38/8 Jan Raeuvleesch fs. Jan is de som van 4 pond groten schuldig aan Jacoppe
Gheenssone. - 1409, maart 5 n.s.
301/20 f. 38v°/5 Wulf van Lancbrouc is de som van 19 pond 10 schelling groten schuldig
aan Jan Caubraken voor grond. - 1409, maart 5 n.s.
301/20 f. 40/4 Jan Martins, op de Muide, is de som van 8 pond 8 schelling groten tournoois
schuldig aan Jacop van der Meren, voor hout. - 1409, maart 5 n.s.
301/20 f. 70v°/1 Jan de Vleeschouwer, wapenmaker, is de som van 5 pond groten tournoois
schuldig aan Jan den Koc, voor een huis. - 1409, maart 5 n.s.
301/20 f. 38/9 Harent Fierin fs. Jan is de som van 5 pond 6 schelling groten tournoois
schuldig aan Jacoppe Gheenssone, voor turf. Voldaan: 28 juni 1409. - 1409, maart 6 n.s.
301/20 f. 39/2 Fransois Morael heeft de som van 8 pond parisis ontvangen van de heer van
Sint-Pieters, voor de levringen van Quarelen. - 1409, maart 6 n.s.
301/20 f. 29/7 Zegher Stulpâert is de som van 3 pond 4 schelling groten schuldig aan Lievine
Bloc, voor een Durmeschip. - 1409, maart 7 n.s.
301/20 f. 37/1 Jan van den Swalmkinne alias Quaetjans heeft de som van 375 pond parisis
overgegeven aan Joerisse van Cedevelde en medegezellen als borgers over hem. Ook krijgen zij
de goederen die Gheerard Moyaert hem gaf bij zijn huwelijk met zijn dochter nl.: 2 bunder
grond, halve bunder koren, een bed, 12 sutekussens en 2 oorkussens, een paar korte kleren, een
koe, 12 ellen aamlaken, 4 ellen wollen laken. De totale som hiervan bedroeg 8 pond groten. 1409, maart 7 n.s.
301/20 f. 38v°/9 Jan de Smet alias Zeghers is de som van 2 pond groten tournoois schuldig
aan Heinrike Scoenjans, voor achterstallige pacht. - 1409, maart 7 n.s.
301/20 f. 39/5 Phelips van Mayeghem fs. Clais heeft een rente van 46 schelling 1,5 deniers
parisis jaarlijks verkocht aan Jan den Bitere. Deze rente was bezet op de erf van een huis aan de
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Korenmarkt, naast de "tSastelette" aan de Vismarkt, waarin Segher van der Pouken woonde.
Deze rente was vroeger bestemd voor Aechte, zuster van Jan en vrouw van Jan van Singhem,
bakker, in plaats van Claise van Mayeghem. Jan den Bitere leende voor deze koop de som van
4 pond groten van Phelips. - 1409, maart 7 n.s.
301/20 f. 40/6 Symoen de Pape en Jan Sersimoens zijn als voogden van het godshuis het
Halinshospitaal akkoord dat Daniel Alards, raasheer, de rente van 23 pond parisis jaarlijks
kocht. Deze rente stond op een huis aan de Hoogpoort en genaamd "Caelmont" "en die
Daniel kocht van Ferrant Wandart. Daniel mag de rente op een ander huis bezetten, gelegen
binnen het gebied dat loopt van de Turrepoerte tot de Walpoerte, van de Burgstraat tot het
Gravensteen, van de Grauwpoort tot het Sint-Jacobshuis en van de Braembrug tot aan de SintKatelinepoort. Daniel mag op een huis uit het voornoemd gebied 18 schelling parisis jaarlijks
bezetten. De overige som moet worden bezet in toestemming van het Halinshospitaal en de
bisschop van Doornik. - 1409, maart 7 n.s.
301/20 f. 40/7 Ferrant Wandart heeft een huis aan de Hoogpoort gelegen en genaamd
"Caelmont" verkocht aan Daniel Alards, raadsheer, voor 38 pond groten tournoois. De
landcijns bedroeg 26 pond parisis jaarlijks en 23 pond parisis jaarlijks was bestemd voor het
Halinshospitaal en 3 pond parisis jaarlijks voor de kapelrie van de Filidieusen van Sint-Michiels.
Landsheer: Clais Baes, priester van de kapelrie; Goessin Lusschaert in plaats van het
Halinshospitaal. - 1409, maart 7 n.s.
301/20 f. 6v°/1 Lievin de Bode heeft een moer van een halve bunder en 68 roeden groot,
gelegente Moerbeke, gepacht van Ghelloete de Amman fs. Lievin voor 36 pond groten
tournoois. Deze moer lag aan de leede van Ghelloet aan de sGravenmoer en aan de Lede zelf.
De moer was begrensd door de moer van Jacop de Smet en Willem Vits en door de moer van
Matthys van den Pre. De huurtermijn bedroeg 25 jaar. Borg: Jan de Bode, Matthys Reyneer,
Lauwers Reyneer, de jonge. - 1409, maart 7 n.s.
301/20 f. 77v°/1 Heinric Deynvoet is de som van 3 pond 17 schelling groten tournoois
schuldig aan Jacoppe Deynoet, zijn broer, voor geleend geld. Heinric heeft hiervoor zijn stal in
het groot vleeshuis gepand. - 1409, maart 7 n.s.
3012/20 f. 39v°/4 Marie van den Voerde is de som van 4 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan Scaren, priester, haar broer, voor geleend geld. - 1409, maart 8 n.s.
301/20 f. 40/3 Olivier Lutin fs. Joris heeft 1000 stukken fasseelhout verkocht aan Willem den
Nobel fs. Willem. Borg: Jan van Menden, zijn zwager. - 1409, maart 8 n.s.
301/20 f. 40/2 Gillis vanden Berghe en Pieter Karlier zijn de som van 2 pond 4 schelling
groten tournoois schuldig aan Heinric vanden Heetberden, voor lijnwaad. - 1409, maart 9 n.s.
301/20 f. 40/5 Jan vanden Vivere fs. Jan van Overmeers is de som van 13 pond groten
tournoois schuldig aan Gillisse Ryssins, voor 6 bunder grond. Voldaan: 11 mei 1417. - 1409,
maart 9 n.s.
301/20 f. 43/1 Jan van den Watere heeft de som van 32 pond 9 schelling parisis ontvangen
van de eerwaarde vader van Sint-Pieters, voor kalkleveringen. - 1409, maart 9 n.s.
301/20 f. 57/3 Lievin van Waes en Jan Willaert zijn de som van 18 schelling 2 deniers groten
schuldig aan Jacop Papel. Jan Utenhove fs. Clais moet deze personen schadeloos houden. 1409, maart 9 n.s.
301/20 f. 65/9 Pieter de Scaepdrivere en Heinric Heecke hebben 3/4 bunder moer met de
grond, gelegen te Wachtebeke, op de Wijnlede, verkocht aan Harende Fierins en Pieteren
Plassche, voor 72 pond groten tournoois. - 1409, maart 9 n.s.
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301/20 f. 42/12 Boudin Braem heeft een rente van 10 schelling parisis 0,5 kapoen verkocht
aan Lennoete Sturtewaghen. Deze rente was bezet op het huis "Coudenborch" gelegen naast
de "3 Koningen" aan de Hoogpoort. - 1409, maart 10 n.s.
301/20 f. 36v°/9 Jan de Leen is de som van 4 pond 10 schelling groten schuldig aan Jan
vanden Wale, voor een huis. Borg: Pieter de Leen, zijn zoon. - 1409, maart 11 n.s.
301/20 f. 37/11 Jan de Joncheren en zijn vrouw Lysbette van Roesselaer zijn de som van 30
Floreinse gulden schuldig aan de eerwaarde vader van Sint-Pieters, voor een kwintatie van
klederen voor Hannekine, hun kind, die in het klooster van Sint-Pieters vertoefde. - 1409,
maart 11 n.s.
301/20 f. 40/8 Jan van der Mare fs. Jan is de som van 5 pond 2 schelling groten tournooi
schuldig aan Joesse Roegeers voor geleend geld. - 1409, maart 11 n.s.
301/20 f. 40v°/2 Steel Been is de som van 9 pond 7 deniers groten en 4 deniers schuldig aan
Jan den Mesmaker alias Cornuut, voor lijnwaad. Borg: Jacob Deegbroet, Daneel, Clais en
Lievin Assaert. - 1409, maart 11 n.s.
301/20 f. 40v°/8 Gheeraerd van der Vurst zal de som van 8 Franse kronen betalen aan
Christoffelse Pric, voor een paard. - 1409, maart 11 n.s.
301/20 f. 40v°/9 Jan Drieghe zal de som van 2 pond 14 schelling 4 deniers groten betalen
aan Kerstoffelse Pric. - 1409, maart 11 n.s.
301/20 f. 42/3 Jan de Saghere fs. Jan Lammenwerker heeft een stove gelegen achter de
Oudburg aan het plaatsje, verkocht aan Jan den Pottere fs. Jan, voor 24 pond 10 schelling
groten. Borg: Jan van Overhackere, Heinric Blondeel, Phelip van Waleghem, Jan Laureinssone
alias van Brugghe. Op 11 januari 1412 n.s. zijn 15 pond groten betaald. - 1409, maart 11 n.s.
301/20 f. 42/9 Riquaert van Liedekercke is de som van 9 pond groten tournoois schuldig aan
Lennoete Sturtewaghen, voor een leen. Voldaan: 28 mei 1410. - 1409, maart 11 n.s.
301/20 f. 27v°/10 Jacob Neuts is de som van 24 schelling groten schuldig aan Lievine van
Ghend. - 1409, maart 12 n.s.
301/20 f. 40v°/7 Lamsin Cellin is de som van 6 pond groten tournoois schuldig aan Marien,
weduwe van Moddaert vanden Berghe, voor een huis. - 1409, maart 12 n.s.
301/20 f. 42/1 Mergriete Els is de som van 2 pond 18 schelling groten schuldig aan Jan van
Puers, voor haring. - 1409, maart 12 n.s.
301/20 f. 53v°/1 Jan Uten Dale is de som van 3 pond 18 deniers groten schuldig aan
Gheeromme Borlute, voor achterstallige pacht. Borg: Jan de Hout, brouwer. - 1409, maart 12
n.s.
301/20 f. 40v°/1 Martin Hebbelin en Christiaen Hebbelin fs. Martin zijn de som van 2 pond
7 schelling 4 deniers groten schuldig aan Jan van den Pitte fs. Pieter, voor geleend geld. - 1409,
maart 13 n.s.
301/20 f. 40v°/6 Christiaen de Mey is de som van 13 schelling 8 pond groten schuldig aan
Jan Schernire, voor geleend geld. - 1409, maart 13 n.s.
301/20 f. 43v°/2 Jan van Ponteraven is de som van 3 pond 16 schelling groten schuldig aan
de weduwe van Daneel van Calkene, voor 4 ossen. - 1409, maart 13 n.s.
301/20 f. 37v°/7 Jan van Botelaer fs. Pieter is de som van 6 pond 3 schelling 6 deniers groten
schuldig aan Mergriete sBoumhouwers, weduwe van Phelip Bussaerts, voor achterstallige
pacht. - 1409, maart 14 n.s.
301/20 f. 37v°/8 Heinric de Duutsche is de som van 14 pond groten schuldig aan Mergriete
sBoemhouwers, weduwe van Phelips Bussaerts, voor bier. - 1409, maart 14 n.s.
301/20 f. 41/4 Danckart de Mol en zijn vrouw Mergriete sBlaker fs. Willem hebben
devolgende gronden verkocht aan Willem den Vos, voor hem en voor zijn kinderen die hij had
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bij Erkenrade fs. Arend Smols, zijn vrouw : 6 gemetten 250 roeden gelegen te Hulste, begrensd
aan de oostkant door de kerk en kapittel van Kortrijk en aan de westzijde door de kerk van
Hulst ; 2 gemetten 108 roederen gelegen te Hulst, aan het stuk van Jan Villains met een rente
van 2 schelling groten jaarlijks ; een rente van 4 schelling 7 deniers groten jaarlijks bezet op een
plaatsje. Deze grond vormde 1/4 van de 31 gemetten grond, gelegen in diverse percelen te
Axelambacht, geërfd van haar moeder en weduwe van Mergriete Blaken. - 1409, maart 14 n.s.
301/20 f. 45/6 Riquaert van Liekerke en Jan Amelric, halleheren in den pit, rapporteren dat
zij uit de boeken van Willem van den Pitte, Willem Soissoens en Jacob de Bake konden
opmaken dat op 10 oktober ll. Jacop van den Oerzele fs. Jacob, de som van 4 pond 8 schelling
groten moest ontvangen van Jan de Joncheren, Jan van den Mare. Zij moesten daarvan nog 3
pond 6 schelling groten betalen. Kosten 20 groten. - 1409, maart 14 n.s.
301/20 f. 36/11 Lodewyc van Mulhem heeft de schulden van de weduwe van Jan Calve
kwijtgescholden. - 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 37/6 Jan de Bruwere en Lysbette Willepoys, zijn vrouw, hebben een stuk grond dat
zij erfden van Jan, de vader van Lysbette, en van Mergriete Willepoys, Jans zus, en gelegen te
Crommenesse bij Ramen, tussen Jan Stuerbouts en Lievin Papel, verkocht aan Symoene
Godefroit en zijn vrouw Agneesen Willepoys. - 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 39bis/1 Jan van Caudenberghe heeft het 6de deel van het goed "goed te Gansevelt"
te Loo gelegen, verkocht aan Pieteren Clauwaert fs. Seghers, voor 18 pond groten. Jan heeft
reeds 13 pond groten ontvangen. Deze verkoop gebeurde ten voordele van Willem van
Caudenberghe. - 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 39bis/13 Olivier van Lannoys, heer van Arondeele, heeft, als voogd over Josijnen
van Haefkerke, zijn vrouw, de pachtsom van het "goed te Zwycx" te Werveke, en 19 bunders
groot, vastgesteld voor Willem Damen, pachter. Elke bunder was 40 groten jaarlijks en 2
rasieren rogge jaarlijks waard. - 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 41v°/13 Joes Scelpe, kordewanier, is de som van 7 pond 17 schelling 6 penning
groten schuldig aan Jan den Sceerere, schrijnwerker, voor houten takken. Borg: Jan Dullin;
Lodewyc vanden Berghe. Voldaan: 12 januari 1410 n.s. - 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 42v°/7 Boudin van den Manden, priester van Heedeghem heeft als aeling en
executeur van Heinricke van Putthem, de som van 6 pond groten ontvangen van de abt van
Sint-Pieters, voor geleend geld en diensten. - 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 50/2 Ghiselbrecht Soissone is de som van 4 pond 16 schelling 9 deniers groten
schuldig aan Pieteren Gheelin, voor vette runderen. Ghiselbrecht geeft de winst van zijn stal in
het groot vleeshuis aan Simoen en Matthis Toreel totdat deze de som van 8 pond 6 schelling 8
deniers groten zullen ontvangen hebben. Hiervan bestaat een akte, gedateerd op 16 februari
1409 n.s., op folio 39. Borg: Jan van Ponteraven - 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 55/1 Jan van Rontselaer is de som van 18 pond 8 schelling 5 deniers parisis
schuldig aan Jacob Baerde als ontvanger van Sint-Pieters in het Waasland, voor een leen. 1409, maart 15 n.s.
301/20 f. 55/2 Jan Noedonc is de som van 22 pond 18 schelling parisis schuldig aan Jacop
Baerde als ontvanger van de Sint-Pieterskerk in het Waasland, voor een leen. - 1409, maart 15
n.s.
301/20 f. 59v°/1 Lisette Huughsoens, vrouw van Loenis van Eessinne is de som van 6 pond
groten tournoois schuldig aan Pierarde Danby als erfgenaam van Jan Danby, zijn vader, voor
weede. LIsbette heeft 36 schelling groten overgedragen aan Adriane Arentsone, haar pachter. 1409, maart 15 n.s.
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301/20 f. 36v°/5 Jan Diedericx heeft het goed "ten Berre" te Laarne gehuurd aan Jan den
Blict, priester, en van Gherolf Betten, Lievine van den Hole, procureurs van de O.L.Vr.-gilde
van de koren van Sint-Jan, voor een rente van 9 pond 12 schelling parisis jaarlijks. - 1409,
maart 16 n.s.
301/20 f. 40v°/5 Pieteren Moens fs. Gillis moest de som van 25 pond groten, die op een
goed te Kalken stond, gebruiken om zijn vrouw Mergrieten Haenkins te onderhouden.
PIeteren heeft een overeenkomst gemaakt met Pieteren van der Supen in plaats van Jacop van
der Supen, Gillis en Lievin Haenkin als erfgenamen van Mergrieten dat hij en zijn vrouw
afstand doen van goederen die Mergriete nu heeft en geven ze aan deze 4 personen, dit voor de
som van 30 schelling groten. Gillis en Lievin Haenkin hebben beloofd om Mergriete te
onderhouden. Op 18 april 1409, voldaan. - 1409, maart 16 n.s.
301/20 f. 41v°/4 Stevin Boydins is de som van 7 pond groten tournoois schuldig aan
Lysbetten sBroeders, weduwe van Gillis Laps voor pacht en geleend geld. - 1409, maart 16 n.s.
301/20 f. 42/5 Jan van der Pale fs. Jan heeft 2 stallen in het groot vleeshuis verhuurd aan
Salhadine van Hertbuer, voor 3 jaar. Deze som werd betaald. - 1409, maart 16 n.s.
301/20 f. 42v°/6 Ghiselbrecht van Caudenhove heeft een tiende te Meerende, eigendom van
de officien van de refter van de O.L.V.-kerk te Doornik, gehuurd voor 3 jaar, voor de som van
50 noblen. Borg: Everey de Grutere; Jan van Leyns. - 1409, maart 16 n.s.
301/20 f. 60v°/9 Inghel de Brune uit Aalst is de som van 8 pond groten tournoois schuldig
aan Thomase van der Heiden, voor wijn. - 1409, maart 16 n.s.
301/20 f. 70v°/7 PIeter Andries, fs. Andries Lees is de som van 2 pond 10 schelling groten
schuldig aan Jan van den Houte, fs. Lievins voor een Durmeschijs. - 1409, maart 16 n.s.
301/20 f. 84/1 Ghelvoete den Amman als houder van Mergriete Vlamyncx, zijn vrouw en
Alexandren den Amman, hun dochter met haar man Jan van Hembyse verdeelden hun
goederen, zoals te lezen valt op folio 1 van 21 augustus 1407 opgemaakt voor de schepenen
Gheerem Borluut, Pieter vander Muelen en consoorten. Ghelvoete en Jan voornoemd
kwamen overeen dat hebben devolgende goederen aan elkaar verhuurd, voor 9 jaar. Jan
voornoemd behield : goed ter Haghe met een pacht van 39 pond 125 parisis; 3 bunders grond
te Sinaai met een pacht van 7 pond parisis jaarlijks; een rente van 212 Stoet vaten evenen
gelegen te Vrasene en te St.-Gillis, 30 pond parisis jaarlijks waard; het heerschap van Sillebeke
met 40 pond 10 schelling parisis jaarlijks. Alexandres heeft hier 10 pond 2 schelling 6 deniers
parisis jaarlijks.
Van al deze goederen kreeg Ghevoete, de helft, waard 68 pond 13 schelling 6 deniers parisis en
een rente van 6 pond parisis jaarlijks die Ghelvoete bezette op het goed te Barsele. Met deze
rente waren de bezettingen van Ghelvoete, 74 pond 13 schelling 6 deniers parisis waard.
Ghelvoete behield: een rente van 12 pond parisis jaarlijks; 6 bunder grond te Wakken, waard 12
pond parisis. HIervan is 8 pond parisis van Ghelvoete's erve, 2 pond kwam ook toe aan
Ghelvoete en 2 pond voor zijn dochter; 4 bunder 234 roederen te Evergem met een pacht van
11 pond 105 parisis jaarlijks; 4 bunders 807 weden te Waarschoot met een pacht van 11 pond
16 schelling 2,5 deniers parisis; 1 bunder bos te Sleidinge met een pacht van 2 pond 8 schelling
parisis jaarlijks; een rente van 5 pond 11 schelling 6,5 deniers parisis bezet te Oosteekloo; 700
roeden grond te Artevelde met een pacht van 31 schelling 11,5 deniers parisis jaarlijks;430
roeden te Waarschoot met een pacht van van 31 schelling 8 deniers parisis jaarlijks; 1/6 van
een veld van 1000 roeden te muden met een pacht van 165 groten jaarlijks van het ganse veld
en 1/6 is 2 schelling 6 deniers groten waard; een halve cheens gulden jaarlijks bezet te
Mechelen, 125 parisis waard; 1/4 van één frank, 8 schelling 3 deniers parisis jaarlijks waard; een
frank en 1/4 van een frank jaarlijks 33 schelling parisis de frank, 41 schelling 3 deniers parisis
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jaarlijks te samen waard; 20 cheens gulden te Mechelen, 34 pond parisis waard. Van al deze
goederen, heeft Ghelvoet de helft in eigendom en de helft in pacht van jar. Jan zijn goederen
zijn 21 pond 3 schelling 7 deniers parisis waard. Jan moet dus jaarlijks een pachtsom betalen
aan Ghelvoete, daar zijn goederen maar 21 pond 3 schelling 7 deniers parisis waard zijn en de
goederen die hij pacht van Ghelvoete waren 74 pond 13 schelling 6 deniers parisis waard. Het
verschil bedroeg 35 pond 9 schelling 11 deniers parisis die Jan jaarlijks moest betalen. - 1409,
maart 16 n.s.
301/20 f. 40v°/11 Jan van Walsberghe is de som van 2 pond 5 schelling groten schuldig aan
Jan den Pottere, voor een pantser en ander teenwerk. Borg: Daneel Vincke, Clais van der
Heiden. - 1409, maart 17 n.s.
301/20 f. 42v°/4 Jan Bonte is de som van 2 pond 12 schelling groten tournoois schuldig aan
Jacop Sneevoete en enog eens 4 Franse kronen, voor gelend geld. - 1409,maart 17 n.s.
301/20 f. 39bis/3 Willem Sersanders, Jacob de Lende en consoorten Halleheren van de
Struptenhallen rapporteren dat zij uit de boeken van Everday de Grutere en consoorten
konden opmaken dat Jacob Scoudevlieghe, de som van 9 schelling 8,5 deniers groten moest
betalen aan Robbrechte van Eecke, op 7 december 1407. Kosten 25 deniers groten. - 1409,
maart 18 n.s.
301/20 f. 39bis/4 Willem Sersanders, Jacob de Lende en consoorten halleheren van de
Struptenhallen rapporteren dat op 11 december ll ; Pieter Scalpen, de som van 18 schelling "
deniers groten moest btalen aan Pieteren van Papeghem. Kosten 2 schelling 6 deniers groten. 1409, maart 18 n.s.
301/20 f. 40v°/4 Willem Matthys heeft de schulden van Jan Tancken kwijtgescholden. 1409, maart 18 n.s.
301/20 f. 41/2 Hoste van den Bare alias Tierchelet heeft de schulen van Jacob van den
Audenhuus, ontvangen. Deze schulden kwamen uit het goed te Landeghem in de parochie van
Oerdeghem, 31 bunders groot. - 1409, maart 18 n.s.
301/20 f. 41v°/1 Joes Vyd, Heinric Santins en consoorten Vinderen van de onderkostery van
Sint-Jan rapporteren dat op 13 november ll. Laureins van Gheetsem de som van 4 schelling 5
penning groten moest betalen als borger over Clais Bekarde, aan Jan van Bassevelde. Kosten
14 groten. - 1409, maart 18 n.s.
301/20 f. 41v°/2 Joes Vyd, Heinric Santins en cconsoorten Vinderen van Sint-Jan
rapportereen dat op 17 februari ll. Laureins van Gheesem als borger over Clais Bekarde, de
som van 125 groten moest betalen aan Jan van Bassevelde. Kosten 16 groten. - 1409, maart 18
n.s.
301/20 f. 41v°/3 Joos Vyd, Heinric Santins en consoorten Vinderen van Sint-Jan rapporteren
dat op 6 oktober ll. Jacop de Backere de som van 16 schelling 9 deniers groten schuldig was
aan Lievine van Mossevelde. Kosten 15 groten. - 1409, maart 18 n.s.
301/20 f. 42/1 Casin Poertermanne zal de som van 32 schelling 7 penning groten betalen aan
Symoene Daniels. - 1409, maart 18 n.s.
301/20 f. 43v°/2 De volgende goederen werden gepand ten vervolge van Pieteren Loete: een
bed, 2 slaapkamers, 2 hoessen, 1 oorkussen, 1 deken, 1 blauw Scietkleed toebehorend aan
Stassin Mertins. Dit om de schuld van 2 schelling 4 deniers groten van achterstallige huishuur
te betalen. Op 14 maart 1409 n.s. werden deze goederen geprijsd aan 4 schelling deniers groten,
voor de Amman Jan van Buxtale en de schepenen Gillis Mayhu, Laureins Boele en Eveyn
Diedericx. - 1409, maart 18 n.s.
301/20 f. 56/3 Jan Hondermaert is de som van 2 pond 16 schelling groten tournoois schuldig
aan Lievin Corbeele, voor een schip. - 1409, maart 18 n.s.
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301/20 f. 36/6 Jan van Rysselberghe heeft de helft van een huis gelegen in de
Minnemanssteeg verkocht aan Jan Platen voor 7 pond groten tournoois. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 36/12 Boudin de Backere is een mudde rogge schuldig aan Gheerolve van
Papeghem - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 36v°/6 Symoen Tienpont is de som van 315 7 penning groten schuldig aan Claise
den Vleeschauwer, voor een tiende. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 38bis/1 Jan van Asnede als ontvanger en rentenier van de abdij van de Byloke
verkrijgt devolgende juwelen = 2 zilveren tregienappen, 4 zilveren nappen met voet, zilveren
schenkpot, gulden kroon met 14 gulden tacken bezet met parels en gesteenten, 1 halsband met
parels met een gulden broke, zilveren riem verguld. Dit werd gepand voor een som van 14
pond groten tournoois. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 41/5 Heinric de Sterke alias van Buggenhout en zijn vrouw Dierwyf van den Dale
hebben aan hun zoon Lievin en zijn vrouw Katelinen Smeyers, het leengoed "ter Varent" van
12 bunders groot en gelegen te Elversele, gegeven. Zij krijgen ook het leengoed "tleen ter helft"
gelegen te Tielroden en 7 bunders groten. Zij erfden dit wanneer hun ouders stierven.
Amelberghen, Lievins zuster behield wel haar derde deurgaende. De goederen werden beloofd
aan Lievine en Katelinen bij hun huwelijk. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 41/6 Willem de Vos, tycwever, is de som van 30 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan Wandelaerde, de oude, voor linnen garen. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 41v°/6 Jacob Maes fs. Clais en zijn broer Maes Willemssone hebben 200 roeden
grond, gelegen te Assenede in de parochie van Steelant, begrensd aan het zuiden door de
vrouwen van de Bijloke en aan het noorden door Hughe Everarts kinderen, verkocht aan
Cornelis Rasscharde. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 41v°/7 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten; vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Adaem van Ydeghem en
consoorten konden opmaken dat op 12 april 1406 Lievin de Brabantre de som van 24 schelling
groten moest betalen aan Willem Rogghen. Kosten 13 groten. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 41v°/8 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Adaem van Ydeghem en consoorten konden
opmaken dat op 29 april 1406 Pietren van der Brucghen de som van 3 schelling jaarlijks, en dit
9 jaar lang moest betalen aan Claise van Munte. Kosten 19 groten. Borg: Willem van der
Brucghen; Ghiselbrecht van der Brucghen. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 41v°/9 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Adaem van Ydeghem en consoorten konden
opmaken dat op 9 augustus 1406 Chrispinne Jacquemyns de som van 5 schelling 7 deniers
groten moest betalen aan Jan den Meyere. Kosten 18 groten 2 ingelsen. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 41v°/12 Jan van Sevencote uit Hansbeke is de som van 24 schelling 10 penning
groten schuldig aan Gillese vander Duust, voor een merrie. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 48/5 Andries van Melle heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Martine
Soetarde voor 1 jaar en voor 2 pond groten tournoois. - 1409, maart 19 n.s.
301/20 f. 36/8 Symoen den Wachtere in plaats van vrouw Bradericx is de som van 3 pond 5
schelling 7 deniers groten schuldig aan Wouteren Witkine voor diensten. - 1409, maart 20 n.s.
301/20 f. 36/9 Jan Steel fs. Pieters is de som van 31 pond parisis schuldig aan Jacob den
Wielmaker, priester, voor de pacht van een tiende te Assenede. - 1409, maart 20 n.s.
301/20 f. 36/10 Kerstiaen van der Gracht is de som van 7 pond groten tournoois schuldig
aan Jan van Puers, voor 2 molenstenen. - 1409, maart 20 n.s.
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301/20 f. 41v°/11 Gillis Boudins fs. Jan is de som van 2 pond 16 schelling groten schuldig
aan Jan den Kimpe fs. Jan, voor 2 paarden. - 1409, maart 20 n.s.
301/20 f. 42/6 Katheline van den Mersche fs. Willem alias de Pratere is de som van 19
schelling groten tournoois schuldig aan Vranken den Haze. Deze som was haar vader schuldig
aan Heinric van den Hove uit Mechelen. Deze heeft Mergriete verzekerd op het huis uit de
Abeelstraat. Landsheer: Stevin van Liedekercke. - 1409, maart 20 n.s.
301/20 f. 36v°/10 Laureinse vanden Heede, Laureinse Neerinc en Oliviere vanden Brouke
zijn, als borgers over Willem van Gheluwe, de som van 2 pond 4 schelling groten schuldig aan
Boudin den Droesschen, aalmoezenier van Sint-Baafs, voor achterstallige pacht. - 1409, maart
21 n.s.
301/20 f. 37v°/6 Adriane van Ransbeke, Gheerarde Uten Hove en PIeteren de Necker,
eisers, en Jan Spillekinne, verweerder, hebben een geschil over de som van 26 groten tournoois
die Jan Spillekinne moest betalen, voor een huis te Herzele. Jan moest hun ook jaarlijks een
lijfrente van 2 zakken koren leveren. Deze lijfrente was bestemd voor Mathilde Willaus, vrouw
van Jan Seyfs. Jan Spillekinne zal de som van 3 pond 10 schelling groten tournoois betalen. 1409, maart 21 n.s.
301/20 f. 38bis/2 Pieter Robyn fs. Jan is de som van 232 pond 4 schelling 3 deniers parisis
schuldig aan Johannus van Asnede, rentenier van de Bijloke in plaats van de abdes, voor
achterstallige pacht van grond te Axele. PIeter huurde ook 32,5 gemet en 4 roeden grond,
gelegen te Axele van Johannus voor een termijn van 6 jaar en voor 52 pond 16 schelling 9
deniers parisis jaarlijks. Deze som is verzekers op de huizen en grond gelegen aan de
Bijlokepolder. - 1409, maart 21 n.s.
301/20 f. 42/14 Inghel de Brune is de som van 14 Franse kronen schuldig aan Jan de Kestier,
voor een pantser. - 1409, maart 21 n.s.
301/20 f. 43/6 Boudin de Reuse heeft 1/4 bunder grond te Landegem op de kouter gelegen,
verkocht aan Jan Besten voor 27 schelling groten. Jan heeft reeds 15 schelling groten betaald. 1409, maart 21 n.s.
301/20 f. 43/11 Heyle van Steenlant en Kateline Fraeds kwamen overeen dat zij de 3 huizen,
gelegen bij de Oskinsbrug aan de Vrijdagmarkt, gemeenschappelijk zullen bezitten. Twee
huizen lagen aan de Kromme Wal, naast het huis van Lisbetten, vrouw van Vincent Gheeraert,
met een landcijns van 9 schelling parisis jaarlijks. Het derde huis lag in de Minnestraat tussen
Jacop Stulpaerts en Jan vander Hasselt, met een landcijns van 19 schelling 3 deniers parisis.
Landsheer: Justaes Onredene. - 1409, maart 21 n.s.
301/20 f. 45v°/8 Lisbette van der Cameren, weduwe van Clais van Crombrugghe erkende dat
zij de borgsom van 3/4 van 13 pond groten tournoois heeft beschadigd. Deze borgsom was
betaald door Clais Rabau aan Jacob Sturtewaghen en zijn kinderen voor de schepenen Pieter
Sersimoens, Jacob van den Autkine en consoorten. De betaling werd op 12 april 1408 n.s.
gedaan voor dezelfde schepenen (folio 38). Lisbette heeft kateilen uit haar mans herberg
gegeven aan Clais, dit ten waarde van 4 pond 10 schelling groten. Zij moet nog 5 pond 5
schelling groten betalen. - 1409, maart 21 n.s.
301/20 f. 42/8 Jan den Sceppe zal de som van 22 pond groten tournoois betalen aan Heinric
van den Cameren, voor achterstallige pacht. Voldaan: 22 april 1412 - 1409, maart 22 n.s.
301/20 f. 42/15 Jan van Varnewyc fs. Sanders is de som van 20 dukaten schuldig aan Jan
Plumen. - 1409, maart 22 n.s.
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301/20 f. 42v°/5 Pietren den Weer moet 14 pond groten betalen aan Jan Stekers, voor het
gebruik van een leengoed, dat Jan hem verkocht. - 1409, maart 22 n.s.
301/20 f. 36v°/8 Gillis vande Velde is de som van 2 pond groten schuldig aan Gillis vander
Mersch, voor een zaak die beiden kochten van de baljuw van het land van Waas. Gillis vande
Velde kocht deze zaak nu af van Gillis vander Mersch. - 1409, maart 23 n.s.
301/20 f. 41/7 Jan de Droemers fs. Pieter is de som van 4 pond groten schuldig aan Lievine
den Deken, deken van de plaasters, voor de vrijheid van dit ambacht. Borg: Jan Voerbosch,
handschoenmaker; Jan Aechten, schipper; Godin Godenerts, muitanier. - 1409, maart 23 n.s.
301/20 f. 42/10 Jan van Ponteraven is als borger over Jan vanden Heede uit de Moerstraat te
Vierambachten, 1 mudde rogge schuldig aan Ghyselbrecht Symoens. - 1409, maart 23 n.s.
301/20 f. 42v°/1 Gillis de Blonde heeft een lijfrente van 10 schelling groten tournoois
jaarlijks verkocht aan Symoen Ghisels en zijn vrouw Lysbette Polluns. Deze lijfrente was bezet
op een huis uit de Noddenaystraat tussen dat van Symoen vander Hecke en dat van Jan
Muelneren. De landcijns bedroeg 30 schelling parisis 4 kapoenen jaarlijks. Landsheer: Gheerard
den Munteneren, priester. - 1409, maart 23 n.s.
301/20 f. 42v°/2 Jan van der Roke is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan Jan
den Backere fs. Boudin voor lijnwaad. - 1409, maart 23 n.s.
301/20 f. 44/2 De volgende zaken werden gepand ten vervolge van Agneesen, vrouw van Jan
de Cordes:: 3 zilveren zoutvaten, die 10 onsen en 3 sisaine wogen en toebehorend aan Andriese
den Tolneren, voor de som van 32 schelling 2 deniers; een zilveren riem toebehorend aan Jan
Bernarde, voor de som van 5 schelling groten; een gevoerde vrouwencorset toebehorend aan
Jan vander Manden, voor de som van 13 schelling 8 deniers groten; zilver culmes toebehorend
aan Daneele de Paen voor de som van 6 schelling 8 deniers groten; een smacheike toebehorend
aan Claise Roelins voor de som van 4 schelling 6 deniers groten. Amman: Willem Rugghesteel.
- 1409, maart 23 n.s.
301/20 f. 63/10 Heinric Goethals fs. Simoen is de som van 3 pond 10 schelling groten
schuldig aan Willem van den Hamme, voor een Durmeschip. - 1409, maart 23 n.s.
301/20 f. 74v°/5 Jacob Serjant uit Kalken heeft een lijfrente van 2 zakken rogge,
Dendermondse maten, verkocht aan Jan Sermaecheleins, priester, en zijn dochter Lysbetten,
vrouw van Wouter van Halle. Jacob heeft deze lijfrente bezet op zijn eigendom te Kalken.
Borg: Gillis Serjant, zijn broer; Jan Serjant, fs. Jacob - 1409, maart,24 n.s.
301/20 f. 36v°/4 Boudin de Reuse is 15 alsters rogge, Nevelse maten, schuldig aan Willem
Ameldonc. - 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 36v°/12 Gillis Oste is de som van 29 schelling 9 deniers groten tournoois schuldig
aan Wasseline den Gayen, voor achterstallige pacht. - 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 38bis /9 Pieter Scelpe is de som van 26 schelling 8 penning groten schuldig aan
Jacop Doedins, voor geleend geld. Borg: Ghiselbrecht Seyssone, Goessin Goetkint. - 1409,
maart 26 n.s.
301/20 f. 38bis v°/1 Jan van den Damme, schipmaker, is de som van 20 ponden groten
schuldig aan Heinric van der Brave, voor de helft van 2 huizen gelegen aan de Tollekinsbrug,
waaarin Beatris van der Wostinen, Heinric's moeder, woonde. - 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 38bis v°/7 Jacop Seghers, PIeter en Jan Seghers, zijn kinderen, zijn de som van 4
pond 3 schelling 4 penning groten schuldig aan Segher den Amman, voor achterstalige pacht. 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 38bis v°/8 Segher Damman heeft verpacht mits voorwaarden, aan Jacop Seghers,
Pieter en Jan Seghers, zijn kinderen, de slagmolen gelegen te Zingem, voor 6 jaar en voor 50
pond parisis jaarlijks. - 1409, maart 26 n.s.
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301/20 f. 42v°/8 Jan PLate, Jacob Stulpart fs. Jacob en Pieter de Meyere, vinderen van SintJacobs, rapporteren dat op 16 februari ll ; Vincent van der Sickelen de som van 10 schelling
groten moest betalen aan Martinne van Sicleer, apotecaris. Kosten: 22 groten 1ingel. - 1409,
maart 26 n.s.
301/20 f. 42v°/9 Jan Plate, Jacob Stulpart fs. Jacob, Pieter de Meyere en consoorten,
vinderen van Sint-Jacobs, rapporteren dat op 13 oktober ll. Heinric de Vlieghere de som van 12
schelling 6 deniers groten schuldig was aan Wasselinen den Gayen. Kosten: 15 groten 1 ingel. 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 43/3 Jan de Keyser, ¨Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 18 november 1408 Segher de Pape de som van 12 schelling 8 deniers
groten schuldig was aan Gillisse Reymaer. Kosten: 19 groten. - 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 43/4 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporeren dat op 23 februari ll. Zegher de Pape de som van 6 schelling 3 deniers groten
schuldig was aan Jan van den Boengarde.Kosten: 19 groten. - 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 43/5 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 12 februari ll. Jan Castelain de som van 5 schelling 6 denirs groten moest
betalen aan Jacoppe Parys. Kosten: 19 groten 2 ingelen. - 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 43/7 Clais Inghel is de som van 27 schelling groten tournoois schuldig aan Jan
Haline, voor de huur van een meers. - 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 36 v° /3 Jan Bonte zal de som van 27 schelling 4 deniers groten betalen aan
Mergrieten, vrouw van Jacob Baken. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 37/10 Stevin Wouter, brouwer van bruin bier, heeft de som van 26 pond 6 schelling
parisis ontvangen van de eerwaarde vader van Sint-Pieter voor ber. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 38bis/5 Beatryse, weduwe van Jan Metsarts, en de kinderen van Jan Metsarts
hebben de som van 52 pond 14 schelling 2 penning parisis ontvangen van de prelaat van SintPieters, voor het werk en leveringen van Jan Metsarts. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 39/6 Jan Theimart, baljuw van Masminne, Andries de Costere, meier, en Segher de
Kuuf uit Wetteren zijn de som van 200 pond parisis schuldig aan de heer van Sint-Pieters. 1409, maart 26 n.s.
301/20 f. 39 v°/7 Ghiselbrecht Soyssone is de som van 2 pond 17 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan Meyerarde. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 41 v°/5 Willem van den Amme is de som van 5 pond 16 schelling groten schuldig
aan Harende Gheldemanne, voor een Durmeschip. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 43/2 Michiel Minnebode is de som van 22 schelling groten schuldig aan Willem van
Hese, voor een half huis. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 43/8 Johanus de Clerc is de som van 35 schelling groten schuldig aan Jan Plumen,
voor vette runderen. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 43/9 Clemencie van Emericourt, weduwe van Zegher Bernages, beloofde om de
helft van de som van 142 pond parisis die haar man schuldig was aan Wouter van Mulhem, te
betalen. Deze som was haar man schuldig voor de aankoop zoals beschreven op folio 68 in het
register 1391, opgesteld voor de schepenen Matthys van den Wynkele en consoorten. - 1409,
maart 27 n.s.
301/20 f. 43/12 Johanus de Clerc is de som van 6 pond groten tournoois schuldig aan Jan
Roegiers, schoolmeester te Zingem, voor de houdenis van zijn kinderen. Voldaan: 1 maart
1410 n.s. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 43v°/3 Willem Hysman uit Hulst is de som van 6 schelling 6 deniers groten
schuldig aan Jan Woubrechts, voor een paard. - 1409, maart 27 n.s.
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301/20 f. 64/4 Jan van den Boegaerde is de som van 34 schelling goten schuldig aan Jan
Oliviers, voor huishuur. (De datum is waarschijnlijk 1409 n.s.) - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 83/4 Martin Hebbelin is de som van 5 pond 10 penning groten tournoois schuldig
aan Jan den Coc fs. Goessin, voor geleend geld. - 1409, maart 27 n.s.
301/20 f. 43v°/4 Goessin van Varnewyc als voogd over Lisbette Bernages, zijn vrouw, die de
erfgenaam was van Zegher Bernages, haar broer, heeft beloofd om de helft van de som van
142 pond parisis te betalen aan Wouter van Mulhem. Deze som was Zegher Bernages schuldig
voor de aankoop zoals beschreven op folio 68 in het register van 1391 op 10 juni - 1409,
maart 28 n.s.
301/20 f. 43v°/7 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 26 oktober ll. Stevine Piers de som van 12
schelling groten moest betalen aan Gheerarde van den Walle. Kosten: 2 schelling groten. 1409, maart 28 n.s.
301/20 f. 43v°/8 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 3 maart ll. Mergrieten Pauwels de som van 31 schelling 10 deniers
groten schuldig was aan Gillisse den Ansuttere. Kosten: 3 schelling 6 deniers groten. Wouter
van Bouchaute verving Mergrieten. - 1409, maart 28 n.s.
301/20 f. 43v°/9 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 17 januari ll. Jan Nachtegale de som van 8 schelling groten moest
betalen aan Kateline Wallaerts. Kosten: 17 groten. - 1409, maart 28 n.s.
301/20 f. 43v°/10 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 19 januari ll. Laureins Coel de som van 6 pond parisis moest
betalen aan Pieteren den Willen. Laureins werd door Jan van Vrechem vervangen. Kosten: 9
groten. Doorstreept. - 1409, maart 28 n.s.
301/20 f. 43v°/13 Ryquaert van Liedekerke en Jan Amelric, halleheren in den Pit,
rapporteren dat op 26 november ll. Jan vander Mare de som van 5 pond groten schuldig was
aan Alyssen van Coudenberghe. Alyssen heeft nog maar 22 schelling groten ontvangen.
Kosten: 20 groten. - 1409, maart 28 n.s.
301/20 f. 49/7 Kateline van Cottem is de som van 22 schelling groten schuldig aan Kateline
van der Ostinen alias Machets, voor kleren. - 1409, maart 28 n.s.
301/20 f. 84bis v°/2 Pieter van der Muelen heeft 7 kamers, huis en erf gelegen in de
Volderstraat aan de Paddenhoek naast elkaar, verkocht aan Jan Uten Hove fs. Claeus, voor een
rente van 25 schelling groten tournoois jaarlijks. Borg: Willem Uten Hove, Ghiselbrecht de
Vos. - 1409, maart 28 n.s.
301/20 f. 36v°/7 Jan de Vos, kordewanier, is de som van 24 schelling 2 deniers groten
schuldig aan Lysbette van Ghend, voor lijnwaad. - 1409, maart 29 n.s.
301/20 f. 38bis °/6 Roegeer vanden Brouke zal de som van 4 pond 10 shellling groten
betalen aan Thomase Cornelis, voor verleden pacht en nog de som van 8 kronen. - 1409,
maart 29 n.s.
301/20 f. 41v°/8 Andries van Butzele alias Riemaker, is de som van 3 pond 16 schelling
groten tournoois schuldig aan Jan van den Bouchoute, voor lijnwaad. - 1409, maart 29 n.s;
301/20 f. 43v°/6 Willem de Vos is de som van 32 schelling groten schuldig aan Marien
Brecmans, voor lijnwaad. - 1409, maart 29 n.s.
301/20 f. 49v°/1 Pieter van der Bercmost, Maes de Drossate fs. Pieter, en Gheertrude
Groenhals, weduwe van Jan Soyssoens, zijn elk een bepaalde som schuldig aan Jacob Baerde,
ontvanger van Sint-Pieters te Waas. Ze zijn elk de volgende sommen schuldig: Pieter van der
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Bercmost: 26 pond 7 schelling 7,5 deniers parisis; Maes de Drossate: 17 pond 18 schelling
parisis; Gheertrude Groenhals: 43 pond 14 schelling 8 deniers parisis. Op 15 november 1415
heeft Maes de Drossate reeds de som betaald. - 1409, maart 29 n.s.
301/20 f. 84v°/2 Jan van Embyse, heer van Brakel, heeft het goed ter Haghe gelegen te
Baersele en 12 bunders groot, gepacht met voorwaarden van Gillis den Wilden fs. Segher, voor
6 jaar en voor 3 pond 6 schelling groten tournoois jaarlijks. Jan mag het bosje van het goed, 1
dagwant groot, gebruiken. Gillis moest daarvoor 2 schelling groten aftrekken van de pacht. 1409, maart 29 n.s.
301/20 f. 36v°/11 Willem van den Steene en Jan Plume zijn als erfgenamen van Lodewijke
van den Steene, de rente van 20 schelling groten jaarlijks schulldig aan Gillis vanden Steene,
bastaardzoon van Olivier vanden Steene. - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 37/2 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 26 januari ll. Jan van der Mersch fs. Gillis de
som van 12 schelling groten moest betalen aan Oliviere Ratelinghe.Kosten: 16 groten 2
ingelsen. - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 37/3 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 12 januari ll. Jan de Wynckeleren de som van 8 schelling 8
penning groten moest betalen aan de weduwe van Jan Moerins. Kosten: 15 groten 1 ingelse 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 37/4 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 7 februari ll. Jan de Winckeleere de som van 6 schelling groten
moest betalen aan Jacop den Winter. - 1409, aart 30 n.s.
301/20 f. 37/9 Daker de Bloc is de som van 15 pond 10 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan van der Rake, voor een huis gelegen in de Veldstraat, naast het huis van Jacop van
Kemele en Jan van Brucelle. Borg: Lievin van der Sluis, Jan Halaerd, kruidenier. Voldaan: 15
april 1412. - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 38bis/10 Heinric den Necker is de som van 15 schelling groten schuldig aan Willem
Terpenninc, voor een pantser. - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 39bis/6 Daneel vanden Bossche in plaats van Heinric vander Cameren en zijn
vrouw, Katelinen van der Sickelen, weduwe van Willem Sersimoens, Gillis van Doynse in
plaats van Jan vander Scaghe en zijn vrouw Lisbette Sersimoens, moeten de som van 14 pond
groten betalen aan Jan vanden Damme, priester in plaat van Sint-Baafs. - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 45v°/5 Pieter de Ruddere alias de Drayere heeft de som van 20 schelling groten
ontvangen van Jan Poelman alias de Pipere. Deze schuld kwam van de koop van de
draaiersambacht door Gillis van der Riethaghen, alias van den Walle, waarover Jan borg stond.
- 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 52/2 Boudin en Gillis Lammins, kinderen van Hughe alias van der Pale, hebben
een rente van 3 pond 6 schelling parisis verkocht aan Jan MOosel, kanunnik en ontvanger van
Sint-Veerle. Zij erfden deze rente van Mergrieten van Vinderhoute. Ook stond Harend de
Bisere, man van Mergriete zijn recht op die rente af. - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 61/11 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en Pieter van Berenvelt en
consoorten konden opmaken dat op 29 juli 1405 Heinric Melis de som van 5 schelling 6
deniers groten of 1 hinghenschip schuldig was aan Gillis Boudins. Kosten: 26 groten. - 1409,
maart 30 n.s.
301/20 f. 61/12 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en Pieter van Berenvelt konden
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opmaken dat op 28 juli 1405 Boudine Couken de som van 5 schelling groten moest betalen aan
Gillis Boudine. Kosten: 27 groten. - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 71v°/3 Jan de Pape is de som van 3 pond 10 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan den Abdt, voor een huis. Voldaan: 25 augustus 1410 - 1409, maart 30 n.s.
301/20 f. 38bis v°/6 Jan de Crane, gareelmaker, heeft de som van 6 pond 14 schelling parisis
ontvangen van de eerwaarde vader van Sint PIeters voor leveringen en werk. - 1409, april 1
n.s.
301/20 f. 38bis/7 Pieter Goetghebuer, maarschalk, heeft de som van 14 pond 12 penning
parisis ontvangen van de eerwaarde vader van Sint-PIeters, voor leveringen en werk. - 1409,
april 1 n.s.
301/20 f. 38bis/8 Jan tSollenberch de oude heeft de som van 17 pond groten ontvangen van
Mattheeuse tSollenberch voor huwelijksbeloften. - 1409, april 1 n.s.
301/20 f. 38bis/11 Jan Ligers, Jacop Oosterklinc en Lievin van Audenarde zullen de som van
12 pond 2 schelling groten tournoois betalen aan Arende van den Berghe en Lievine vanden
Berghe, als erfgenamen van Jan, hun broer, voor kateilen. - 1409, april 1 n.s.
301/20 f. 38bis v°/5 Claise Uten Berghe fs. Jan, Jan van Doereslaer en Gheerem Borlute fs.
Goessin hebben een geschil met Jacop Doedin over het herstellen van een brug gelegen voor
het Sint-Jacobshuis aan de Briel, die door een overstroming was weggevalen. Deze 3 personen
wensen dat Jacop deze zou herstellen daar zijn voorzaten eigenaars waren van het huis waarin
Jacob nu woont. De schepenen ontslaan Jacop echter van deze eis. - 1409, april 1 n.s.
301/20 f. 44v°/1 Gheerarde vanden Heeken heeft een lijfrente van 3 pond groten jaarlijks
verkocht aan Kateline van Sprendonc, weduwe van Jacop van Zwalmen. Borg: Mergriete
sBoemhouwers, weduwe van Phelips ...*
* onleesbaar door vlek. - 1409, april 1 n.s.
301/20 f. 37/5 Fransois Acckerman is de som van 29 pond 12 schelling 7 deniers groten
schuldig aan Jan den Mesmaker alias Cornuut, voor lijnwaad. - 1409, april 2 n.s.
301/20 f. 37/12 Goessine van Varnewyc zal twee nobelen betalen aan Lisbetten Baerts. 1409, april 2 n.s.
301/20 f. 37v°/4 Kateline, vrouw van Jan Rudders, eist de som van 2 pond 4 schelling
groten tournoois van Jan den Kelchiedere, voor 3 linnnen lakens. De schepenen keuren deze
eis goed. - 1409, april 2 n.s.
301/20 f. 38bis v°/4 Roeland Uten Wulghen is de som van 6 pond 12 schelling groten
tournoois schuldig aan Daniele Rym voor achterstallige pacht. Borg: Jan van Houthem; Jacop
de Seghere fs. Jan; Arend Criel. - 1409, april 2 n.s.
301/20 f. 39bis v°/8 Willem de Guchteneren is de som van 4 pond groten tournoois schuldig
aan de vrouw Mergriete van Ghistele, vrouw van Kalken, voor koren. Borg: Symoen de
Guchteneren, zijn broer. - 1409, april 2 n.s.
301/20 f. 47/2 Lievin de Pottere is als borger over Pieteren den Pottere de som van 25
schelling groten tournoois schuldig aan Pieter Jacobs, voor een zilveren riem. - 1409, april 2
n.s.
301/20 f. 37v°/5 Claise van Materne fs. Pieter moet de som van 22 schelling groten tournoois
betalen aan Gherolve Laureins, voor een huis. - 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 38bis v°/9 Gheerard vanden Steene heeft 65 roeden heelftwinning verkocht aan
Beatrysen Clercx, vrouw van Pieter van Berevelt. Deze heelftwinning gaf de abt van Eenham
aan Gheerard. - 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 44/1 Casen van der Hellen heeft een huis gelegen in de Baysteeg naast dat van Clais
Bollaert en dat van Gheerart Deylinc, verkocht aan Mase Bailline voor 8 pond groten. De
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landcijn bedroeg 10 schelling parisis jaarlijks bestemd voor de Heilige Geest van Sint-Jacobs.
Landsheer: Jan Utgebout in plaats van de Heilige Geest van Sint-Jacobs. - 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 44v°/4 Pieter de Ryke fs. Ghiselbrecht heeft de helft van een rente van 15 schelling
groten jaarlijks verkocht aan Claise vander Heeke. De ander helft bezat zijn broer Willem de
Ryke. De lijfrente was bezet op grond te Hulst. - 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 44v°/11 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de Vriese en consoorten konden
opmaken dat op 22 oktober ll. Jan Laephout de som van 4 schelling 6 deniers groten moest
betalen aan Ghyselbrecht de Vos. Kosten: 15 groten. - 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 45v°/6 Het huis gelegen in de Ganzendries, eigendom van Gillis van der
Riethaghen, werd gepand om de schuld van 28 schelling groten aan Jan Poelman te verhalen.
De amman was Jan van Buxtale en de schepenen Gillis Mayhu, Gillis sneevoet en Wulfram
Wulframs. - 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 46/5 Mergriete fs. Jan van Everghem, weduwe van Jan van den Berghe, heeft een
rente van 24 schelling parisis jaarlijks verkocht aan Ghelloet den Amman fs. Jan. Deze rente is
bezet op het huis van Adriane den Bruwere, gelegen aan de Vrijdagsmarkt, aan de steeg bi
Beldericx en naast dat van Lambrecht Cellin en dat van Ghelloet voornoemd. - 1409, april 3
n.s.
301/20 f. 56v°/8 Gheeraert Bloumen en Meester Claise vander Eeken hebben een geschil
over het huis in de Scheldestraat gelegen, naast Lievin Bloume, en dat eigendom was van
Gheraert. Meester Claise kocht dit voor 11 pond groten tournoois en betaalde reeds de som. 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 84bis/3 Clais van Boxdale heeft een halve bunder grond met een weg gelegen te
Velzeke aan de Molenberch, naast de grond van Lievin Heinric en naast Joes Bollards, met een
landcijns van 10 deniers parisis verkocht aan Cornelis vanden Eechoute, onderbaljuw van
Gent. De verkoopsom bedroeg 2 pond 10 schelling groten tournoois. - 1409, april 3 n.s.
301/20 f. 38bis v°/10 Jan van den Varent alias van der Linden fs. Jacob, en zijn vrouw
Mergrieten sBruwers verdelen hun goederen. Jan en Mergrieten behouden elk hun deel van de
goedern die zij meebrachten bij hun huwelijk en zij zullen ook elk hun schulden zelf betalen.
Mergrieten krijgt de gelden en kosten van het huis waarin zij woonden. Borg: Jan de
Baerdmaker; Hughe van den Walle. - 1409, april 4 n.s.
301/20 f. 49/8 Roegeere den Kempen en zijn vrouw Kateline Parmentiers hebben hun
goederen verdeeld op de volgende manier: Zij behouden elk hun deel die ze bij hun huwelijk
hebben meegebracht. Hun schulden moeten ze zelf betalen en daarom geeft Kateline de som
van 3 pond groten tournoois aan Roegeere.
Borg over Rogeeer: Heinric vander Haghe; over Kateline: Jan Sturterhoghe. - 1409, april 4 n.s.
301/20 f. 44v°/6 Jan de Leen heeft een huis, gelegen in de Holstraat, met een boomgaard aan
het Vulsteegsken palend, naast het gasthuis van Willem van Lovendeghem, gehuurd van
Daniele Sergheeraertsone, voor 20 jaar en voor 24 schelling groten tournoois jaarlijks. - 1409,
april 6 n.s.
301/20 f. 61v°/4 Heinric Scaelkin is de som van 30 pond parisis schuldig aan Johannus van
Assenede, als rector van de kerk van de Bijloke, voor achterstallige pacht. - 1409, april 6 n.s.
301/20 f. 61v°/5 Ghisel de Brauwer fs. Jan is de som van 9 pond parisis schuldig aan
Johannus van Assenede in plaats van de kerk van de Bijloke, voor achterstallige pacht. - 1409,
april 6 n.s.
301/20 f. 51v°/11 Mergriete Boumaerts, weduwe van Ghiselbrecht vanden Ghuchte geeft
een rente van 15 schelling parisis jaarlijks aan de volders en aan de Wenerienkapel, om de
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armen te beguntigen. De rente van 30 schelling parisis jaarlijks was bezet op al het eigen goed
dat Bernaert van den Dijken hield van het huis van Gaveren. De rente werd betaald door
Boudin van Munte. - 1409, april 11
301/20 f. 37/8 Heinric van den Voerde fs. Jan uit Tielt is de som van 2 pond groten schuldig
aan Jan Scharen, priester, voor geleend geld - 1409, april 13
301/20 f. 54v°/10 Ghiselbrecht van den Velde fs. Jan is 19 schelling 6 deniers groten schuldig
aan Jan Utgebout, priester, als ontvanger van de Heilige Geest van Sint-Jacobs. - 1409, april 14
301/20 f. 38bis v°/11 Willem Castelein fs. Willem is de som van 3 pond 10 schelling groten
tournoois schuldig aan Jan van Revenscoet, voor een schip. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis/7 Jan Sersanders fs. Daniel heeft beloofd om een rente van 52 schelling
parisis jaarlijks te bezetten voor de abdes van de Bijloke en het klooster, voor een jaargetijde
voor zijn moeder ...Aechte teAmans en voor zijn broer Daniel. Jan bezette deze rente op 2
huizen "Curte Lubeke" en "de Langhe Lubeke", gelegen naast het hof van Jan Hebbelins en
achter het huis van Jan Sersanders dat men "de Pale" noemde. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis v°/2 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michels, rapporteren dat op 10 november ll. Jan de Meersman,
schipomaker, de som van 9 schelling groten schuldig was aan Claise van Akerne. Kosten: 17
groten. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis v°/3 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhu, Segher van den Somple en
consoorten konden opmaken dat op 20 juli ll. Pauwelse den Brabanter de som van 3 schelling
4 deniers groten moest betalen aan Willem den Grave, bakker. Kosten: 2 schelling 5 deniers
groten. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis v°/4 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-MIchiels,
rapporteren dat op 16 oktober ll. Jan Tollin de som van 14 groten schuldig was aan Mertine
Beelart. Kosten: 14 groten. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis v°/5 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 1 december ll. Clais Modde de som van 16 groten moest betalen aan
Martine Beelaert. Kosten: 15 groten. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis v°/6 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 1 december ll. Simoene Aertgheeraertsone, de som van 6 schelling 7 deniers
groten moest betalen aan Jan van Brabant. Kosten: 27 groten. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis v°/7 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 19 maart ll
; Jacob Leurmanne de som van 3 schelling groten moest
betalen aan Jan Leyscoef. Kosten: 21 groten 1 ingel. - 1409, april 15
301/20 f. 39bis/5 Joes Wederic, bakker, is de som van 4 pond 4 deniers groten schuldig aan
Jan Baillet. - 1409, april 16
301/20 f. 47v°/1 Jan de Naeyere heeft het "Goed ter Lake" gepacht van Gheerolf Bette en
Ghiselbrecht de Vos voor 6 jaar en voor 6 pond groten jaarlijks. Aan deze verpachting waren
voorwaarden verbonden. - 1409, april 16
301/20 f. 48/7 Arnout Sersanders heeft een rente van 15 schelling parisis jaarlijks verkocht
aan Jan den Bliec, priester, Gheerolf Betten en Lievine vanden Hole als proviserers van de
Onze-Lieve-Vrouwgilde van Sint-Jan. Deze rente stond op een huis uit de Volderstraat,
eigendom van Mergriete vander Crusen en waarin Jan vande Molen woonde. - 1409, april 16
301/20 f. 73/2 Jan Pandelaert en zijn vrouw Mergrieten van Gansbeke hebben 2/3 van een
stuk leen, gelegen te Velzeke, en 1,5 bunder groot, verkocht aan Beatryssen van Loe, vrouw
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van Jan van Rehaghen, alias van Ghend. Het ander derde behoorde toe aan Kateline
Hardebeke, Jan zijn moeder. - 1409, april 16
301/20 f. 39bis v°/11 Hughe Bertholmeeus is de som van 12 pond 10 schelling parisis
schuldig aan broeder Symoen vanden Abeele, kanunnik te Drongen. - 1409, april 17
301/20 f. 39bis v°/12 Rycquaert van Liedekrke en Jan Amelric, halleheren in den Pit,
rapporteren dat zij uit de boeken van Willem vanden Pitte en consoorten konden opmaken dat
op 10 november 1407 Jan van der Mare de som van 3 pond groten schuldig was aan Gillise
den Vos. Kosten: 20 groten. - 1409, april 17
301/20 f. 44/3 Jan Slupaert uit Botelare is de som van 6 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan van den Hecke, priester, voor achterstallige pacht. - 1409, april 17
301/20 f. 44/9 Mergriete sCosters is de som van 10 schelling groten schuldig aan Everdey
Valken fs. Francois - 1409, april 17
301/20 f. 44v°/3 Jan Zac fs. Olivier is de som van 19 groten tournoois schuldig aan Willem
vanden Pitte, voor grond. Borg: Arend Zac, priester; Kerstoffels Zac; Clais Overdey; Jan Zac
fs. Jan. - 1409, april 17
301/20 f. 45 v°/7 Jan Steilvoet heeft een geschil met Anseele van der Beken, over het
kwetsuur dat Jan van Anseele verkreeg. Anseele kloeg Jan aan omdat deze hem bevreesd heeft
met zijn hulperen. Op 5 september 1405 bestond reeds een twist tussen Jan Mespelbolle als
principaal en Jan Steilvoet als medeplichtige met Fransen Bluts als principaal en Anseele van
der Beke, medeplichtige. Toen werd beslist dat Jan Anseele moest gerustlaten, op straf van een
boete van 2 pond parisis. De borgers over Jan waren Jan Minne en Willem Paet en over
Anseele : Jan Lammin fs. Pieter uit Veurne en Martin Baes. Daar noch Jan noch Anseele zich
aan de uitspraak van de koeriers van Bergenambacht hebben gehouden worden beiden
ontslaan van de respectievelijke eisen. - 1409, april 17
301/20 f. 48/3 Willem Winkel is de som van 13 schelling 8 deniers groten schuldig aan
Eilsoeten, vrouw van Heinric Joes. - 1409, april 17
301/20 f. 55v°/12310 Gillis van den Damme,smid, is de som van 3 pond 10 schelling groten
schuldig aan Gillis Pappal, voor lijnwaad. Borg: Clais van den Damme. - 1409, april 17
301/20 f. 44/6 Piet de Meuric fs. Olivier is de som van 8 pond parisis schuldig aan Simoen
van den Abeele, kanunnik te Drongen, voor achterstallige pacht. - 1409, april 18
301/20 f. 44/7 Jan de Meester fs. Pieter is de som van 36 schelling groten schuldig aan Jan
den Groeten fs. Jan, de oude, voor geleend geld. - 1409, april 18
301/20 f. 44/8 Arend Fierins uit Zelzate is de som van 9 pond groten tournoois schuldig aan
Pietren Mase, voor turf. - 1409, april 18
301/20 f. 44v°/2 Willem de Vors fs. Arend is de som van 2 pond 12 schelling groten schuldig
aan Mergriete Bangheline, voor linnen garen. - 1409, april 18
301/20 f. 45/2 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Jan rapporteren dat op 12 januari ll ; Jan Ysenbarde 1050 eiken stukken moest leveren aan
Mergrieten, vrouw van Jan vlaminc. Deze stukken moeten worden geleverd aan de
Steennierbrug, bij Destelbergen. Kosten: 18 groten en een halve. - 1409, april 18
301/20 f. 45/3 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van Sint-Jan rapporteren
dat op 16 februari ll. Jan Ysenbarde de som van 4 schelling 8 deniers groten moest betalen aan
Ghiselbrechts den Grutere. Kosten: 15 groten een ingelse. - 1409, april 18
301/20 f. 54v°/1 Wouter Bessel alias de Cuper heeft al zijn tienden te Wonterghem gelegen,
verpacht aan Pieteren van Vlaspoele, voor 3 jaar en voor 6 pond 7 schelling groten jaarlijks en
25 stroes om elk jaar in de kerk te strooien. - 1409, april 18
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301/20 f. 44v°/8 Gillis de Vos heeft 2 halve huizen gelegen te Crommenesse in de
Doerenstrate naast dat van Heinric Santins en dat van Pieter sCups, verkocht aan Zegheren
Loetins, voor 4 pond groten tournoois. Landsheren: Jan vander Scaghe; Gillis van Deynse 1409, april 19
301/20 f. 44v°/9 Philips vanden Dale is de som van 2 pond 13 schelling 9 deniers groten
tournoois schuldig aan de vrouw van Jan Pollets. - 1409, april 19
301/20 f. 44v°/12 Lodewyc van Wambeke uit Eeke is de som van 2 pond groten tournoois
schuldig aan Zegheren van Meeren, voor Clocspysen. - 1409, april 19
301/20 f. 45v°/3 Jan vanden Pitte en Boudin vander Stichelen hebben de helft van 3 dagwant
grond, gelegen te Dikkelvenne, verkocht aan Zegheren Sloeven. De andere helft behoorde toe
aan Heinric vanden Pitte en Marie, zijn zus. - 1409, april 19
301/20 f. 46/4 Jan Claeus, kuiper, is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan
broeder Jan Bernier, voor geleend geld. - 1409, april 19
301/20 f. 61v°/6 PIeter Boudins is de som van 43 pond 4 schelling parisis schuldig aan
Johannus van Asnede in plaats van de kerk van de Bijloke, voor achterstallige pacht, van 5
gemetten 268 roeden gelegen te Peerboom en Steelant. Deze 5 gemetten 268 roeden werden
gepacht voor een termijn van 6 jaar, voor de som van 7 pond 2 schelling 9 deniers parisis
jaarlijks. Deze som heeft Pieter bezet op de huizen die hij heeft in de parochie van Peerboom.
- 1409, april 19
301/20 f. 72v°/1 Jan de Pape fs. Jan heeft zekere prcelen en renten overgegeven aan
Gheerarde Soetamijs, zijn oom, en zijn vrouw Lisbetten Serlennoets: 1/4 van 6 bunders
gelegen te Heeroudeghem, onverdeeld met Claren sWulfslaghers en Gheerarde voornoemd;
1/2 van 3 dagwant 30 roeden gelegen te Heeroudeghem. Deze 2 percelen waren gepacht van
Jacob Scockaerts kinderen. 1/2 van 5 dagwant "de Berch" genaamd en bij Aalst gelegen, die
men pachtte van Pieter van den Briele; 1/2 van een rente van 12 pond parisis jaarlijks bezet op
het goed "ter Schuere", eigendom van Heinric den Vremden en de andere helft van Gheerarde
Soetamis; 1 dagwant 17,5 roeden gelegen op het goed te Steenhuse van Gheerarde voornoemd
en gepacht door Jan de Clippel; 1/2 van een rente van 30 schelling parisis jaarlijks, eigendom
van de parochiepastoor van Steenhuse; 30 schelling parisis jaarlijks gelegen op het goed te
Steenhuse, eigendom vroeger van Laureins den Maegh en nu van Lievine den Rouc uit
Geraardsbergen. Deze rente is nu een deel van de rente van 12 pond parisis jaarlijks die
Gheerarde op dit goed heeft; 1/8 van 10 dagwant te Steenhuse, eigendom van Gheerarde,
gepacht door de weduwe Fierins; 1/2 van de rente van 4 pond 4 schelling parisis jaarlijks bezet
op 2 bunders meers gelegen te Ledene bij Nevele, eigendom van Claren sWulfslaghers en Jan
van Huusse. De andere helft van de rente bezat Gheerarde; 13 schelling parisis jaarlijks gelegen
op diverse delen van de bodem van Sint-Pieters die Gheerarde bezat; 1/24 van een tiende
gelegen te Moereghem bij Worteghem. Jan zijn recht bestond uit 52 schelling 6 deniers parisis
jaarlijks die Gheerarde hem jaarlijks betaalde. Voor dit alles moeten Gheerarde en LIsbette een
lijfrente van 4 pond groten tournoois jaarlijks betalen aan Jan. Deze overeenkomst gebeurde
met de toestemming van Gheerarde Soetamys, Jan Sesanders fs. Daniel, Jan Haesbyt en Jan
van Heeke. - 1409, april 19
301/20 f. 39bis v°/8 Jan Bant fs. Pieter is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan
Lievine den Deken, deken van de ambacht van de plaasters, voor het ambacht. Borg: Willem
Gherste, Jan Valke (voor 1/2), Harent de Passere (voor 1/2). Voldaan: 13 februari 1412 n.s. 1409, april 20
301/20 f. 39bis v°/10 Gheerard de Mey is de som van 26 schelling groten schuldig aan Claise
den Smet, voor geleend geld. - 1409, april 20
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301/20 f. 44v°/10 Lisbette ....* weduwe van Jan de Wilde uit Deinze, is de som van 14
schelling 7 deniers groten schuldig aan Wulframe Wulframs fs. Jan. *onleesbaar door vlek. 1409, april 20
301/20 f. 45/1 Olivier Dannis fs. Diederic is de som van 3 pond 6 schelling groten tournoois
schuldig aan Pieteren den Hoeghen, voor leder. - 1409, april 20
301/20 f. 45/9 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 26 maart ll. Wouter Mourabuus de som van 4
schelling groten schuldig was aan Ghiselbrecht van Audenaarde. Kosten 2 schelling groten. 1409, april 20
301/20 f. 45/10 Godenert Utenhove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 22 december ll. Partinne va Branteghem de som van 4 schelling
groten tournoois moest betalen aan Jan van Vreche. Kosten: 43 groten. - 1409, april 20
301/20 f. 45/11 PIeter de Costere uit Adendyc is de som van 23 schelling 8 deniers groten
scchuldig aan Gheerarde den Pape in plaats van de weduwe van Jan Utenhove, voor
achterstallige pacht. - 1409, april 20
301/20 f. 46v°/9 Lievin de Vos, Joeris Nijs, zijn de som van 5 pond groten tournoois
schuldig aan Jan den Witten, smid. - 1409, april 20
301/20 f. 46v°/11 Jan van der Leyen is de som van 18 schelling groten schuldig aan Claise
van Immaghen, voor haring - 1409, april 20
301/20 f. 47/3 Kerstiaen Hebbelin is de som van 3 pond 12 schelling groten schuldig aan Jan
van Exaerde, voor de afkoop van een lijfrente. Borgers: Jan Pitman en Jan Rootgout. - 1409,
april 20
301/20 f. 48/1 Mergrieten van Maldeghem, weduwe van Olivier Bruusch, zal de som van 37
schelling 8 deniers groten betalen aan Pieteren van den Vliete. - 1409, april 20
301/20 f. 50v°/5 Gheerard van der Mere, schrijver, is de som van 17 schelling 6 deniers
groten schuldig aan Justaes Coets, voor achterstallige huishuur. - 1409, april 20
301/20 f. 44/10 Jan de Vos, kordewanier, is de som van 2 pond 8 schelling groten schuldig
aan Jan Grielen, voor lijnwaad. - 1409, april 21
301/20 f. 45/1 Harent van der Houderhaghe alias de Smet is de som van 10 pond groten
schuldig aan Lysbetten fan den Eetvelde, zijn vrouw, voor geleend geld en haar diensten. 1409, april 21
301/20 f. 43v°/11 Lysbette Huughsoens, vrouw van Lonis van Eessene, rudder, heeft de
helft van Coegherse, gelegen achter Meerhem, naast de wei van Simoens Bette en naast de wei
van het Wenemaershospitaal, verkocht aan Lievin Lippins. De andere helft behoorde toe aan
de kinderen van Lysbette. - 1409, april 22
301/20 f. 45v°/2 Jan van Ydeghem, de bastaard, is de som van 20 pond groten schuldig aan
Jan Breebaert, voor geleend geld. Voldaan: 7 mei 1409. - 1409, april 22
301/20 f. 45v°/4 Jan Hillins moet zijn gebrek dat hij heeft bij zijn vrouw Adewijf goedmaken.
- 1409, april 22
301/20 f. 46/8 Gillisse Popeliere heeft een geschil met Diederick van der Upstalle over een
dagwant grond, die Diederick hem verkocht. Deze grond lag te Sint-Denijs-Boekel en de
landcijns bedroeg 3 mutten jaarlijks voor Claise Uten Hove bestemd. - 1409, aapril 22
301/20 f. 48/2 Jan Quaetjans fs. Jan zal de som van 7 pond groten tournoois betalen aan
Joesse van Severne, voor een huis uit de Boengardstraat. Joesse schold de lijfrente van een
nobele kwijt die op het huis was bezet en bestemd voor lambrechte Celline. Voldaan: 22
november 1412. - 1409, april 22
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301/20 f. 51/3 Gheerard van Lenneke geeft de som van 10 pond groten tournoois aan zijn
moeder Mergriete Slantmeters omdat zij hem geld geleend heeft voor zijn studies. - 1409, april
22
301/20 f. 55/17 Jacop Nevelinghe als borger over Jan van Ponteraven is de som van 2 pond
groten tournoois schuldig aan Wouteren Bessel alias de Cupe, priester, voor een paard. - 1409,
april 22
301/20 f. 46v°/10 Ghiselbrecht Beys en zijn vrouw Lysbette de Witte hebben beloofd om
Kateline Ghys fs. Gillis te onderhouden. Borgers waren Mergriete vander Rietbeke, weduwe
van Jan Beys en Jan Bruungarsoen. Kateline schonk daarvoor als haar goederen aan hen. Voor
dit laatste kreeg zij de toestmming van Willem Ghys en Gillis de Clerc als voogd over Lysbette
Ghys, zijn vrouw en van Joes Bloumaert en zijn zus Mergriete, weduwe van Ghiselbrecht van
den Ghuchte - 1409, april 23
301/20 f. 45/5 Pieter de Paen is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan Jan van
Liedekerke, voor kleren. - 1409, april 24
301/20 f. 48/4 Johan van Robays, weduwe van Arend vander Leederen, heeft de som van 86
pond 17 schelling 4 deniers groten tournois voor de aankoop van de rente van 65 pond 3
schelling parisis bezet op een leen van Jan van Masminne, gelegen te Kalken, ontvangen van
Thomase den Hertoghe. Dit leen nam Lodewijk van Masminne van de weduwe van Jan
Haringh. Jehan van Robays stond borg over Lodewijk voornoemd. - 1409, april 24
301/20 f. 50/4 Lisbette Wallaerts, weduwe van Jan van den Pitte, kordewanier, en Jan de
Wispeleren in plaats van Marien van den Pitte, erfgenaam van Jan, haar vader, hebben 3/4 van
het recht van een huis, gelegen aan de Kalanderberg bij de drinkput tussen dat van Jan van den
Dycke, zilversmid, en dat van Michiel van den Broucke, verkocht aan Michiel van den
Broucke. Michiel bezat reeds 1/4 van het huis, gekocht van Segher Baerde. Michiel kocht ook
van hen een ander huis, gelegen naast het andere, uitkomend in de Lange Kruisstraat, tussen
dat van Johanus Nemgheers en dat van Pieter Boens. De verkoopssom bedroeg 23 pond
groten tournoois. Michiel betaalde reeds 9 pond groten op 22 december 1410 en op 21 april
1412 betaalde Michiel de rest. - 1409, april 24
301/20 f. 57v°/12 PIeter van der Cammen en Boydin van der Cammen zijn elk de volgende
som schuldig aan Jan van den Scoete fs. Serwouters: Pieter 15 schelling groten; Boydin 12
schelling groten. Deze som waren zij schuldig voor fasseelhout. - 1409, april 24
301/20 f. 64/5 Jan Rebben de Mets is de som van 40 schelling groten tournoois schuldig aan
Mayhuwe den Landheren, voor geleend geld. Mayhuwe machtigde Claise den Vleeschauwere,
om deze som te innen. - 1409, april 24
301/20 f. 45/8 Jan Seghers fs. Bertelmeeus is de som van 5 pond 5 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan van Reydschoet voor een Durmeschip - 1409, april 25
301/20 f. 70v°/11 Jacop de Bake fs. Wouter, Jacob Stevin en Arend van der Wostinen alias
Valke zijn de som van 5 pond 4 schelling groten tournoois schuldig aan Lievine van
Overackere. - 1409, april 25
301/20 f. 45/4 Jan de Cupe fs. Jan is de som van 32 schelling 8 deniers groten schuldig aan
Jan Denys, voor een huis. - 1409, april 26
301/20 f. 46/6 Jan van den Damme fs. Willem is de som van 28 schelling groten schuldig aan
Heinricke den Noker, dit omdat hij borg stond voor Jan Coolman, den Pipere. - 1409, april 26
301/20 f. 46/7 Pieter de Costere uit Eesseghem is de som van 2 pond 11 schelling 8 deniers
groten schuldig aan de Heilige Geest van Merelbeke. - 1409, april 26
301/20 f. 46v°/1 Lodewyc van Masminne heeft een rente van 65 pond 3 schelling parisis
jaarlijks gegeven aan Thomase den Hertoghe. Deze rente werd in leen gehouden door Jan van
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Masminne en was gelegen te Kalken. Deze rente werd gekocht door de weduwe van Harent
van der Leedere. - 1409,april 26
301/20 f. 46v°/2 Jan Rabbau heeft de tiende "Nazaret" te Sceldevelt gelegen, gepacht met
voorwaarden van Wouter Kint, priester en procureur in plaats van het kapittel van Doornik
voor de termijn van 3 jaar en voor 29 pond groten tournoois jaarlijks. Borg: Jan Wandel fs.
Pieter; Jan van den Dale fs. Jan; Mattheus van der Brugghen fs. Jan; Pieter van der Goten. 1409, april 26
301/20 f. 46v°/6 Olivier Keneyt heeft beloofd om de som van 4 pond groten te betalen aan
Jueten van Oest. Hij moet ook nog 34 schelling groten betalen voor borgtocht. - 1409, april 26
301/20 f. 47/11 Jan Rym fs. Wasselins is de som van 7 pond groten tournoois schuldig aan
Salhadine van Hertbuer in plaats van Ghiselbrechte van den Eetvelde fs. Wouter, voor
achterstallige lijfrente, op naam van Jan Bentin. - 1409, april 26
301/20 f. 48/6 Jan van Vreckem zal de som van 14 kronen betalen aan Jan van Sloete voor
een leen. - 1409, aparil 26
301/20 f. 48/8 Phelips de Jaghere fs. Jan is als borger over Jan Roegers de som van 3 pond 6
schelling 1 denier groten schuldig aan Jan Steel fs. PIeters, voor koren. - 1409, april 26
301/20 f. 49v°/8 Jan Rym uit Olsenen heeft een rente van 40 schelling groten tournoois
jaarlijks verkocht aan Gillise Ansinne alias van Merhem en Ysabeelen Scups, zijn vrouw, voor
de som van 5 pond groten tournoois. - 1409, april 26
301/20 f. 52v°/5 Jan Vernoys, molenaar, is de som van 8 schelling 6 penning groten schuldig
aan de heer van Lovendegem - 1409, april 26
301/20 f. 54/8 Gillisse van den Bossche is de som van 38 pond parisis schuldig aan Jan
Huughsone, kanunnik tet Drongen, voor achterstallige pacht. - 1409, april 26
301/20 f. 60v°/6 PIeter de Witte is de som van 2 mudden rogge schuldig aan Jan den Backer
uit Halle in plaats van Pieter Brouke. - 1409, april 26
301/20 f. 63/10 Willem van der Heeken is de som van 4 pond 20 deniers groten tournoois
schuldig aan Heinric Mourman, voor een schip. - 1409, april 26
301/20 f. 66/7 Joeris vander Dycstat is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan
Jacop Sturtewaghen in plaats van Wouteren Tacke. - 1409, april 26
301/20 f. 80v°/6 Bernard van Belle heeft zijn molen gelegen te Schellebelle verhuurd aan Jan
den Guchteneere fs. Symoen voor 1 jaar en voor 21 zakken rogge, Dendermondse maten. De
molen noemde men "te Bechem". Borg: Symoen de Guchteneere; Willem vander Heeken fs.
Heinric. Jan heeft ook de som van 18 schelling groten geleend van Bernard, voor de pacht. 1409, april 26
301/20 f. 46v°/3 Amelberghe, weduwe van Clais Spoermakers heeft Gillisse Coelins
gemachtigd, om de schulden in haar naam te innen. - 1409, april 27
301/20 f. 46v°/4 Francois van Melle is de som van 20 schelling 8 deniers groten schuldig aan
Fransoise Wieric voor geleend geld. - 1409, april 27
301/20 f. 46v°/5 Jan Tellier is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan
Ghyselbrecht vander Oest. - 1409, april 27
301/20 f. 46v°/7 Marie fs. Heinric PIeter, weduwe van Hughe Lammins, heeft de schulden
van Gillis Lammins, haar stiefzoon, kwijtgescholden. - 1409, april 27
301/20 f. 46v°/8 Lamsin Blaefpap is de som van 20 schelling groten schuldig aan Herman
van den Putte, voor gelend geld. Herman machtigde Loye Pallemkin. - 1409, april 28
301/20 f. 49/2 Jan Mourman, de houtbreker, en Jan de Leen, fruitenier, zijn de som van 2
pond 8 schelling groten tournoois schuldig aan Jan Verperen voor lijnwaad. - 1409, april 28
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301/20 f. 47/1 Robbrecht van Grautmes is de som van 65 pond 10 schelling groten schuldig
aan Jan van den Hecke en Riquarde van Liekerke. Zij moeten de som ontvangen van Jan van
Moersele, pachter van de tiende te Nukerke van Robbrecht. Deze tiende werd voor 5 jaar
gepacht voor 13 pond 10 schelling groten tournoois. - 1409, april 29
301/20 f. 47/4 Willeml de Buc, kuiper, is de som van 26 scchelling groten tournoois schuldig
aan Gheerarde van Papeghem, voor geleend geld. - 1409, april 29
301/20 f. 47/5 Jan van Meeren machtigde Mergriete, zijn vrouw, om in zijn naam de
schulden te innen. - 1409, april 29
301/20 f. 47/6 De vrouw van Kurhoute is de som van 27 pond groten tournoois schuldig aan
Jan vander Muden, voor geleend geld. Voldaan: 17 maart 1412 n.s. - 1409, april 29
301/20 f. 47/8 Pieter Baers is de som van 24 pond parisis schuldig aan Lievine Berblocke,
voor bier. - 1409, april 29
301/20 f. 60/5 Broeder Jan Berniere in plaats van het Sint-Janshuis aan de Houtbriel en met
de toestemming van Laureins Boelen en Lievin van Overackere als voogden van het SintJanshuis, hebben een huis aan de Steendam tussen dat van Anthonis van Meulendike en dat
van Jan Blanckaert, verkocht aan Claise van der Heyden en zijn vrouw Beatrisen Vincx. Zij
moeten wel aan het huis een kelder maken en de som van 15 schelling groten jaarlijks betalen.
- 1409, april 29
301/20 f. 47/7 Kateline fs. Jan Blanckaerts uit Wetteren en Zegheren Loetins, haar man,
hebben de goederen die Jan aan zijn dochter bij haar huwelijk had beloofd, ontvangen. - 1409,
april 30
301/20 f. 47/9 Jacoppe Lammins zal de som van 41 schelling 11 deniers groten betalen aan
Marie vanden Berghe. - 1409, april 30
301/20 f. 47/10 Wouter de Grave alias Houcman is de som van 2 pond 8 schelling groten
schuldig aan Jan Claeuwaerde. - 1409, april 30
301/20 f. 48/9 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 30 maart ll. Gillisse den Hoect, de som van 4
schelling 6 deniers groten schuldig was aan Jan Keunen. Kosten: 31 groten. - 1409, april 30
301/20 f. 48/10 Willem Steuram is de som van 26 schelling 9 deniers groten schuldig aan
Mergriete van der Ostinen alias Machets, voor juwelen. - 1409, april 30
301/20 f. 48/11 Jan de Keyser fs. Willem uit Aalst is de som van 2 pond 8 schelling groten
tournoois schuldig aan Reyniere van der Helst, voor een huis. - 1409, april 30
301/20 f. 48/12 Gillis van Gavere fs. Pieter is de som van 21 schelling 9 pond groten
schuldig aan Heinric Jacquemyns,voor tonharing. - 1409, april 30
301/20 f. 48v°/4 Raesse van Turtelbome zal de som van 13 schelling 9 deniers groten betalen
aan Jan den Wayheer, voor turf. - 1409, april 30
301/20 f. 48v°/7 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 19 januari ll. Bertolomeeus van Buten de
som van 6 schelling 9 penning groten moest betalen aan Jan Beteram. Kosten: 12 groten. 1409, april 30
301/20 f. 48v°/8 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 26 maart ll. Jan van Coelve de som van 46 groten moest
beetalen aan Jan Valken. Kosten: 35 groten 2 ingelen. - 1409, april 30
301/20 f. 48v°/9 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 11 december ll. Pieteren van der Mersch als borger over
Heinrike van den Poele, de som van 10 schelling 2 deniers groten moest betalen aan Jan
Raephout. Kosten: 24 groten - 1409, april 30
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301/20 f. 48v°/10 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 23 oktober ll. Gillis de Jeude de som van 46 groten tournoois
schuldig was aan Harende van den Hende. KOsten: 25 groten 2 ingelen. - 1409, april 30
301/20 f. 49/1 Matthijs van den Hameren is de som van 26 schelling 7 penning groten
tournoois schuldig aan Jan Verperen, voor geleend geld. - 1409, april 30
301/20 f. 50v°/6 Mattheus de Waghenmakere is de som van 18 schelling groten schuldig aan
Jacop den Hoeghen, voor koren. - 1409, april 30
301/20 f. 54/3 Jan de Weercman heeft een half huis, gelegen in de Lange Munt naast de
Vranckercke, verkocht aan Jan van Gevere voor 17 pond 10 schelling groten. De landcijns
bedroeg 15 schelling parisis bestemd voor Gheerolf Betten. Voldaan: 29 februari 1418 n.s. 1409, april 30
301/20 f. 65v°/8 Jan Rabout is de som van 9 pond 17 schelling groten schuldig aan Pieteren
van de Walle. Borg: Gillis Ramont, Wein de Ruddere, Raes Boelaer. - 1409, april 20
301/20 f. 81/14 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 18 november 1408 Jacop diet Aldoet de som van
33 groten moest betalen aan Michiele Scatteman. Kosten: 19 groten - 1409, april 30
301/20 f. 47v°/7 Jacop Standevlieghe is de som van 9 pond groten tournoois schuldig aan
Jan Verpeerensone, de oude, voor 2 huizen, gelegen in de Vuulsteeg en in de Coyersteeg. Borg:
Jan de Joncheren fs. Jan; Jacob van Kets; Clais van Breeden. - 1409, mei 1
301/20 f. 49/3 Jan Gillis, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van de onderkosterij van SintMichiels, rapporteren dat op 29 december ll. PIetren Lauwaerde de som van 4 schelling 10
deniers groten tournoois moest betalen aan Heinric Modden. Kosten: 27 groten. - 1409, mei 1
301/20 f. 49/4 Jan Gillis, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels, rapporteren
dat op 9 december ll. Bertelmeeuse Drieghen de som van 9 schelling 5 deniers groten
tournoois moest betalen. Kosten: 24 groten. - 1409, mei 1
301/20 f. 49/5 Jan Gillis, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels rapporteren
dat op 3 november ll. Willem Daniel de som van 4 schelling 4 deniers groten moest betalen aan
Loye van den Veldekine. Kosten: 27 groten. - 1409, mei 1
301/20 f. 49/6 Jan Gillis, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels, rapporteren
dat op 26 januari ll. Jan van den Wincle fs. Arend de som van 16 schelling groten moest
betalen aan Jan Berniers. Kosten: 23 groten. - 1409, mei 1
301/20 f. 56/2 Lievin Deynoet heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Lievin van
Damiaet fs. Jan voor 1 jaar en voor 2 pond groten. - 1409, mei 1
301/20 f. 47v°/2 Tanne van Leyns, weduwe van Jan Roesmonts, heeft beloofd om de rente
van 33 schelling 4 deniers parisis jaarlijks te bezetten voor de Sint-Michielskerk, voor een dienst
in deze kerk, bestemd voor haar oom Symoene van Leyns. Dit werd bezet op : het huis in de
Kalanderberg van Symoen van Houten, voor 14 schelling 4 deniers parisis; op het huis van Jan
van Abbinsvoerde, voor 7 schelling 3 deniers parisis, gelegen aan de Kalanderberg; op het huis
van Lysbette van Cleve, in de Bennesteeg, voor 4 schelling 8 deniers parisis; op een bakkerij
van Willem van Bost, op de hoek van de Savaanstraat, vopor 2 schelling 5 deniers parisis; op
een molen gelegen aan de Hydelplek bij de Veldstraat voor 8 deniers parisis; op het huis van
Gillis Hournichs gelegen op de hoek van de Allinstrate voor 2 schelling 6 deniers parisis; op de
rente die de kerk kocht van Philip van Drongen en 16 deniers groten waard was. - 1409, mei 2
301/20 f. 48v°/3 Ghiselbrecht Symoensoene is de som van 2 pond 17 schelling groten
tournoois schuldig aan Pieteren van Kercvorde fs. Jan voor geleend geld. - 1409, mei 2
301/20 f. 48v°/5 Michiel de Nayheren is de som van 11 schelling 6 deniers groten tournoois
schulddig aan Floreinse den Bot. - 1409, mei 2
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301/20 f. 48v°/6 Heinric van Karrenbrouc fs. Jacob is de som van 6 pond groten tournoois
schuldig aan Jaccoppe den Hane fs. Jan voor grond gelegen te Mayghem. - 1409, mei 2
301/20 f. 48v°/12 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 30 oktober ll. Zegheren Ortespelre de som van 4 deniers groten
moest betalen aan de weduwe van Jan van den Hulse. Kosten: 29 deniers groten. - 1409, mei 2
301/20 f. 48v°/13 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 3 november ll. Segheren den Pape de som van 9 schelling 4 deniers
groten moest betalen aan Floreinse van Pottersberghe. Kosten: 17 groten. - 1409, mei 2
301/20 f. 48v°/14 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 23 februari ll. Gillis van der Hellen de som van 33 schelling 1
deniers groten schuldig was aan Jacop Pottier voor beschadiging van de borgtocht. Kosten: 21
groten. - 1409, mei 2
301/20 f. 48v°/15 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 30 oktober ll. Segheren Otterspoer de som van 5 schelling groten
en 1 ton van 3 groten schuldig was aan de vrouw van Jan Heerenbout. Kosten: 16 groten.
Borg: Wouter de Croec. - 1409, mei 2
301/20 f. 48v°/16 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 26 februari ll. Harent Volke alias Moyharent de som van 4
schelling 9 deniers groten schuldig was aan Wouteren Halaert. Kosten: 21 groten 2 ingelsen. 1409, mei 2
301/20 f. 54v°/8 Jan van der Stekelt heeft een huis in de Wyngaertstraat bij de Ganzendries
verkocht aan Pieteren Maes fs. Willem voor een lijfrente van 5 pond groten jaarlijks. De
landcijns bedroeg 48 schelling parisis jaarlijks voor de Bijloke bestemd. Dit huis verkreeg Jan
van Martin de Corenbitere en zijn vrouw Mergrieten Uten Wulghen om hun schulden te
verhalen. Pieter Maes bezet deze lijfrente op zijn huis aan de Schipgracht waarin hij woonde,
naast dat van Willem Donckers en Jan Neve, op de erf van de Heilige Geest van Sint-Niklaas.
Landsheer van het huis bij de Ganzendries:Goessin Lusschaert; van het huis aan de
Schipgracht: Gheeraert de Monteneren, piester. - 1409, mei 2
301/20 f. 58v°/9 Pieter Tsergheerart is de som van 4 pond 8 schelling groten schuldig aan Jan
Boudins fs. Jan, voor 4 mudden rogge. Voldaan: 24 januari 1410 n.s. - 1409, mei 3
301/20 f. 47v°/5 Lievin Valkaert is de som van 22 schelling groten schuldig aan Jan den
Wreeden voor een Durmeschip. - 1409, mei 4
301/20 f. 53/7 Heynric Reyneren is de som van 9 pond groten tournoois schuldig aan
Johannes Alussen, voor geleend geld. - 1409, mei 4
301/20 f. 54/4 Yweyn van der Lueke is de som van 5 pond groten tournoois schuldig aan
Daniele van Maldeghem. - 1409, mei 4
301/20 f. 63v°/2 Ghiselbrecht Martins en zijn vrouw Mergrieten van der Haghe hebben een
lijfrente van 4 schelling groten tournoois jaarlijks verkocht aan Lievin Papal en zijn vrouw
Katgline Poncstraet. Deze lijfrente was bezet op het 7de deel van een huis, gelegen in de
Brabantstraat tussen dat van Jan Keysers en dat van Heinric Hyesenne en eigendom van
Ghiselbrecht en zijn vrouw. - 1409, mei 4
301/20 f. 77/3 Wouter de Hase is de som van 7 pond 10 schelling groten tournoois schuldig
aan Daniele van Maldeghem en Arende den Haze. Deze som betaladen Daniele en Arende
voornoemd voor Jan Eerenboute. - 1409, mei 4
301/20 f. 47/12 Pieter van Botelaer is de som van 2 pond 6 schelling groten schuldig aan
Raessen Serraes. - 1409, mei 6
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301/20 f. 47v°/3 Jan den Waghenmaker moet een rente van 1 nobel jaarlijks ontvangen van
Gillis Claus. - 1409, mei 6
301/20 f. 48/13 Jacob Meulekin fs. Jan is de som van 26 schelling groten schuldig aan
Lambrecht Heinricsone uit Burggraven, voor hop. - 1409, mei 6
301/20 f. 49/9 Lisbette sRoeden, weduwe van Boudin Goethals is de som van 34 pond
groten tournoois schuldig aan Heinric Goethalse, haar zoon, voor geleend geld. Heinric
beloofde aan zijn moeder dat zij het profijt van de huizen die zij erfde van Boudin, haar man,
gedurende haar leven mag behouden. Voor het bovenstaande gaf Denys Everwyn, man van
Mergriete Goethals fs. Boudin, zijn toestemming. Voldaan : 22 december 1410. - 1409, mei 6
301/20 f. 55/13 Jan Nachtegale, deken van den Stroedeckers is als borge rover Jacob Vladen
de som van 2 pond 8 schelling groten tournoois schuldig aan Lievine den Deken, deken van de
plaesteneren, voor de vrijheid van het ambacht van de plaasters. - 1409, mei 6
301/20 f. 59/4 Daniele Sergheerardsone is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan
Victoere Weytins, voor tene. - 1409, mei 6
301/20 f. 47v°/6 Pieter Weylin is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan Jan
Furrante voor geleend geld. - 1409, mei 7
301/20 f. 49/10 Jan vander Kerken fs. Gillis is de som van 4 pond 6 schelling 1,5 groten
schuldig aan Jacop Wieric in plaats van Mergrieten van Elversele, voor achterstallige pacht. 1409, mei 7
301/20 f. 50/7 Jan de Nobel is de som van 11 pond parisis schuldig aan Andriesse van den
Walle, voor koren. - 1409, mei 7
301/20 f. 52v°/7 Joes Caluwaert is de som van 36 schelling groten schuldig aan Simoene van
Straesse. - 1409, mei 7
301/20 f. 54/1 Gillise van der Mersch is de som van 23 schelling 10 deniers groten schuldig
aan Laureins Soeten, voor laken. - 1409, mei 7
301/20 f. 54/2 Jan van der Couteren fs. Jan heeft een lijfrente van een halve mudde tarwe
jaarlijks verkocht aan Jan van den Moertere en zijn vrouw Machtelden van den Poele. - 1409,
mei 7
301/20 f. 54/6 Jan Plate, Jacob Stulpaert fs. Jacob en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat zij uit de boeken van Raes Onredene, Willem Mannaerts en consoorten
konden opmaken dat op 11 augustus ll. Gillis van den Walle fs. Willem de som van 11 schelling
groten schuldig was aan Gillis den Joncheren in plaats van Symoene Ydiers. Kosten : 23
groten. - 1409, mei 7
301/20 f. 54/7 Jan van den Kerchove, olieslager, is de som van 26 schelling 10 deniers groten
schuldig aan Jan van Dueren uit Diest, voor olie. - 1409, mei 7
301/20 f. 55/15 Jan Roegers, Christiaen Hebbelins en Lievin vanden Hecke zijn de som van 8
pond groten tournoois schuldig aan Jacop Stubboute, priester. - 1409, mei 7
301/20 f. 55v°/4 Daniel Vincke, bakker, is de som van 22 pond groten tournoois schuldig
aan Jacop vander Donct, voor een bakkerij gelegen aan de Kalanderberg bij de Paddenhoek.
Borg: Matthys van der Maelen; Jan van Waesberghe; Lievin Maes, molenaar; Roegier de Witte;
Wouter de Grave. Voldaan: 28 januari 1420 n.s. - 1409, mei 7
301/20 f. 59v°/5 Jan Plattyn is de som van 4 pond groten schuldig aan Victorre Weytins,
voor thene. - 1409, mei 7
301/20 f. 49v°/2 Gillis de Cupere fs. Laureins is de som van 4 pond groten schuldig aan
Laureinse van Singhem, voor een erf gelegen te Lo. - 1409, mei 8
301/20 f. 54/9 Joes Roelant is de som van 24 schelling groten tournoois schuldig aan
Matthise den Vleeshouwere. - 1409, mei 8
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301/20 f. 54/10 Jan Moeraert fs. Staesins is de som van 20 schelling groten schuldig aan Jan
den Clerc fs. Wouter, voor geleend geld. Borg : Simoen de Guchteneere fs. Heinric. - 1409,
mei 8
301/20 f. 54/12 Jan de Vos, kordewanier, is de som van 2 pond 18 schelling groten schuldig
aan Kateline van den Poerten, weduwe van Olivier van den Dale, voor liijnwaad. - 1409, mei 8
301/20 f. 55v°/5 Lievine van Denterghem is de som van 20 schelling groten tournoois
schuldig aan Heinric van der Donct. - 1409, mei 8
301/20 f. 56v°/1 Jacob Uten Berghe, priester, bezit een lijfrente van 2 noblen jaarlijks die
bezet waren op 2 huizen, gelegen buiten de toren, op de erf van de Bijloke. Hiervan bestaat een
akte gedateerd op 13 maart 1398, opgemaakt voor de schepenen Jacob van den Pitte, Pieter
Amelricx, op folio 44. Een huis behoorde vroeger toe aan Pieter Scelpen en aan Jan Bertram en
het andere huis aan Joes Scelpen. Joes Scelpen heeft de rente van 2 noblen jaarlijks bezet op
zijn huis in de Zuivelsteeg waarin Jan van Prusen wwoonde op de erf van de Heilige Geest van
Sint-Niklaas met 34 schelling parisis. Landsheer: Gheerart de Monteneren, priester. - 1409, mei
8
301/20 f. 56v°/2 Kateline van der Asselt is de som van 34 schelling 6 deniers groten schuldig
aan Stevine vander Brugghen, voor bier en tonharing. - 1409, mei 8
301/20 f. 57v°/5 Jan Plate, Jacop Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat zij uit de boeken van Jacop vander Haghe, Jan Vivers, konden opmaken dat op
23 juli 1407 Jacop van Zele de som van 4 schelling groten moest betalen aan Matthys Clais. Jan
de Gheest was borger over Jacop. Ten vervolge van Matthys werd op 10 april ll. voor Raesse
Onredene, Willem Mannarde en consoorten, vinderen, en voor Gheerarde vander Honnen,
amman, een huis gepand aan de Crommenesse en eigendom van Jan de Geest, om de som van
6 schelling groten te verhalen. Kosten: 33 groten 2 ingelsen. - 1409, mei 8
301/20 f. 49v°/12 Ryquaert van LIedekerke en Jan Hamelric, halleheren in den Pit,
rapporteren dat ten vervolge van Willem Scape, een huis,gelegen aan de Crommenes, werd
gepand om de som van 2 pond 16 schelling groten te verhalen. Dit huis was eigendom van
Zegheren Laeten. De verpanding was gedaan op 23 april ll. voor de amman Gheeraerde van
der Honnen. Zegheren moest nog een hallebrief van 36 schelling groten aan Willem. - 1409,
mei 9
301/20 f. 55/4 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 24 januari ll. Goessin van Vaernewyc de som van
11 pond parisis moest betalen aan Willem den Vinderen. - 1409, mei 9
301/20 f. 55/5 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 23 februari ll. Ogeer Paryn de som van 6 schelling 1 denier groten
moest betalen aan Pieteren van de Velde. - 1409, mei 9
301/20 f. 55/6 Godenert Utren Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 30 maart ll. Jan Dullart de som van 30 groten moest betalen aan
Pieteren van den Velde. Kosten: 20 groten 4 muiten. - 1409, mei 9
301/20 f. 55/7 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Adaem van Ydeghem, Jan Hebbelin en
consoorten konden opmaken dat op 7 juli 1406 Lievine Hoerneweden de som van 22 groten
moest betalen aan Andriese Huughsone. Kosten: 22 groten. - 1409, mei 9
301/20 f. 55/8 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 27 april ll. Bernart de Ghursenne de som van 5 schelling 3 deniers
groten moest betalen aan Pieteren Oliviers. Kosten: 21 groten 2 ingelen. - 1409, mei 9
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301/20 f. 55/9 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc; brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 19 maart ll. Truden Swaghenmakers de som van 40,5 groten
schuldig was aan Manghelinne van den Dale. Kosten: 14 groten 2 ingelen. - 1409, mei 9
301/20 f. 55/10 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat opo 6 februari ll. Pieteren den Malre de som van 24 schelling groten
moest betalen aan LIsbetten, vrouw van Aelbrecht van Hamert. Kosten: 21 groten. - 1409,
mei 9
301/20 f. 55/11 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 27 februari ll. Jan Nachtegale de som van 20 schelling groten
moest betalen aan Lisbetten, de vrouw van Aelbrecht van Hamert. Kosten: 19 groten. - 1409,
mei 9
301/20 f. 55v°/7 Gillis van der Beken, pachter van Philip van Steenlant fs. Hellins, is de som
van 4 pond 5 schelling groten schuldig aan Jan Sersanders fs. Gheerems. - 1409, mei 9
301/20 f. 55v°/8 Ghyselbrercht de Grrutre fs. Ghyselbrecht heeft de tiende gelegen te
Kruishoutem, op de kouter Thayshove, verhuurd aan Oste Bloumen, voor 1 jaar en voor 8
pond groten tournoois. - 1409, mei 9
301/20 f. 48v°/11 Adaem Steenberch uit Houtre is de som van 5 mudde witte evenen
schuldig aan Lisbetten, weduwe van Godenerts Scakelins en Kateline, vrouw van Gillis Pappal.
- 1409, mei 10
301/20 f. 49v°/3 Joes Vyd, Heinric Santin en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos, Joop vander Muelen en
consoorten konden opmaken dat op 12 mei ll. Jan den Gheest de som van 10 schelling groten
moest betalen aan Jan van den Veerde. Koten 34 groten. - 1409, mei 10
301/20 f. 49v°/4 Joes Vyd, Heinric Santin en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat zij op 9 februari ll. het huis van Goessine Canteele hebben gepand voor de som van 22
groten, dit ten vervolge van Jan Van der Brent. Kosten: 27 groten. Amman: Jan van Boxtale. 1409, mei 10
301/20 f. 49v°/5 Joes Vyd, Heinric Santin en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos, Jacop vander Muelen en consoorten konden
opmaken dat op 9 juni ll. Suffie vanden Berghe de som van 14 schelling groten moest betalen
aan Willem Staes. Kosten: 16 groten. - 1409, mei 10
301/20 f. 50/5 Ghiselbrecht Ellin fs. Pieter is de som van 2 pond 18 schelling grotten
tournoois schuldig aan Jan Uter Galeiden, voor achterstallige pacht. - 1409, mei 10
301/20 f. 54v°/2 Joes Willaeus is de som van 24 schelling groten schuldig aan Jan Boennen,
olieslager, voor olie. - 1409, mei 10
301/20 f. 54v°/3 Jan vanden Velde fs. Jan is de som van 9 pond 16 schelling parisis schuldig
aan Jacop Baerde als ontvanger van Sint-Pieters te Waasland, voor de leen. - 1409, mei 10
301/20 f. 54v°/4 Kateline, weduwe van Jan sGhends, Jan van Goethem, Jan van Roeslaer als
voogd over de kinderen van Jan sGhends, zijn de volgende som schuldig aan Jacop Baerde als
ontvanger van Sint-Pieters in het Waasland: Kateline: 9 pond 11 schelling 2 deniers parisis; Jan
van Goethem en Jan van Roeslaer: 6 pond 11 schelling parisis. - 1409, mei 10
301/20 f. 54v°/5 Philip Keerstoc heeft de Kateilen van een stede uit Sint-Maria Horenbeke
verkocht aan zijn zoon Stevin, voor 12 pond groten. - 1409, mei 10
301/20 f. 54v°/6 Jan LIvensone is de som van 11 pond 7 schelling 7 penning parisis schuldig
aan Jacoppe Baerde als ontvanger van de Sint-Pieterskerk in het Waasland, voor een leen. 1409, mei 10
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301/20 f. 55/16 Jan van Overackere is de som van 8 pond groten tournoois schuldig aan Jan
van Ysendike, voor bier. - 1409, mei 10
301/20 f. 48v°/19 Gillis Stubbinc fs. PIeter heeft een stuk grond van 6,5 bunders, gelegen te
Ydeghem bij Geraardsbergen verkocht aan Jan van den Meulenlande. Op deze grond stond
een rente van 34 schelling parisis jaarlijks. - 1409, mei 10
301/20 f. 49v°/6 Heinric de Sterke alias van Bucghenhoute en zijn vrouw Dierwyf vanden
Dale hebben de schulden van hun zoon Jan den Stercken kwijtgescholden. - 1409, mei 11
301/20 f. 49v°/7 Jan de Coc, rijstkoper, is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan
Alussen Claeys, voor geleend geld. - 1409, mei 11
301/20 f. 49v°/13 Jan vander Kerken is als borger over Philip, zijn broer, de som van 20
schelling groten tournoois schuldig aan Lievine den Meemen in plaats van PIeter den Pape. 1409, mei 11
301/20 f. 51/9 Arend Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 15 januari ll. Pietren van Sevenberghe de som van 8 schelling
8 penning groten schuldig was aan Pietren Pennemanne. Kosten: 26 groten. - 1409, mei 11
301/20 f. 51/10 Arend Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 23 maart ll. Jan den Deckere de som van 3 schelling groten schuldig was
aan Jan Dierkin. Kosten: 20 groten. - 1409, mei 11
301/20 f. 51/11 Arend Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus, Zegheren van den Sompele en
consoorten konden opmaken dat op 19 mei ll. Pieteren Amelric uit Zelzate de som van 4
schelling 9 deniers groten schuldig was aan Willem vanden Woelpitte, priester, kelverde van
Sint-Baafs. Kosten: 18 groten. - 1409, mei 11
301/20 f. 51/12 Arend Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhus en Zegheren vanden Sompele
konden opmaken dat op 12 juni ll. Willem fs; Coppins de som van 6 last terdelinge van de
moer te Bossche op de Berye, schuldig was aan Heinric Seseyne. Kosten: 25 groten. - 1409,
mei 11
301/20 f. 55/12 Meester Jan van Stralen is de som van 42 schelling 4 deniers groten schuldig
aan Thomase den Droeghen. - 1409, mei 11
301/20 f. 55v°/2 Heinric de Stekere alias van Bugghenhout en zijn vrouw Dierwyf van den
Dale hebben de som van 60 pond groten tournoois ontvangen van Willem Sersanders, voor de
aankoop van 2 lenen gelegen te Elversele. Deze lenen kwamen van Ysabeele Uten Swane,
vrouw van Willem. - 1409, mei 11
301/20 f. 57/1 Martin Hebbelin, Kerstiaen Hebbelin en Katheline Hebbelin en haar man
Lievine vanden Hecke, als erfgenamen van hunmoeder Kateline Roetgouts, vrouw van Martin
Hebbelin, hebben de helft van een plaatsje te Vurste, genaamd "Nederenborchwal" verkocht
aan Jan Roetgouts fs. Symoen. De andere helft van dit platsje van 1 bunder groot, was
eigendom van Luke Roetgoude. Dit plaatsje werd vroeger gekocht van Lisbette Roetgouds en
haar man Gheerarde Tande. De verkoopsom bedroeg 6 pond groten tournoois. - 1409, mei 11
301/20 f. 60v°/4 PIeter de Rike, goudsmid, heeft een huis genaamd "Scheminkel" in de
Veldstrtaat op de hoek van de Stoepenberchsteeg gelegen, op de erf van Jan Haesbyt en de
weduwe van Joes Clercx, met een landcijns van 15 schelling parisis jaarlijks, verkocht aan Clais
Dier, voor een lijfrente van 3 pond groten jaarlijks bestemd voor Pieter. Deze lijfrente zal Clais
verconterpanden op zijn huizen of erf ter waarde van 12 pond groten. Clais zal deze rente
bezetten op het voornoemde huis "den Schemlinkel". Landsheer: Jan Haesbyt, Kateline
Oebrechts, weduwe van Joes Clercx. - 1409, mei 11

97

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure - Reeks 301/20 (1408-1409) - Regesten

301/20 f. 48v°/17 Pieter van den Spere heeft de som van 25 pond groten ontvangen van
Gillisse van Roeme. Deze som gaf Gillisse bij het huwelijk van zijn dochter Clairen met
PIeter. - 1409, mei 13
301/20 f. 49v°/10 Jan van Ghentbrugghe, priester, is de som van 24 Franse kronen schuldig
aan Martine Everbout, priester en monnik van Sint-Baafs. Voldaan: 22 mei 1409 - 1409, mei
13
301/20 f. 51/8 Clais Ansin alias van Meeren en Kateline sGroeten zijn de som van 9 pond 8
schelling grotten tournoois schuldig aan Mergrieten vander Riebeke, weduwe van Jan Veys,
voor lijnwaad. - 1409, mei 13
301/20 f. 51v°/5 Heinric de Stercke alias van Buggenhout en zijn vrouw Dierwyf van den
Dale hebben een lijfrente van 30 schelling groten jaarlijks verkocht aan Jan Steenaert, op naam
van Dierwive. De lijfrente was bezet op een leengoed te Tielrode en te Elverzele, houdend van
de heer van Vlaanderen. - 1409, mei 13
301/20 f. 55v°/3 Jan van der Honnen is de som van 3 pond 13 deniers groten schuldig aan
Jacop Sturtewaghen in plaats van Wouteren Tacke, voor meedem. - 1409, mei 13
301/20 f. 72/1 Willem Daniels heeft 6 bunder grond en het recht op de kateilen van het goed
dat Jan Maes pachtte, gelegen te Destelbergen, gekegen van Jacoppe Stulparde en zijn vrouw
Mergrieten Maes. HIervoor moet Willem de lijfrente van 3 pond groten tournoois jaarlijks
betalen. De lijfrente heeft Willem bezet op dit goed. Borg: Symoen, Stassin en Willem Daniels.
- 1409, mei 13
301/20 f. 75/18 Jacob Deeghbroet is de som van 2 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan Vullebrande. - 1409, mmei 13
301/20 f. 49v°/9 Jacop Vlade is de som van 13 schelling 4 deniers groten schuldig aan Pietren
Tienponde, voor pacht. - 1409, mei 14
301/20 f. 52v°/2 Jan de Backer uit Halle had beloofd aan Roeland vander Heyden om hem
schadeloos te houden van een rente van 10 schelling groten jaarlijks bestemd voor Daniel van
den Dale en bezet op het huis waarin Lievin de Backer woonde. Roelande beloofde om Lievin
schadeloos te houden van de som van 5 schelling groten jaarlijks. Borg: Clais van Hoedevelde.
- 1409, mei 14
301/20 f. 52v°/3 Jan de Backer uit Halle is de som van 3 pond 4 schelling groten tournoois
schuldig aan Roelande vander Heyden. - 1409, mei 14
301/20 f. 58v°/5 Matthis vanden Loenen is de som van 2 pond 2 schelling groten schuldig
aan Joes Besten, voor koren. - 1409, mei 14
301/20 f. 68/7 Jan van Lede is de som van 6 pond 2 schelling groten schuldig aan Jan
Scoenjans voor beesten en andere kateilen uit het goed "ten Bossche" te Lede. Voldaan: 14
januari 1410 n.s. - 1409, mei 14
301/20 f. 68/9 Lisbette vander Brugghen, weduwe van Jacop Uten Wulghen gaf een rente
van 12 pond parisis jaarlijks aan de Sint-Niklaaskerk voor 2 eeuwige requiemmissen bestemd
voor haar en haar kind Jacob. De ene mis moet maandelijks worden gecelebreerd en de andere
op elke dinsdag, voor het altaar van Sint-Niklaas. De 2 priesters krregen hiervoor 7 pond 10
schelling parisis jaarlijks. De priester die de mis niet opdroeg moet aan de kerkmeesters een
boete van 2,5 groten betalen. Lysbette heeft de rente bezet op haar huis gelegen aan de
Koenmarkt naast Lievin Papal. De bewoners van dit huis zullen 20 shelling parisis geven aan
de voornoemde kerk. De kerkmeesters waren Jan Sersymoen fs. Pieter, Boudin de Grutere en
Ghiselbrecht de Grutere fs. Ghiselbrecht een Heinric Boelen, priester en ontvanger van de
voornoemde kerk. Indien de bezitters van het voornoemde huis in gebreke blijven, dan mag
iets gepand worden. - 1409, mmei 14
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301/20 f. 68v°/11 Pauwels van Muushole is de som van 16 pond 9 schelling 6 deniers groten
schuldig an Jan Scoenjans, de bastaard, voor de composiie van het goed "ten Bossche" dat
Pauwels voornoemd en van Jan van Lede kochten van Jan van Huffelghem en zijn vrouw
Marien van Lede. Pauwels is dit bedrag schuldig voor hetgeen dan Jan nalaat op het goed en
van de beesten die Pauwels kocht. 301/20 f. 75v°/12 Jan van Gavere als deken van de aarden potmakers, Gillis Pauwels en
Pieteren Feyeric, gezellen van dit ambacht, hebben het ambacht verkocht aan Willem Best fs.
Wouter, voor 5 pond 10 schelling groten tournoois. Voldaan op 25 juni 1411 aan Gillis
Pauwels, deken van dit ambacht. - 1409, mei 14
301/20 f. 48v°/20 Jan van den Driessche is de som van 17 pond parisis schuldig aan Jacop
Leyscoef in plaats van de parochiepastoor van Sint-Michiels voor achterstallige pacht. - 1409,
mei 15
301/20 f. 49v°/11 Willem Puebrouc en Hughen Neven als ergenaam van Jan Neven moeten
de som van 49 pond 12 schelling parisis betalen aan broeder Jacop Groetdumen, voor
achterstallige pacht. - 1409, mei 15
301/20 f. 50/6 Jan Boudin Heylen moet de som van 39 schelling groten betalen aan Lievine
Casteel voor de huur van een molen. - 1409, mei 15
301/20 f. 50/8 Jan de Qeec is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan Raessen den
Koc. - 1409, mei 15
301/20 f. 55/18 Gillis Pauwels is de som van 24 schelling groten schuldig aan Jan den
Ruddere fs. Pieters, voor turf. - 1409, mei 15
301/20 f. 55v°/10 Odine van den Pitte, weduwe van Jan Smeyers is de som van 2 pond 14
schelling 9 deniers groten schuldig aan Jan van Mevene, voor de huur van een stoof. Borg:
Raesse de langhe, Jan van Lombeke fs. Lievin. - 1409, mei 15
301/20 f. 81/2 Ghiselbrecht de Taye is de som van 5 pond 15 schelling groten tournoois
schuldig aan Philippe den Heer, voor een Durmeschip. - 1409, mei 15
301/20 f. 52/1 Boudin van der Poerten en zijn dochter Lysbette met haar man Raessen den
Langhen, woonden samen in de herbrg van Boudin. Raesen en Lysbetten beloofden om hun
vader te voorzien van brood, wijn, bier, water, vlees en vis. Lysbetten moet ook de was doen
en het bed opmaken. Dan zal Boudin hen de schuld van 2 pond groten kwijtschelden. - 1409,
mei 16
301/20 f. 49v°/14 Philip vanden Dale en Wouter den Grave, borgers over Jan Hillins, zullen
de som van 13 schelling 10 deniers groten betalen aan Jan den Backere uit Halle. - 1409, mei
17
301/20 f. 50/1 Phelips van Dronghene en zijn vrouw Lisbette van Hertbuer hebben een
rente van 15 schelling parisis jaarlijks ovrgegeven aan de kerk van Sint-Michiels. Ook hebben
zij een rente van 33 schelling parisis jaarlijks verkocht aan Jacop de Wielmaker, priester en
ontvanger van Sint-Michiels. Deze renten werden bezet op 75 roeden grond die Olivier van
den Plassche en Aleit sDobbeleren, zijn vrouw, van hen hebben gepacht; hierover bestaat een
charter te Ekkergem. - 1409, mei 17
301/20 f. 50/3 Heinric Kille is de som van 16 pond 14 schelling 8 deniers parisis schuldig aan
Gillisse Mys voor achterstallige pacht. Vossart van Deurloe is ook de som van 29 pond 8
schelling 4 deniers parisis schuldig aan Gillisse Mys eveneens voor achterstallige pacht. - 1409,
mei 17
301/20 f. 50v°/1 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 26 maart ll. Pieteren Meysin alias Esscheric de
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som van 4 schelling 9 deniers groten moest betalen aan Pieteren Coelmanne. Kosten: 45
groten. - 1409, mei 17
301/20 f. 50v°/2 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gherolf Bette fs. Jacob, Pieter van Berenvelt en
consoorten konden opmaken dat op 13 juli 1405 Jan vander Helst de som van 7 schelling 10
deniers groten moest betalen aan Jan Adaems. Kosten: 14 groten. - 1409, mei 17
301/20 f. 50v°/3 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf de Bette, Gillis de Vriese en
consoorten konden opmaken dat op 17 januari 1408 n.s. Joes de Clerc de som van 27 groten
moest betalen aan Jan Paens. Kosten: 32 groten. - 1409, mei 17
301/20 f. 50v°/4 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en consoorten konden opmaken
dat op 21 juni 1407 Robbrecht van West de som van 13 schelling groten moest betalen aan Jan
van den Damme. Kosten: 18 groten 1 ingel. - 1409, mei 17
301/20 f. 50v°/8 Jan Bulteel, beeldensnijder, geboren te Bossuut te Kortrijk heeft de SintPieterskerk beloofd om de stoelen en de pilaren op de beschreven manier te herstellen. Het
hout hiervoor nodig heeft hij van de kerk gekregen. Hiervoor kreeg hij 10 schelling groten
Vlaamse munt. Borg: Jan van Tideghem, Olivier Boudins. - 1409, mei 17
301/20 f. 51/4 Raesse de Langhe en Jan van Sombeke fs. Lievin werden borgers over Odinen
vanden Pitte, voor de som van 2 pond 14 schelling 9 penning groten 20 muiten, die Odinen
moest betalen aan Jan van Nievene. Om de borgers vrij en schadeloos te houden, pandde
Odinen de helft van zijn huis gelegen naast Jan Poleyt en naast Clais Smeets. Landsheer:
Everday de Grutere. - 1409, mei 17
301/20 f. 52v°/9 Pieter Vindevoghel fs. Jan is 6 alsters tarwe en 7 alsters rogge, Gentse
maten, schuldig aan Willem den Vremden. - 1409, mei 17
301/20 f. 55v°/9 Bertelmeeus van Papeghem is de som van 33 schelling groten schuldig aan
Jan van Bussegheghem, voor geleend geld. - 1409, mei 17
301/20 f. 56v°/6 Pascharis Danyds is de som van 4 pond 4 schelling groten tournoois
schuldig aan Thomase van Clapdorp, voor een huis. - 1409, mei 17
301/20 f. 56v°/10 Jan de Gheest is de som van 13 schelling 3 penning groten schuldig aan
Everarde van Mossevelde. - 1409, mei 17
301/20 f. 68v°/7 Jan Penninghe is de som van 2 pond 2 schelling 5 deniers groten schuldig
aan Gheerarde den Pape in plaats van de weduwe van Jan Uten Hove, voor pacht. - 1409, mei
17
301/20 f. 46/2 Michiel Groetdume heeft een lijfrente van 2 pond groten tournoois jaarlijks
verkocht aan Pauwelse Mise en zijn vrouw Mergriete Weghs. Deze lijfrente was bezet op een
plaatsje gelegen op de 2 mijlen van de stad en 4 pond groten jaarlijks waard. Borg: Gheerart
van Crombrugghe. Voldaan: 14 juni 1414. - 1409, mei 18
301/20 f. 51/2 Andries van Gremberghe is de som van 33 schelling 10 penning groten
schuldig aan Lievin Meyeraerde, voor huiden. - 1409, mei 18
301/20 f. 55v°/11 Gillis van den Kerchove alias van Reyemersch is de som van 3 pond
groten schuldig aan Gillisse den Crudeniere fs. Jacob voor geleend geld. Borg: Jan van den
Dale, zijn zwager. - 1409, mei 18
301/20 f. 56/4 Pieteren Blocke heeft het hout dat hij kocht van Jacop den Buc ontvangen. 1409, mei 18
301/20 f. 56v°/5 Pieter van den Steenpitte is 2 mudden Mastelwin koren schuldig aan Jacop
den Koc. (Mastelwin koren : mengsel tarwe/rogge) - 1409, mei 18
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301/20 f. 57/4 Clais van Akerne fs. Jan is de som van 4 pond 15 schelling groten schuldig aan
Jan Cricken fs. Jan voor een huis. - 1409, mei 18
301/20 f. 72v°/5 Michiel Donker is de som van 4 pond 12 shelling groten tournoois schuldig
aan Zegheren Sloven in plaats van Jan, zijn vader, voor turf. - 1409, mei 18
301/20 f. 48v°/18 Gillis de Backere uit Kruishoutem is de som van 28 schelling groten
schuldig aan Jacob van der Poorten. - 1409, mei 20
301/20 f. 50v°/11 Mergriete Serthomaes fs. Pieter heeft een rente van 20 scheling parisis
jaarlijks verkocht aan Josse Sichtboeme. Deze rente lag op een stuk grond bij de Bygarde in de
H. Kerstparochie met een stuk tegen de "Grote Vivier", met aan de oostzijde dat van Joesse
voornoemd en aan de westzijde dat van Boudin vanden Damme. In deze verkoop zijn de twee
delen van Lieven Serthomaes en zijn zus Mergrieten en bestemd voor Mergrieten, begrepen. 1409, mei 20
301/20 f. 50v°/12 Bertelmeeus van Papeghem is de som van 41 schelling groten tournoois
schuldig aan Jacop Roesen, voor een merrie. - 1409, mei 20
301/20 f. 50v°/13 Jan Pycant, bakker, is de som van 3 pond 13 schelling 2 deniers groten
tournoois schuldig aan Jan Bailliette. - 1409, mei 20
301/20 f. 51/1 Pieter van Campene heeft een rente van 2 pond groten tournoois jaarlijks
verkocht aan Gillis den Vos en zijn vrouw Claren van Heyne, voor 18 pond groten. Deze
lijfrente wads bezet op een huis. Voldaan; 3 juli 1421. - 1409, mei 20
301/20 f. 56v°/3 Mergriete Lammins, weduwe van Pieter Tucscaeps, is de som van 4 pond
groten schuldig aan Kateline Lammins, weduwe van Arend van den Damme, voor geleend geld
en juwelen. - 1409, mei 20
301/20 f. 56v°/7 Lievine van der Couteren en zijn vrouw Lisbetten van Ghend fs. Pieter, uit
Assenede, verdelein hun goederen. Zij behouden hun goederen die zij hebben meegebracht bij
hun huwelijk. Ze krijgen elk de helft van de schulden. Borg: over Lievine: Clais van den PItte,
kordewanier; over Lisbetten: Jan Quisthout, kordewanier. - 1409, mei 20
301/20 f. 59v°/6 Raesse Onredene is als borger over Jan van Waesberghe, de som van 1
pond 14 schelling 6 penning groten schuldig aan Victorre Weytins, voor thenen. - 1409, mei
20
301/20 f. 60/1 Jan van Nieuwene en Bernard de Volre hebben een vrouwenstove verhuurd
aan Mergriete Frans voor 4 jaar en voor 9 groten 1 inghel wekelijks. Deze stoof lag naast de
Minderbroeders en de Jacobijnen. Borg: Gillis van der Brugghen fs. Gillis. - 1409, mei 20
301/20 f. 60v°/7 Riquaert Boudins uit Baveghem is de som van 7 pond 10 schelling groten
tournoois schuldig aan Jan Cop, voor grond. - 1409, mei 20
301/20 f. 61v°/3 Jacop Goele fs. Jan is de som van 3 pond 15 schelling groten schuldig aan
Diedericke Coed, voor "oesterschen" vlees. Borg: Jan Stoep, teggeldekker. - 1409, mei 21
301/20 f. 76v°/5 Joes Roelant is de som van 44 schelling groten schuldig aan Jacoppe
Perrins, voor schapen. - 1409, mei 21
301/20 f. 80/3 Riquart de Neve, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Doornik, en Jan
vanden Wostinen, grootvicaris, hebben de 'tiende van Saeftinghen' verpacht met voorwaarden
aan Heinric Tolvin, voor 3 jaar en voor 17 pond groten het eerste jaar en 10 pond 10 schelling
groten jaarlijks voor de laatste 2 jaren. Borg: Justaes Onredene. - 1409, mei 21
301/20 f. 80/4 Ryquaert de Neve, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Doornik en
Jan vanden Wostinen, grootvicaris, hebben en tiende, eigendom van de officiën van de refter,
verpacht met voorwaarden aan JUstaes Onredene, voor 3 jaar en voor 40 pond parisis jaarlijks.
De tiende lag in Lederne, te Nevele. - 1409, mei 21
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301/20 f. 80/5 Riquart de Neve, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Doornik en Jan
vanden Wostinen, grootvicaris, hebben de tiende van het kapittel, gelegen te Zomergem,
verpacht met voorwaarden aan Symoen Betten, voor 3 jaar en voor 765 pond parisis jaarlijks.
Borg: Jan Clocman. - 1409, mei 21
301/20 f. 51/5 Jan Plate, Jacop Stulpaert fs. Jacop en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 11 mei ll. Heinric den Graeuwen een zak rogge moest leveren aan Alussen
vanden Hursmuelen. Kosten: 30 groten. - 1409, mei 22
301/20 f. 51/6 Jan Plate, Jacop Stulpaert fs. Jacop en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 11 mei ll. Jan van Langhevelde de som van 7 schelling 5 penning groten
schuldig was aan Jan vanden Borguerien. Kosten: 18 groten. - 1409, mei 22
301/20 f. 51v°/1 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vindeen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 6 februari ll. Goessine van Varnewyc de som
van 10 schelling groten schuldig was aan Laureins den Buc. Kosten: 20 groten. - 1409,mei 22
301/20 f. 51v°/2 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 15 januari ll. Pieteren den Malre, de som van 8 schelling 18 groten
schuldig was aan Phelipse den Heere. Kosten: 22 groten 1 ingel - 1409, mei 22
301/20 f. 51v°/3 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en Gillis de Vriese konden
opmaken dat op 21 juni 1407 Robbrecht van West de som van 13 schelling groten tournoois
schuldig was aan Jan van den Damme, wapenmaker, en ook de som van 36 schelling groten
tournoois die hij schuldig was voor een paard en dit zou hij betalen door Jan 6 groten
wekelijks te geven, totdat de som voldaan was. Kosten: 20 groten. - 1409, mei 22
301/20 f. 51v°/10 Jan de Kersmakere uit Roden is de som van 24 schelling groten schuldig
aan Jan Pieyne. - 1409, mei 22
301/20 f. 52v°/11 Laureins de Bru is de som van 42 schelling groten schuldig aan Claise den
Crane, voor achterstallige pacht. - 1409, mei 22
301/20 f. 56v°/9 Clais van Meerem en Kateline sGrooten zijn de som van 36 pond 5
schelling 1 denier groten tournoois schuldig aan Gillis Libben voor lijnwaad. - 1409, mei 22
301/20 f. 50v°/7 Boudin van Namen is de som van 25 schelling groten tournoois schuldig
aan Aelbrechte van Hamart, voor as. - 1409, mei 23
301/20 f. 50v°/9 Jan de Rouc uit Kamerijk machtigde Raessen van den Walen om in zijn
naam de schulden te innen. - 1409, mei 23
301/20 f. 51v°/8 Jan de Vos, kordewanier, is de som van 8 pond groten tournoois schuldig
aan Marien van Munte, weduwe van Jan van Hertbuer, voor lijnwaad. - 1409, mei 23
301/20 f. 51v°/9 Bertelmeeus van Papeghem is de som van 27 schelling groten tournoois
schuldig aan Willem van Bussche, voor paarden. - 1409, mei 23
301/20 f. 52/6 Jacop vanden Dyke is de som van 38 schelling 6 deniers groten tournoois
schuldig aan Claise van Minnaghen, voor bier. - 1409, mei 23
301/20 f. 52v°/15 Simoen Deynvoet is de som van 5 pond 5 schelling groten tournoois
schuldig aan Willem den Bake voor beschadiging van de borgtocht. Hiervoor kreeg Willem de
stal in het groot vleeshuis ter beschikking totdat de som voldaan was. Deze stal kwam van
Harent Wandaerts. - 1409, mei 23
301/20 f. 59/13 Jan van den Somple zal de som van 2 pond 18 schelling 4 deniers groten
betalen aan Jan Ghiselins, voor laken. - 1409, mei 23
301/20 f. 77v°/2 Everaard Heyman, priester, is de som van 16 pond parisis schuldig aan
Jacop van Platvoerde, priester. - 1409, mei 23
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301/20 f. 50v°/10 Gheeraerde de Mey fs. Gheeraerd is de som van 15000 stukken hout
schuldig aan Pieteren vander Lare. - 1409, mei 24
301/20 f. 52/4 Jan de Vos, kordewanier, is de som van 12 pond 12 deniers groten tournoois
schuldig aan Mergrieten, weduwe van Jan vanden Putte, voor lijnwaad. - 1409, mei 24
301/20 f. 52/7 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 16 februari ll. Jan de Joncheren de som van 27 schelling groten moest
betalen aan Jacop Metsaert. Kosten: 22 groten 2 ingelen. - 1409, mei 24
301/20 f. 52/8 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 14 mei ll. Pieter Hauthol de som van 6 schelling 7 penning groten schuldig
was aan Jan den Overdadeghen. Kosten: 19 groten. - 1409, mei 24
301/20 f. 52/9 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghuy Bloc en Boudin vander Bloct konden opmaken dat
op 7 augustus ll. Jan den Zaghere fs. Jan 617 fasselen moest ontvangen van Wouter de
Schoelmeestere. Kosten: 3 schelling 1 deniers groten. - 1409, mei 24
301/20 f. 52/10 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghuy Bloc konden opmaken dat op 4 februari 1408 n.s.
Jan den Jaghere de som van 4 schelling 10 deniers groten schuldig was aan Jan van den
Ghuchte. Kosten: 13 groten. - 1409, mei 24
301/20 f. 52/11 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 8 januari ll. Stasin de Neve de som van 7 schelling 8 deniers groten moest
betalen aan de vrouw van Heinric Joes. Kosten: 26 groten. - 1409, mei 24
301/20 f. 52/12 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 22 december ll. Jan den Joncheere de som van 16 schelling 5 deniers groten
schuldig was aan Jacop van Breussele. Kosten: 16 groten. Jan Lamphout was borger over Jan
den Joncheere. - 1409, mei 24
301/20 f. 51/12 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 22 december ll. Jan Bolloc de som van 6 groten moest betalen aan Kateline
Temmermans. Kosten: 19 groten. - 1409, mei 24
301/20 f. 52v°/1 Clais Lambrechts is de som van 11 pond 18 deniers groten schuldig aan
Claren tsWulslaghers fs. Willem, voor achterstallige pacht. - 1409, mei 24
301/20 f. 52v°/4 Martin vanden Baerse is de som van 25 pond 10 schelling groten schuldig
aan Jan Seghers, tycwever, en zijn zoon Jan, voor lijnwaad. Voldaan: 12 april 1410 - 1409, mei
24
301/20 f. 54v°/9 Roegeer van der Ostinen is de som van 4 pond groten tournoois schuldig
aan Jacop van Tempelberghe, voor bier. - 1409, mei 24
301/20 f. 62/17 Jan Coolman, pyper, is de som van 8 pond 16 schelling grroten schuldig aan
Jan Willem en Boudin van der Bloct, voor koren. Borg: Jan van den Damme fs. Willem; Jan
Poelman. - 1409, mei 24
301/20 f. 72v°/13 Jan Pauwels uit Eerdeghem is de som van 2 pond 12 schelling grotten
schuldig aan Pieteren Jacops, voor ijzer. - 1409, mei 24
301/20 f. 46/3 Justaes Hurtebuuc heeft de helft van een stal uit het grote vleeshuis verhuurd
aan Jan Sersydiers, de jonge, voor een jaar en voor 20 schelling groten. - 1409, mei 25
301/20 f. 50v°/14 Heinricke Bollen moet de som van 18 pond 14 schelling parisis betalen aan
Pieteren van der Ghoten. - 1409, mei 25
301/20 f. 52v°/12 Joes Vyt, Jan Matthys en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Jan, rapporteren dat op 23 februari ll. Zegher Loetins de som van 6 schelling groten
schuldig was aan Jan Bellarde. Kosten: 13 groten. - 1409, mei 25
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301/20 f. 52v°/13 Joes Vyt, Jan Matthys en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos konden opmaken dat op 3 december 1407 Jan
de Gheest de som van 20 groten schuldig was aan Cornelis van Aselbeke. Kosten: 19 groten. 1409, mei 35
301/20 f. 52v°/14 Joes Vyt, Jan Matthys en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat op 21 november ll. Simoene van den Vivere de som van 20 groten schuldig was aan Nise
Breusin. Kosten: 14 groten 2 inggelsen. - 1409, mei 25
301/20 f. 53v°/8 Phelips van Dronghene heeft het goed "ter Wehaghen", gelegen te
Zwijnaarde, gepacht met voorwaarden van Willem van den Lande en zijn vrouw Soetine van
Hertbuer, voor de som van 2 pond groten jaarlijks. Op 11 januari 1422 verklaarde Gillis de Lu
dat hij, in plaats van Willem van den Lande, de som zal innen. Voldaan: 16 juli 1424. - 1409,
mei 25
301/20 f. 56v°/11 Jan den Vleeshouwere fs. Heinric is de som van 2 pond 5 schelling 7
deniers groten schuldig aan de vrouw van Jan van Meeren, voor hout. - 1409, mei 25
301/20 f. 61/6 Jan van der Kerken heeft een geschil met Jan van Elverzele in plaats van zijn
zus Mergrieten over een huis, gelegen op de gracht tussen de Poortaker en de Torenpoort. Dit
huis heeft Mergrieten gekocht voor de som van 5 pond 10 schelling groten tournoois van Jan
vander Kerken. Jan voornoemd wenste dit huis terug. De schepenen beslisten dat Jan
voornoemd het huis mag verkopen voor mei 1410 en dan moet hij de som van 5 pond 10
schelling groten tournoois betalen aan Mergrieten en de kosten terugbetalen die Mergrieten aan
het huis heeft gedaan. Daarvoor ontving zij de huur en landcijns, totdat de som vereffend was.
- 1409, mei 25
301/20 f. 51v°/12 Jan de Raven fs. Jan heeft een stal in het kleine vleeshuis verhuurd aan
Symoen den Hollander, voor de som van 22 schelling groten tournoois. - 1409, mei 26
301/20 f. 51/7 Jan Mourman, houtbreker, is de som van 6 pond groten tournoois schuldig
aan Jacop den Hertoghe alias van Kets, voor geleend geld. - 1409, mei 28
301/20 f. 61v°/7 Laureins van Westvoerde heeft beloofd aan Katelinen Sioncheren, weduwe
van Jan Haesbijt, om een rente van 21 schelling groten jaarlijks te heffen op de erven van de
Bogarden te Eke. Hiervan bestaat een akte gedateerd op 21 april 1390 op folio 54 en
opgemaakt voor de schepenen Jacob van den Pitte, Roegeer Everwyns en consoorten. Jan
Sersanders moest deze rente bezetten voor Joesse Haesbijt en deze was bestemd voor Joesse's
moeder, Kateline. Joesse Haesbijt en zijn vrouw Kateline Lays hebben de last van deze rente
kwijtgscholden aan Jan Sersanders en zijn vrouw Kateline van Vestvoerde fs. Laureins, omdat
Jan en Kateline deze rente hebben afgekocht. - 1409, mei 28
301/20 f. 57/7 Jan Sersanders fs. Daniel is de som van 18 pond groten schuldig aan Joesse
Aesbijt, voor de afkoop van een rente van 20 schelling grotten jaarlijks. Deze rente moest Jan
bezetten op het goed te Boemgaerde te Eke. Borg: Jan de Le Langhecourt. Voldaan: 3
september 1409 - 1409, mei 28
301/20 f. 59/5 Lievin Deynvoet heeft een halve stal in het groot vleeshuis verhuurd aan
Willem van Hertbuer fs. Pieter, voor 2 jaar en voor 2 pond groten. - 1409, mei 30
301/20 f. 64/8 Philips van Riemen is de som van 18 schelling 8 deniers groten schuldig aan
Willem Penneman, voor turf. - 1409, mei 30
301/20 f. 60/3 Jan Plate, Jacob Stulpart fs. Jacob en consoorten, vinderen van Sint-Jacob,
rapporteren dat op 27 april ll. Willem den Guchteneren de som van 17 schelling 11 deniers
groten schuldig was aan Lisette sKroenen. Kosten: 23 groten. - 1409, mei 31
301/20 f. 52v°/6 Pieter Pauwels fs. Jan uit Hundelghem, heeft de som van 3 pond groten
ontvangen van Jan Beecmanne fs. Gillis, voor de koop van een hofstee, van 25 roeden groot en
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gelegen te Hundelghem tussen de stede van Jan Beecmans en die van de kinderen Sutters. 1409, juni 1
301/20 f. 52v°/16 Pieteren vander Beke is de som van 36 schelling groten tournoois schuldig
aan Jacop Wyericke in plaats van Mergriete van Elversele, voor pacht. - 1409, juni 1
301/20 f. 53v°/7 Jan van Ponteraven heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Jan
Meyerart, voor een termijn van 1 jaar en voor de som van 2 pond groten. Jan Ponteraven is
ook nog 28 schelling groten schuldig aan Jan Meyerart. - 1409, juni 1
301/20 f. 58/9 Anesoete van Heecke heeft een huis gelegen in de Savaanstraat, gegeven aan
Lievine van der Pale fs. Pieter. Dit huis lag op de erf van de Heilige Geest. De landcijns
bedroeg 26 schelling parisis jaarlijks. Het huis lag naast dat van Jan Breebaert, op dit huis stond
een lijfrente van 8 schelling groten jaarlijks, bestemd voor Anesoeten. Landsheer: Gheerart de
Monteneren, priester, in plaats van de Heilige Geest van Sint-Niklaas. - 1409, juni 1
301/20 f. 64v°/2 Jan van den Hecke, priester, is de som van 2 pond groten tournoois
schuldig aan Jan van den Damme, schipper. - 1409, juni 1
301/20 f. 57/2 Jan vanden Hende, schipper, is de som van 25 pond 4 schelling groten
tournoois schuldig aan Jan Witten, voor een pleitschip. Borg: Jacop de Vriese. 301/20 f. 57v°/3 Fransois Seyssone gaf de som van 46 pond 13 schelling 4 penning groten
tournoois aan zijn kind Copkine, die hij heeft bij Kateline sHertoghen. Hiervan bestaat een
akte van 22 juli 1398, folio 64, voor de schepenen Jan Sloefs, Heinric van Dankartsheeke en
consoorten opgemaakt. Willem vanden Pitte als voogd over zijn vrouw Lysbette Seyssone,
Ghiselbrecht Rufflaert als voogd over zijn vrouw Soetin Seyssone, en de zusters van Fransois
kwamen overeen dat zij de rente van 4 pond groten tournoois jaarlijks schuldig zijn aan Jacop
Seyssone. Deze lijfrente werd bezet door Ghiselbrecht aan Willem voornoemd. Jacop Seyssone
heeft eveneens de som van 13 schelling 4 deniers groten kwijtgscholden aan zijn vader. Op 20
december 1409 heeft Jacob de som van 2 pond groten jaarlijks verkocht aan Willem en
Ghiselbrecht voornoemd. Voldaan: 20 augustus 1410. - 1409, juni 3
301/20 f. 71/5 Jacob de Puer is de som van 27 pond groten schuldig aan Jacoppe den Vriese
voor een schip. - 1409, juni 3
301/20 f. 76/10 Pieter Moraen heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Jan Sydiers,
de jonge, voor 1 jaar en voor 42 schelling groten. - 1409, juni 3
301/20 f. 51v°/6 Denijs Beecman is de som van 23 schelling groten tournoois schuldig aan
Gillis vanden Hoeken, voor linnen garen. - 1409, juni 4
301/20 f. 52/3 Segheren den Jonghen zal de som van 32 schelling groten betalen aan Oliviere
van der Beke, ontvanger van Sint-Lysbette. - 1409, juni 4
301/20 f. 52v°/10 De Weduwe van Willem Cloppers uit Astene is de som van 18 schelling
groten schuldig aan Pieter van Hertbuer. - 1409, juni 4
301/20 f. 53/3 Jan Soyssone fs. Gillis heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan
Pieteren van Hertbuer, voor 1 jaar en voor 20 schelling groten. - 1409, juni 4
301/20 f. 61/10 Stevin van Liedekerke heeft de tiende meers te Erpe gepacht met
voorwaarden van de abt van Drongen en van het couvent. De vorige pachters waren Heinric
van den Neste en Stevin voornoemd. De huurtermijn bedroeg 9 jaar en de huursom bedroeg
13 pond groten jaarlijks. - 1409, juni 4
301/20 f. 64/1 Gillis de Paen fs. Gillis en zijn vrouw Mergriete van de Opstalle hebben het
goed "Foreeste", 27 bunders groot, gepacht, met voorwaarden, van Jan van Bassevelden voor
een termijn van 9 jaar en voor 4 pond 10 schelling groten jaarlijks. Borg: Heinric de Paen,
Mattheeus de Paen, zijn kinderen. - 1409, juni 4
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301/20 f. 53/1 Andries de Coster, meier van Masminne, is de som van 5 pond 5 schelling
groten schuldig aan Jan den Saghere fs. Heinric voor een molensteen. Borg: Zegher de Kuyf. 1409, juni 5
301/20 f. 53/5 Kateline van der Lelyen is de som van 9 schelling 1 denier groten schuldig aan
Jan Haghin, voor laken. - 1409, juni 5
301/20 f. 53/6 Ghiselbrecht van Caudenhove heeft als voogd van de kinderen van Jan van
Leyns, het goed "Taelbrouc" te Vliedersele gelegen en 2 dagwant, 2,5 roeden groot, verpacht
met voorwaarden aan Gillisse den Bake fs. Lievins, voor een termijn van 6 jaar en voor 6
schelling groten jaarlijks voor elke bunder en voor een rente van 11 alsters koren jaarlijks. Borg:
voor 24 schelling : Jan Mussche; voor 3 pond 16 schelling groten: Veraechte, weduwe van Jan
Ghiselins, bakker. - 1409, juni 5
301/20 f. 59v°/4 Bertelmeeuse Hugaerde is de som van 2 pond 9 schelling groten schuldig
aan Ectorre van Hoye, voor haring. - 1409, juni 5
301/20 f. 60/4 Joes van den Hoerne heeft een lijfrente van 6 schelling groten tournoois
jaarlijks verkocht aan Jan den Fekel en zijn vrouw Mergriete Straetmans. Deze lijfrente was
bezet op 4 huizen in de Veldstraat, gelegen op de erf van de Heilige geest van Sint-Michiels,
met een landcijns van 3 pond parisis jaarlijks en op een huis in de Nokersteeg. Landsheer:
Heinric van Ansbeke, priester, in plaats van de Heilige Geest. - 1409, juni 5
301/20 f. 62/15 Gheertruud Tant, weduwe van Jan van den Velde, brouwer, is de som van 12
pond groten schuldig aan Lievine van Straessele voor een huis "de Sterre" genaamd, gelegen
buiten de Ketelpoort. - 1409, juni 5
301/20 f. 66/10 Roeland van der Heyden heeft zijn huis, genaamd "Gruuthuus" gelegen te
Putte, verkocht aan Jan Ryme voor 72 pond groten tournoois. De landcijns bedroeg 8 pond
parisis jaarlijks bestemd voor Boudin den Grutere en Ghiselbrcht, zijn broer. Op 28 september
1409 werden reeds 36 pond groten betaald. Voldaan: 4 juni 1412. - 1409, juni 5
301/20 f. 73v°/8 Jan de Hont, brouwer, is de som van 28 schelling groten schuldig aan
Pieteren Hughsone, voor koren. - 1409, juni 5
301/20 f. 60v°/5 Willem Tollin is de som van 2 pond 2 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan den Backer uit Halle, voor vlees. Borg: Jacop Uten Wulghen. - 1409, juni 6
301/20 f. 51v°/7 Jan van der Manden fs. Lievin is de som van 25 pond groten tournoois
schuldig aan Jacop van der Meulen fs. Gillis voor een huis, gelegen aan Onderbergen en
genaamd "den Paen". Borg: Jan Gaffelkin, Jan van der Brugghen, brouwer. Voldaan: 9 oktober
1414. - 1409, juni 7
301/20 f. 53/2 Jan van den Damme, wapenmaker, is de som van 4 pond 16 schelling 4
deniers groten schuldig aan Heinric van der Beken. - 1409, juni 7
301/20 f. 53/9 Boudin de Ledeghe is de som van 23 schelling groten schuldig aan Katelinen
Smeets, voor geleend geld. - 1409, juni 7
301/20 f. 57/5 PIeter den Costere is de som van 22 pond 18 schelling parisis schuldig aan de
abt van Heeham. - 1409, juni 7
301/20 f. 57v°/4 Gillis de Ruver fs. Nicasis alias van Haelbeke is de som van 12 pond groten
tournoois schuldig aan Jan van den Hende, priester, voor achterstallige pacht. Borg: Wouter de
Ruver: voor 4 pond groten; Stevin Scietkatte: voor 4 pond groten. - 1409, juni 7
301/20 f. 69/11 Coelart Commer heeft de helft van 2 herbergen, genaamd "den Ram en den
Baers" gelegen aan de Hoogpoort, verkocht aan Jan Harinc fs. Jan. De landcijns ging naar
verschillende landsheren: 9 schelling 11 penning voor de Onze-Lieve-Vrouwgilde van SintJacobs; 5 schelling 3 penning parisis voor de Heilige Geest van Sint-Niklaas; 5 schelling 3
penning parisis voor de parochiepastoors van Sint-Jacobs voor de jaargetijde van Jan van
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Formelis; 5 schelling 3 penning parisis voor Gillisse Cantael. De Herberg "De Baers" is belast
met een rente van 15 pond parisis jaarlijks bestemd voor een kapelrie van Sint-Veerle en met
20 schelling parisis jaarlijks voor een jaargetijde. Landsheer van 1/4: Jan Huggebout in plaats
van de Onze-Lieve-Vrouwgilde van Sint-Jacobs; Gheerard de Monteneere in plaats van de
Heilige Geest van Sint-Niklaas; Martin Ydiers in plaats van de parochiepastoors van SintJacobs. - 1409, juni 7
301/20 f. 83/1 Jacop Padelade heeft het goed "Taverthune" te Melle en 50 bunders groot,
gepacht met voorwaarden van Heinric vanden Cameren en Jan vander Scaghen. Dit voor een
termijn van 9 jaar. Elke bunder was 3 scheling groten tournoois jaarlijks waard. De
voorwaarden, zoals hier beschreven hadden betrekking op de teelt en het onderhoud van het
goed. Dit stuk werd vroeger gepacht door Heinric de Clerc en de weduwe van Pieter
Costereels. - 1409, juni 7
301/20 f. 57/6 Jan de Sterke alias vanden Dale is als borger over Heinric den Sterken alias
van Buggenhout en zijn vrouw Dierwyven van den Dale, zijn ouders, de som van 28 schelling
groten schuldig aan Willem Staes. - 1409, juni 8
301/20 f. 57/12 Willem de Clerc fs. Oste is de som van 2 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Heinric van Ghempen, voor geleend geld. Daneel van den Bossche heeft in plaats
van Heinric voornoemd de som ontvangen van 4 maart 1410 n.s. - 1409, huni 8
301/20 f. 60/2 Joes van den Linden, hoedemaker, en zijn vrouw Laurette Scarders, zijn de
som van 4 pond 18 deniers groten schuldig aan Pelegrine van Appelt, voor lijnwaad. - 1409,
juni 8
301/20 f. 62/10 Antonis van Molendike, priester, is de som van 7 pond groten schuldig aan
Lievine van der Haghe fs. Jan, voor een half huis. Borg: Pieter van Meulendyc, zijn vader.
Voldaan op 15 juli 1412 door Pieter van Meulendyc. - 1409, juni 8
301/20 f. 65v°/2 Eweyn van der Leuken is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan
Heinric van den Eetvelde. - 1409, juni 8
301/20 f. 60v°/8 Segher den Moure, priester, is de som van 11 pond 10 schelling groten
tournoois schuldig aan LIsbette Callebouts, voor een huis in de Heilige Geeststeeg. Borg:
Goessin de Clerc fs. Denys; Colaert Rommel. Voldaan: 3 juni 1414. - 1409, juni 9
301/20 f. 62/6 Willem de Vriese en Daneel de Vriese zijn de som van 4 pond 19 schelling
groten tournoois schuldig aan Boudine van der Bloct, voor koren. - 1409, juni 9
301/20 f. 53/4 Clais van den Weghe alias de Paendermakere heeft een lijfrente van 1 nobel
jaarlijks verkocht aan Amelbergen van den Keere, fs. Gillis. Deze lijfrente was bezet op het
huis in de Sacbroederstraat waarin Clais woonde, gelegen naast dat van Pieter Claeus en dat van
Heylen van Ghendbrugghe, met een landcijns van 13 schelling 8 deniers parisis jaarlijks voor
Cornelis van den Keere in plaats van de kapelrie van Sint-Niklaas. Landsheer: Cornelis van den
Keere, priester. - 1409, juni 10
301/20 f. 53v°/2 Godenert Utren Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 30 januari ll. Jan van Peden de som van 17
schelling 4 deniers groten moest betalen aan Fransois van den Vivere. Kosten: 20 groten. Loy
van Zwijnaarde verving Jan van Peden. - 1409, juni 10
301/20 f. 53v°/3 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 8 november ll. Goessinne van Vaernewyc de som van 21 schelling
2 deniers groten moest betalen aan de vrouw van Roelant van der Heiden. Kosten: 21 groten.
- 1409, juni 10
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301/20 f. 60v°/10 Jan Boute is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan Boudine
Blankaert omdat Boudine het ambacht van Riemakers zal leren aan Neelkine, zijn kind. - 1409,
juni 10
301/20 f. 61/7 Vincent Inghel en Willem Bockart zijn de som van 12 pond 6 schelling 6
penning groten schuldig aan Diedericke Coet voor bier uit Hamburg. - 1409, juni 10
301/20 f. 75v°/10 Jan Been is de som van 6 pond groten tournoois schuldig aan Willem
Utenhove, voor achterstallige pacht. - 1409, juni 10
301/20 f. 53/8 Segher Everwyn, Jacob Uten Wulghen voor zijn vrouw Badeloeghen Somers,
Mergriete Curthals, weduwe van Jan Harinx en haar kinderen Jan en Lievin komen overeen dat
zij Lysbette sBroeden fs. Willem een som van 16 pond groten geven omdat zij in het godshuis
te Filledieusen treedt. HIervan bestaat een akte op 18 maart 1368, voor de schepenen Jacop
Willebaerts, Willem Wulfslagher en consoorten opgemaakt. Deze som kreeg zij door de dood
van Willem, haar vader, en Kateline Steenloonts, haar moeder. - 1409, juni 11
301/20 f. 53/11 Jan van den Houte fs. Lievins is de som van 6 pond groten schuldig aan
Willem Witten fs. Pieter voor een Durmeschip. - 1409, juni 11
301/20 f. 53v°/5 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 3 november ll. Willemme van der Walle fs. Willem de som van 18 schelling
moest betalen aan Jan van Singhem, kanunnik van Sint-Veerle. Kosten: 27 groten. - 1409, juni
11
301/20 f. 53v°/6 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 14 mei ll. Willemme Coppinssone uit Moerbeke de som van 26 groten 20
muiten moest betalen aan Pieteren Helaut. Kosten: 27 groten. - 1409, juni 11
301/20 f. 57/1 Heinric de Brune, priester, is de som van 2 pond 15 schelling groten tournoois
schuldig aan Willem den Vremden, voor geleend geld. - 1409, juni 11
301/20 f. 57/8 Heinric Eggheric heeft een stuk grond van 11 dagwant en gelegen te SintDenijs-Boekel, verhuurd aan Jan van Haelderghem, voor een termijn van 9 jaar en voor de som
van 28 schelling 6 penning groten jaarlijkks. Heinric beheerde dit stuk grond in naam van zijn
vrouw Lysbette vander Heeken. - 1409, juni 11
301/20 f. 61v°/8 Simoen van den Dale is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan
Gillisse vanden Velde uit Vogelzang. - 1409, juni 11
301/20 f. 68v°/12 Loy Baerd is de som van 4 pond 16 schelling groten schuldig aan Jan van
Doereslaer, voor leder. Voldaan: 23 januari 1413 n.s. - 1409, juni 11
301/20 f. 80v°/9 Joos de Roevere en Boudin Bitebier zijn de som van 20 schelling groten
schuldig aan Michiele van der Beke. - 1409, juni 11
301/20 f. 81v°/1 - 82/1 Jan Hillins en zijn vrouw Adewinen van Inghelboutsvelde verdelen
hun goederen. Raesse van Huwen, Heinric van den Eetvelde en bij de dood van Raessen kwam
Willem Tuscaens in de plaats, als vinders over Jan, Jan van Landeghem, bastaard, Heinric Yden
als vinders over Adewinen, kwamen het volgende overeen : Adewijf en Jan zullen elk hun
vinders betalen. Wanneer men useert binnen Gent, wordt de boete van 100 pond verbeurd
verklaard. Borgers over Jan waren Goessin Haeghman, Willem van den Bossche en over
Adewyf Jan van Waesberghe, Jan de Costere en Gheerart uten Hove. Dit werd beschreven op
20 oktober 1408. Jan en Adewyf behielden hun goederen en renten die zij meebrachten bij
hun huwelijk. Jan Hillins behield ook het recht op de goederen die hij van zijn eerste vrouw
erfde. Wanneer het goed van Adewyf meer opbracht dan dat van Jan, dan behield Jan de
opbrengst die zij verkregen na hun huwelijk. De pacht van 31 schelling 8 deniers groten 11
deniers parisis van de goederen van Adewyf kregen zij elk voor de helft zolang zij leven. Die
goederen bestonden uit: een halve bunder meers te Schellebelle, 28 groten jaarlijks waard; het
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surplus van 12 schelling 6 deniers groten die Jan zal krijgen uit 3 bunders grond, gepacht door
Guye van der Helft, gelegen te Eerchem bij Nuwerkerken, voor 20 scheling groten jaarlijks. De
volgende goederen werden ook verdeeld: 1 bunder 20 roederen te Aalst, van Adewijf, gepacht
door Jan de Vremde, coreelbakker, voor 40 schelling parisis jaarlijks. Bij de dood van Jan zal
Adewyf alles teruggeven. Adewyf behield het leen dat zij kreeg van de heren van Vlaanderen en
gepacht werd door Jan Willots en Jan Hillins behield 1 nobel die hij op de koop had
ontvangen, maar moet het geld teruggeven an Adewyf. Jan Hillins had beloofd om alle kosten
op zich te nemen en dit voor een som van 12 pond groten die Adewyf hem betaalde. Jan heeft
ook 3,5 dagwant 24 roeden gelegen te Ruleghem verkocht aan Jan Boyman. De 2 bubnder erf
die Jan verkocht aan Gillisse den Brouckere, verkocht Adewyf ook aan Jan van der Delft. De
vinderen beslisten dat zij elk voor een bunder moesten instaan en wanneer er schuld kwam dan
mocht Gillis den Brouckere de grond niet meer gebruiken. Wanneer Jan of Adewyf iets willen
verkopen dan moeten zij de tegenpartij hiervoor toestemming vragen. - 1409, juni 11
301/20 f. 83/2 Ghiselbrecht de Springhere is de som van 2 pond 6 schelling grotten schuldig
aan Jan Stuwaerde. - 1409, juni 11
301/20 f. 83v°/2 Joes de Roevere, Boudin Bitebier, Jan Lampen en Jan Reyne zijn de som
van 3 pond 5 schelling groten schuldig aan Jan van den Hulle, t.t.z. : Joos 16 schelling groten;
Boudin 20 schelling groten; Jan Lampen 9 schelling groten; Jan Reyne 20 schelling groten. 1409, juni 11
301/20 f. 55/10 Jan Laephout is de som van 3 pond 12 schelling groten schuldig aan Gillisse
Beddecolven, voor een huis. - 1409, juni 12
301/20 f. 57/9 Marie Roesmond, weduwe van Jan Smeds is de som van 12 pond parisis
schuldig aan de gezworenen van Pamele in Oudenaarde. Voldaan: 30 januari 1410 n.s. - 1409,
juni 12
301/20 f. 57/10 Claise den Coninc contribueerde met de goede lieden van Belle in WestVlaanderen, in het betalen van de 20ste penning. Claise was poorter van Gent. - 1409, juni 12
301/20 f. 57/11 Arend vander Haghe is de som van 14 schelling groten tournoois schuldig
aan Jacop van Peerboeme. - 1409, juni 12
301/20 f. 57v°/6 Godenert Uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 23 mei ll. Goessin van Varnewyc de som van 22
pond parisis moest betalen aan Willem den Vinder. Kosten: 25 groten. - 1409, juni 12
301/20 f. 57v°/7 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette, Gillis de Vriese en consoorten konden
opmaken dat op 17 februari 1408 n.s. Heinric van den Brouke de som van 2 schelling 6
deniers groten moest betalen aan Pieteren Boenen. Kosten: 13 groten 2 ingelen. - 1409, juni 12
301/20 f. 57v°/8 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 16 maart ll. Jan Seurgheloesen de som van 40 groten moest betalen aan
Jacop van den Ackere. Kosten: 17 groten. - 1409, juni 12
301/20 f. 58/7 Jan de Plantere alias Codde, speldenmaker, is de som van 4 pond 15 schelling
1 denier groten schuldig aan Heinric de Cruwel. - 1409, juni 12
301/20 f. 58/11 Laureinse den Vos fs. Jan is de som van 60 schelling groten tournoois
schuldig aan Laureins den Vos fs. Laureins. - 1409, juni 12
301/20 f. 68/10 Willem Weldin alias van Curtrijke is de som van 5 pond groten tournoois
schuldig aan Marien Sporters, voor haar diensten. - 1409, juni 12
301/20 f. 61/9 Jan van Voshole is de som van 10 pond 6 schelling 8 deniers groten schuldig
aan Justaese van Widenbrouc, voor borgtocht. Borg: voor 7 pond groten: Jan van Varnewyc fs.
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Sanders. Op 10 oktober 1410 heeft Justaes van Widenbrouc de som van 2 pond 18 schelling
groten overgegeven aan Jacop Ruusch. - 1409, jiuni 12
301/20 f. 80v°/2 Willem vanden Putte en Ghyselbrecht Rufflart hebben 1/2 van een huis uit
de Drapstraat verkocht aan Willem den Vremden. Dit huis erfden zij door de dood van
Fransoys Seyssone en het had een landcijns van 40 schelling parisis jaarlijks, bestemd voor SintMichiels. De verkoopsom bedroeg 28 pond groten tournoois. Borg:Clais van Hoedevelde, Jan
van Beke, schrijnwerker. - 1409, juni 12
301/20 f. 82/5 Pieteren Zoete uit Biervliet is de som van 9 pond 6 deniers groten tournoois
schuldig aan Jan van den Hulle, voor leder. - 1409, juni 12
301/20 f. 57v°/9 Jacop Nevelinc en Goessin Goetkint, vinderen van de Vismarkt,
rapporteren dat op 28 april 1408 voor de vinderen Jan Jours en Jan Couwric, Stassin Ortebunc
de som van 5 schelling 3 deniers groten moest betalen aan Willem Reblen. Kosten: 13 groten.
- 1409, juni 13
301/20 f. 57v°/10 Jacop Nevelinc en Goessin Goetkint, vinderen van de Vismarkt,
rapporteren dat op 12 mei 1408 voor de vinderen Jan Jours en Jan Cauweric, Mergrite Els de
som van 9 schelling 6 deniers groten moest betalen aan Jacop den Dievel. Kosten: 16 groten. 1409, juni 13
301/20 f. 58v°/1 Jan Plate, Jacop Stulpert fs. Jacop en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 21 mei ll. Jan van Langhevelde de som van 9 schelling 4 deniers groten
moest betalen aan Jan Berniers fs. Michiel, voor huishuur. Kosten: 19 groten. - 1409, juni 13
301/20 f. 58v°/2 Jan Plate, Jacop Stulpert fs. Jacop en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 25 mei ll. Clais vander Straten de som van 27 groten 1 inghel moest betalen
aan Jan vanden Velde alias Veldekin. Kosten: 17 groten. - 1409, juni 13
301/20 f. 58v°/3 Jan Plate, Jacob Stulperde fs. Jacob en consoorten, vinderen van SintJacobs, rapporteren dat op 5 februari ll. Pieter Wante de som van 13 groten schuldig was aan
Jan Dullin; Kosten: 14 groten 2 inghelsen. - 1409, juni 13
301/20 f. 58v°/4 Jan Plate, Jacob Stulperde fs. Jacop en consoorten, vinderen van SintJacobs, rapporteren dat op 4 juni ll. Jan van den Kerchove alias den Ooilslaghere de som van 9
schelling 6 deniers groten moest betalen aan Jan den Somer, zager. Kosten: 18 groten. - 1409,
juni 13
301/20 f. 59/14 Ghiselbrecht Walins is de som van 2 pond 6 schelling 4 deniers groten
schuldig aan Jan Ghiselins, voor zijdelaken. - 1409, juni 13
301/20 f. 66/2 Goessin Somminc is de som van 6 schelling groten tournoois schuldig aan
Stevine van Liedekerke in plaats van de Heilige Geest van Nukerke. - 1409, juni 13
301/20 f. 52/14 Pieter Steenart is de som van 6 pond 14 schelling groten schuldig aan Jacop
Lampen, voor achterstallige pacht. - 1409, juni 14
301/20 f. 53v°/9 Willem de Clerc uit Audenhove gaf de som van 4 pond groten aan zijn
dochter Gelen, bij de dood van hem en zijn vrouw. - 1409, juni 14
301/20 f. 53v°/10 Jan de Winkeleere is de som van 16 schelling 6 deniers groten schuldig aan
Jacop den Winter. - 1409, juni 14
301/20 f. 58/1 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 11 december ll. Jan Laephoute de som van 16 schelling groten
moest betalen aan Arende van Vlachen. Kosten: 13 groten 12 ingelen. - 1409, juni 14
301/20 f. 58/2 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 10 januari ll. Segheren den Mets de som van 4 schelling groten
moest betalen aan Jan van Sombeke. Kosten: 13 groten. - 1409, juni 14
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301/20 f. 58/10 Simoene van der Vlascoten is de som van 2 pond 14 schelling 4 deniers
groten tournoois schuldig aan Jan van Leyns fs. Jan. - 1409, juni 14
301/20 f. 62/1 Jacob Lancker, Willem Lancker, de Jonge, en Jan Lancker hebben 150
gemetten 54 roeden gepacht van de abt van Sint-Baafshof te Vogeldijk. Dit stuk werd vroeger
gepacht door Jan en Willem voornoemd. Jacob kreeg 52 gemetten 260 roeden, Jan 45 gemetten
227 roeden en Willem 51 gemetten 167 roeden. De huurtermijn bedroeg 9 jaar. De huursom
bedroeg 13 pond 10 schelling 10 deniers groten 4 kapoenen jaarlijks. Aan deze verpachtingen
waren voorwaarden verbonden. - 1409, juni 14
301/20 f. 63/1 Willem van Boxtale fs. Clais uit Oomberghen heeft een rente van 10 schelling
groten jaarlijks verkocht aan PIeteren Doedins. Borg: Jan de Meyere, Lievin Alaertsn Lievin
tsCalt. De rente is bezet op kateilen in Oomberghen. - 1409, juni 14
301/20 f. 63/9 Cornelis van der Meulen heeft een huis, gelegen in de Sint-Michielsstraat
tussen het huis van Simoen Lachenjoens en dat van Ghiselbrecht Huughsoens, met een
landcijns van 16 schelling parisis jaarlijks verkocht aan Jan Soissone fs. Gillis voor 9 pond
Vlaamse munt. - 1409, juni 14
301/20 f. 68v°/8 Willem de Vremde is de som van 28 pond groten tournoois schuldig aan
Segheren Baerde in plaats van jonkvrouw weduwe van Fransois Seyssone, voor een half huis
gelegen in de Drapstraat waarin Fransois voornoemd woonde. Borg: Daniel van Varnewyc fs.
Daniel en Jan van Beke, schrijnwerker. Op 30 juni 1411 werden reeds 8 pond 20 schelling
groten betaald. - 1409, juni 14
301/20 f. 58/6 Jan de Haermaker is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan
Lysbetten Fierins, voor huishuur. - 1409, juni 15
301/20 f. 58/8 Phelip, heer van Herpe, zal de som van 6 pond 2 schelling groten tournoois
betalen aan Jan van Branteghem fs. Goessin. - 1409, juni 15
301/20 f. 58/12 Jan Vlaminc is de som vaan 2 pond groten tournoois schuldig aan Jacop den
Dievel, voor droge vis. - 1409, juni 15
301/20 f. 58/13 Jan Colvin is de som van 10 pond 15 schelling groten tournoois schuldig aan
Heinricke Wittebroet, voor een vierde van een molen, gelegen buiten de Muidepoort. Borg: Jan
Fiers, timmerman; Jan Doereman, graanbewerker. - 1409, juni 15
301/20 f. 69/6 Mattheeus de Weghenmakere is de som van 20 schelling groten schuldig aan
Jan den Kympe uit Sint-Baafs, als voogd van de kinderen van Pieter Bendels, voor schapen. 1409, juni 15
301/20 f. 74/4 Daniel van Maldeghem is de rente van 9 pond parisis jaarlijks schuldig aan Jan
van den Damme als deken van de scheppers. De rente zal bezet worden op de erven van
Daniel of op de 3 mijlen en daarom beloofde Jan voornoemd dat Heinric Blondeel onterfd zal
worden van een plaaltsje van 6 bunders groot, gelegen te Tielt op het goed "ten Willecomme".
Hierop stond een rente van 1 pond groten jaarlijks die nu toekwam aan Daniel. Daniel
Sergheeraertsone, Jacob vanden Ackere, Zegher van den Ackere en Pieter vanden Ackere,
broers, hebben beloofd om de rente van 9 pond parisis jaarlijks te bezetten en om Daniel
kosteloos te houden. Jacob van den Ackere en zijn twee broers hebben beloofd om Daniel
Sergheeraertsone schadeloos te houden. 26 juni 1413: voldaan aan Joes vanden Cleygate als
deken en Fransois Bernart als huismeester van het ambacht van de scheppers. - 1409, juni 15
301/20 f. 51v°/4 Clais de Haerwyke alias de Riemaker is de som van 5 pond 18 schelling
groten tournoois schuldig aan Jan den Witten, smid, voor theve. - 1409, juni 17
301/20 f. 58v°/6 Pieter van der Beke fs. Willem uit Zwijnaardee, heeft een stuk grond van 10
bunders groot gepacht van Jacop Wierike in plaats van Mergriete van Elverzele, voor een
termijn van 9 jaar en voor 32 schelling groten jaarlijks. - 1409, juni 17
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301/20 f. 58v°/7 Gheerart Coelbrant heeft beloofd om 100 zolderribben, 1/2 van 12 voet
lang en 1/2 van 11 voet lang, en 100 baecringen, 1/2 van 10 voet en 1/2 van 9 voet te leveren
aan Jan van Meeren. Deze stukken moeten geleverd worden aan de Ketelpoort in het schip
genaamd "de Rebben". - 1409, juni 17
301/20 f. 58v°/10 Jan vanden Heffelten, priester, en parochiepastoor van Hilleghem te Aalst,
heeft een lijfrente van 20 schelling groten jaarlijks verkocht aan Pieteren Doedins. Borg: Arent
vanden Heffelten, Lievin Stevins, Phelips de Pottere, Gillis Rouchout. Deze lijfrente was bezet
op grond te Hilleghem. - 1409, juni 17
301/20 f. 58v°/11 Jan vanden Heede en zijn vrouw Katteline Roelins verdelen hun goederen.
Zij behouden elk hun deel dat zij bij hun huwelijk meebrachten. Jan moet de som van 36
schelling groten tournoois betalen aan Kateline. Borg: Kateline vanden Heede, weduwe van
Arent Rulfs; Mergriete vanden Heede. Borg over Kateline: Arend vander Haghe fs. Jacop. 1409, juni 17
301/20 f. 58v°/12 Philips van Masminne is de som van 3 pond 8 schelling groten schuldig
aan Willem fs. Jan, voor wijn. - 1409, juni 17
301/20 f. 59/1 Godenert Utenhove, Jan van den Kerhove en consoorten, vinderen van SintJan, rapporteren dat op 23 mei ll. Jan Zorghelosen de som van 12 schelling 6 deniers groten
moest betalen aan Dierin den Costere. Kosten: 19 groten. - 1409, juni 17
301/20 f. 59/2 Jan van den Kerhove, Godenert uten Hove en consoorten, vinderen van SintJan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette konden opmaken dat op 23 juni 1407
Jan van Weldene de som van 7 schelling 9 deniers groten moest betalen aan de vrouw van Clais
Poncstraet. Kosten: 16 groten 2 inghelsen. - 1409, juni 17
301/20 f. 59v°/2 Joes van der Wostinen is de som van 36 pond groten tournoois schuldig aan
Heinricke Bogaert fs. Joes, voor een pleitschip, die gemaakt werd door Jan Lammins. Joes
moet ook de som van 20 pond groten ontvangen van Jacob de Hert (op folio 15). Voldaan: 3
april 1419 n.s. - 1409, juni 17
301/20 f. 59v°/14 Gillis de Byser is de som van 2 pond 4 schelling groten tournoois schuldig
aan broeder Willem van Heeke, bogaert, voor een half huis. - 1409, juni 17
301/20 f. 60v°/3 Jan de Vleeschouwere heeft een lijfrente van 12 schelling groten tournoois
verkocht aan Jan den Sluetele alias de Backer, en zijn vrouw Beatrysen Willems. Deze lijfrente
is bezet op een huiis in de Kalanderberg, gelegen aan tZwynkin, naast jonkvrouw sBrunen en
naast Willem van Ghansbeke, op de erf van de Onze-Lieve-Vrouwgilde te Sint-Jacobs en met
een landcijns van 14 schelling parisis voor Mertine Zoetaerde en 14 schelling parisis jaarlijks
voor de stad Gent. Landsheer: Jan Hudsebout, priester, in plaats van de Onze-LieveVrouwgilde, Martin Zoetaert, Justaes Onredene in plaats van de stad. - 1409, juni 17
301/20 f. 63/4 Boudin van Ravenscoet, Symoen uten Hove, Jan Ebbel en Pieter vander
Muelen, kerkmeesters van Sint-Jan, hebben een geschil met Pieter van den Stuppe over de
muur van het kerkhof van Sint-Kateline ter Hoyen. De muur is eigendom van Pieter en hij
moet de gaten in de muur stoppen. Pieter moet er ook een goot installeren. - 1409, juni 17
301/20 f. 63/7 Lievin Willaert is de som van 6 pond 10 schelling groten schuldig aan Jan
Scakelvoet, voor een schip. - 1409, juni 17
301/20 f. 53v°/4 Pieter de Costere zal de som van 22 schelling groten betalen aan Floreinse
Vileyn. - 1409, juni 18
301/20 f. 59/6 Cornelis Rasschaert is de som van 15 pond 15 schelling groten schuldig aan
Pieteren van Kercvoerde en Segheren Kercvoerde, voor een huis gelegen aan de Muide, naast
Ser Pieter Heuribloc. - 1409, juni 18
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301/20 f. 59/7 Heinric Santins, Jan Matthis en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Jan, rapporteren dat op 15 december ll. Jan den Gheest de som van 11 schelling 3 deniers
groten moest betalen aan Heinric den Hane. Ten vervolge van Simoen voornoemd werd het
huis staande in Crommenesse, eigendom van Jan de Gheest, gepand om de voornoemde som
te betalen. Kosten: 49 groten. - 1409, juni 18
301/20 f. 59/8 Heinric Santins, Jan Matthis en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Jan, rapoorteren dat op 23 maart ll. Segheren Loetins de som van 6 schelling 2 penning
groten schuldig was aan Boudin Rondeele. Kosten: 17 groten. - 1409, juni 18
301/20 f. 59/9 Heinric Santins, Jan Matthis en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat zij uit de boeken van Daniel Ryms, Heinric Santins en consoorten konden
opmaken dat op 9 november 1406 Kerstoffelse Pric de som van 20 groten moest betalen aan
Lievine vander Eeken. Kosten: 14 groten. - 1409, juni 18
301/20 f. 59/12 Ghyselbrecht van Musscoete zal de som van 2 pond groten betalen aan
Bertelen van Papeghem, voor grond. - 1409, juni 18
301/20 f. 59v°/3 Jan de Meyere, bakker, is de som van 2 pond 6 penning groten schuldig aan
Daniele uten Dale, voor geleend geld. - 1409, juni 18
301/20 f. 59v°/9 Mechiel vanden Bossche alias Cornelis, is de som van 2 pond 5 schelling
groten schuldig aan Jan de Coninc fs. Gillis. Deze som gaf Gillis Pieters aan Mechiel
voornoemd en was verzekerd op zijn huis in de Wanrestraat, waarin Gillis woonde. - 1409,
juni 18
301/20 f. 59v°/7 Kateline Roelins is de som van 2 pond groten schuldig aan vrouw Joes,
voor haring. - 1409, juni 18
301/20 f. 61v°/2 Laureins van Luevene is de som van 31 schelling 6 deniers groten schuldig
aan Jan den Backer uit Halle, voor "oestersche" vlees. - 1409, juni 18
301/20 f. 64v°/14 Joesse Ryfflaerde, baljuw van jonkvrouw van Hedinghen uit Griemeghen
heeft een geschil met Gillis den Moenc, broer van Clais, over de huizen te Griemeghen. De
schepenen beslisten dat Gillis, poorter van Gent, de "Settinghe" van Joesse op de goederen van
zijn vrouw te Griemeghen moet betalen. - 1409, juni 18
301/20 f. 68v°/1 Gillis de Kummere alias Racourt is de som van 13 schelling 4 deniers groten
schuldig aan Wouter Donase, voor gerst. - 1409, juni 18
301/20 f. 69/5 Jan Bentin, priester, is de som van 27 schelling 8 deniers groten schuldig aan
Willem Soyssonen, voor beesten. - 1409, juni 18
301/20 f. 85/1 Jan van Heythuusse, glazenwerker, heeft beloofd dat hij Hanneke fs. Clement
van Caloet het ambacht van Glazenwerker zal leren, gedurende 5 jaar. Hij beloofde ook om
Hanneke te voorzien van voedsel, terwijl zijn vader Clement hem van kledij zal voorzien.
Hiervoor krijgt hij de som van 3 pond groten. Deze som verzekerde Clement op zijn huis,
gelegen aan Ramen op het einde van de Ghuighebaertstrate, op de erf van de vrouw van
Daniel van Herzele en de vrouw van Jan van Buxtale. Jan zal het laatste jaar 100 froc geven
aan Hanneke, voor een kleed en 6 schelling groten. Landsheer: Daniel van Herzele, Jan van
Buxtale. - 1409, juni 18
301/20 f. 59v°/11 Gillis vander Hulst is de som van 18 pond 4 schelling groten schuldig aan
Pietren Danby, voor weede. - 1409, juni 19
301/20 f. 59v°/8 Kateline Roelins, vrouw van Jan vanden Heede, is de som van 36 schelling
groten schuldig aan Heilsoeten, vrouw van Heinric Joes, voor tonharing. Borg: Kateline
vanden Hoede, weduwe van Arend Roelfs; Mergriete vanden Hoeden. - 1409, juni 19
301/20 f. 59v°/10 Jacop Dodeneren is de som van 22 pond 5 schelling groten schuldig aan
Pietren Danbi uit Duway, voor weede. - 1409, juni 19
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301/20 f. 59v°/12 Gillis de Swaet is de som van 5 pond 4 schelling groten schuldig aan
Pietren Danby, voor weede. - 1409, juni 19
301/20 f. 60v°/2 Olivier Boudins pachtte een stede gelegen bij Sint-Pieters van Jan van den
Capellen, voor een termijn van 6 jaar en voor 2 pond 4 schelling groten jaarlijks. Deze som is
verzekerd op Oliviers huis in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. - 1409, juni 19
301/20 f. 60v°/11 Thomas Cornelis is de som van 7 pond 8 schelling groten schuldig aan
Boudin Lampen fs. Jacob, voor koren. - 1409, juni 19
301/20 f. 71v°/1 Boudin van den Plassche fs. Boudin is de som van 4 pond groten tournoois
schuldig aan Gillis Sneevoet en Jacob Sneevoet, voor geleend geld. - 1409, juni 19
301/20 f. 61/1 Roegeer van den Wiele heeft een leengoed van 10 bunders groot verkocht aan
oliiviere den Meester. Oliviere krijgt ook de 2 manschepen en het huis op het leengoed, gelegen
bij Kortrijk, te Pittem. Dit leen hield Roegeer van Henylarde van Claerhoutem. De
verkoopsom bedroeg 43 pond groten tournoois. Van deze som was 14 pond 10 schelling
groten betaald en bestemd voor Daniel vanden Wiele fs. Roegeer. Voldaan: 25 juni 1411. 1409, juni 20
301/20 f. 61/2 Godenert uten Hove, Jan van den Kerchove en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 18 mei ll. Jan den Coster alias den Mil de som van
2 zakken masteluin moest leveren aan Arende den Pape. Kosten: 25 groten. - 1409, juni 20
301/20 f. 61/3 Godenert uten Hove, Jan van den Kerchove en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 15 juni ll. Goessine van Varnewyc de som van 15 schelling groten
moest betalen aan Gillis vanden Westvelde. Kosten: 23 groten. - 1409, juni 20
301/20 f. 61/4 Godenert uten Hove, Jan van den Kerchove en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en Gillis de Vriese en
consoorten konden opmaken dat op 12 oktober 1407 Jan van Peden de som van 4 schelling
groten moest betalen aan Lievine Goethals. Kosten: 13 groten. - 1409, juni 20
301/20 f. 63v°/1 Jan Plate, Jacop Stulpart fs. Jacop en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 5 februari ll. Pieter Water de som van 9 schelling 6 deniers groten schuldig
was aan Jan vanden Bennerien. Kosten 15 groten. - 1409, juni 20
301/20 f. 65/15 Laureins van den Leene heeft een geschil met Staessine van Wybrouc.
Michiel van den Brouke en Jan Crickeken waren vinderen over Laureins en Joesse van den
Cleygate en Ghiselbrecht Serjacobs waren vinderen over Staessine. De vinderen moeten een
akkoord bereiken om het geschil op te lossen. Wanneer de vinderen het niet eens worden dan
moet alles doorgegeven worden aan de schepenen. Wanneer een vinder verstek geeft moet hij
een boete van 100 pond parisis betalen. Deze boete wordt verbeurd verklaard wanneer men
useert binnen Gent. Borg: voor Laureins: Gillis van Brecht; voor Staessine: Wouter de Witte. 1409, juni 20
301/20 f. 65v°/13 Jan Plate, Jacob Stulpert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs
rapporteren dat op 17 mei ll. Symoen Damins de som van 8 schelling groten tournoois moest
betalen aan Lievine vanden Hamme in plaats van Segheren Salaerde, monnik van Sint-Baafs en
proost van Wulfdonc. Kosten: 34 groten. - 1409, juni 20
301/20 f. 65v°/14 Jan Plate, Jacob Stulpert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 17 mei ll. Jan Luemers de som van 15 schelling 3 deniers groten moest
betalen aan Lievine vanden Hamme in plaats van Segheren Salaert, monnik van Sint-Baafs en
proost van Wulfdonc. Kosten : 25 groten 1 ingelse. - 1409, juni 20
301/20 f. 65v°/15 Jan Plate, Jacob Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 17 mei ll. Willem Coppins de som van 17 schelling 1 denier groten 4
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kapoenen moest betalen aan Lievine vanden Hamme in plaats van Segheren Salaert, monnik
van Sint-Baafs en proost van Wulfdonc. Kosten: 35 groten 2 ingelsen. - 1409, juni 20
301/20 f. 65v°/16 Jan Plate, Jacob Stulpert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 17 mei ll. Laureinse vanden Velde de som van 4 scheling 6 penning groten
moest betalen aan Lievin vanden Hamme in plaats van Segheren voornoemd. Kosten: 33
groten 1 ingelse. - 1409, juni 20
301/20 f. 65v°/17 Jan Plate, Jacob Stulpert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 17 mei ll. Willem van Eecke de som van 6 schelling 6 penning groten moest
betalen aan Lievin vanden Hamme in plaats van Segheren voornoemd. Kosten: 34 groten. 1409, juni 20
301/20 f. 64v°/4 Jan de Coene is de som van 54 schelling groten schuldig aan Roegen, zijn
zoon. Jan de Coene is ook de som van 22 schelling 6 deniers groten schuldig aan Roegeer, zijn
broer, en dit voor de afkoop van de goederen die hij erfde van hun moeder, bij haar dood. 1409, juni 21
301/20 f. 72v°/2 Jacoppe Neuts is de som van 23 schellling 6 deniers groten tournoois
schuldig aan Pietren den Voldre. - 1409, juni 21
301/20 f. 74v°/7 Mese vander Meere is de som van 16 Franse kronen schuldig aan Phelip
Scelpen in plaats van Jacoppe Pauwels. - 1409, juni 21
301/20 f. 59/3 Jan van den Nieuwenweghe is de som van 4 pond 14 schelling 6 deniers
groten schuldig aan Joes Besten, voor graan. - 1409, juni 22
301/20 f. 61/5 Willem van Goseelare is de som van 15 schelling 2 deniers groten schuldig aan
Lievine van den Berblocke, voor bier. - 1409, juni 22
301/20 f. 61v°/9 Jan den Vriese is de som van 12 schelling groten schuldig aan Willem
Rogghen. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/1 Jan vanden Leene moet 45 scynen kaerden, 24 scynen met een waarde van 3
schelling 1 penning groten het stuk en 21 scynen met een waarde van 3 schelling groten het
stuk, leveren aan Osten den Haveloesenen. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/2 Jan van der Delft is de som van 20 schelling groten schuldig aan Adewinen
van Inghelboutsvelde, voor evenen. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/3 Laureins van der Eeken fs. Heinric is de som van 5 pond groten tournoois
schuldig aan Pieteren Aderic, voor de manghelinghen van hun schepen. Laureins moest ook
nog de geleende kroon terugbetalen aan Pieteren. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/4 Jan de Mersman, schipmaker, is de som van 28 schelling groten tournoois
schuldig aan Heinric Janssone, voor geleend geld. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/5 Jan de Keyser, Pieter van Luevene, Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 8 juni ll. Jan Drieghe de som van 16 schelling groten moest betalen
aan Segheren Ryme. Kosten: 19 groten 2 inghelen. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/6 Jan de Keyser, Pieter van Luevene, Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 8 juni ll. Segher de Bliec de som van 9 schelling 6 penning groten
moest betalen aan Jan den Ververe in plaats van Gheertruden tsBruwers, zijn moeder. Kosten:
19 groten. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/7 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 12 januari ll. Laureins Roedhase de som van 6 schelling 2 deniers
groten moest betalen aan Jacop den Polster in plaats van Harende van Vlachem. Kosten 19
groten. - 1409, juni 22
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301/20 f. 62/8 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 21 mei ll. Andriese den Plantere de som van 5 schelling 7 deniers
groten moest betalen aan Willem Alaert. Kosten: 2 schelling 8 deniers groten. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/9 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 1 december ll. Jan van Assche de som van 2 schelling 4 deniers
groten moest betalen aan Simone Roeman. Kosten: 16 groten 2 ingelsen. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/11 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat op 7 mei ll. Philip Vaenkine de som van 43 groten moest
betalen aan Arenden den Passere. Kosten: 18 groten. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/12 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat op 23 februari ll. Arend Fierins de som van 9 schelling
groten schuldig was aan Ghiselbrecht Mayhu. Kosten: 15 groten. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/13 Arend Everwyn, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 11 mei ll. Pieteren Quisthaute de som van 5 schelling groten moest betalen
aan Gillis Stues. Kosten: 2 schelling 7 deniers groten. - 1409, juni 22
301/20 f. 62/14 Claise van den Broucke is de som van 12 pond parisis schuldig aan de vrouw
van Pieter van der Crayen voor achterstallige lijfrente. - 1409, juni 22
301/20 f. 62v°/4 Wulfaert van Sterlant is de som van 6 pond 10 schelling grroten schuldig
aan Jan den Vloe voor de schuld van Lodewyke Cabbeljauwe. Voldaan: 27 mei 1412. - 1409,
juni 22
301/20 f. 62v°/5 Pieteren den Mol zal de som van 9 pond groten tournoois betalen aan Jan
Goethals uter Schout, voor een huis. - 1409, juni 22
301/20 f. 63v°/8 Harent Everwyn, Jan Dierkin en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhu, Segher van de
Somple en consoorten konden opmaken dat op 7 juli ll. Jan van Heerentals de som van 9
schelling 10 deniers groten schuldig was aan Willem Penneman. Kosten: 18 groten. - 1409,
juni 22
301/20 f. 64v°/7 Jan Coolman, pijper, is de som van 2 pond groten schuldig aan Roelande
van der Heyden, voor laken. - 1409, juni 22
301/20 f. 64v°/11 Goessin Boye is de som van 20 schelling schuldig aan Roelande van der
Heyden, voor laken. - 1409, juni 22
301/20 f. 64v°/13 Gillis de Backere fs. Jacob uit Nazareth is de som van 21 schelling 10
deniers groten schuldig aan Lievine vanden Vivere, voor fasseelhout. - 1409, juni 22
301/20 f. 65/13 Gillis van den Cappellen heeft een huis gelegen in de Pitsteeg en genaamd
"de Cappelle" verkocht aan Jan van Buxstale fs. Jan voor 27 pond groten. De landcijns bedroeg
30 schelling groten. Gillis beloofde aan Jan dat hij de landcijns van 4 schelling zal betalen voor
1 jaar voor het Loefkin achter de doorgang van het huis gelegen, die Jan mag verhuren of
verkopen. - 1409, juni 22
301/20 f. 74/3 Pieter van Herdbuer heeft de som van 23 schelling 11 deniers groten die
Daniele van Melle hem schuldig was, overgegeven aan Jan Famarde. - 1409, juni 22
301/20 f. 76v°/3 Lisbette Castellains alias van Herpe, is de som van 5 pond 10 schelling
groten tournoois schuldig aan Gillis van Langheraect. HIervan bestond een hallebrief. Deze
som kwam voort van de koop van een pleitschip. - 1409, juni 22
301/20 f. 78/13 Jan van Sombeke heeft een huis aan de Brabantdam gelegen naast Jan Polleyt
en naast Clais Uutebier, met een landcijns van 25 schelling parisis 4 kappoenen 3 hoornen voor
Everdeye den Grutere en 8 schelling groten jaarlijks voor de dochter van Pieter vander Muelen,
non in de Bijloke, verkocht aan Gheerard vanden Plassche, voor de som van 23 pond groten
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tournoois. Gheerard betaalde reeds 12 pond groten. De lijfrente van 8 schelling groten jaarlijks
voor de non moet Jan op een ander plaats bezetten. Landsheer: Everdey de Grutere. Voldaan:
13 maart 1413 n.s. - 1409, juni 22
301/20 f. 82/4 Willem de Zadeleere als procureur van Sint-Pieters, heeft een geschil met
Lievine van Lede en Gillisse van Musschensele over een muur van de Bendeke van de kerk,
tussen het portaal en het Sint-Wulframs altaar en waarop een fondatie stond. Deze fundatie
was gedateerd op 11 juni 1408 en opggemaakt tussen de heer van Sint-Pieters en Lievine en
Gillis voornoemd voor de som van 15 pond groten zoals te lezen viel op folio van 22 juni 1408
opgemaakt voor de schepenen Jan Sersimoens, Fransois Soissoens en consoorten. - 1409, juni
22
301/20 f. 63v°/6 Gillis Diedericx, pachter van de vrouw van den Voerde, is de som van 13
schelling 4 deniers groten schuldig aan Matthise van den Perre als ontvanger van de heren van
Zomergem, voor achterstallige pacht. - 1409, juni 23
301/20 f. 63/2 Gillis de Bastard uit Masminne is de som van 50 schelling groten tournoois
schuldig aan Laureins den Magh, deken van Sint-Veerle. Laureins heeft beloofd om Gillis
schadeloos te houden van de schulden van Jan van den Poele uit Dendermonde. - 1409, juni
25
301/20 f. 58/5 Jan Stakelvoet is de som van 6 pond 10 schelling groten tournoois schuldig
aan Pieteren van den Hamme, voor een Durmeschip. Voldaan: 10 juli 1417. - 1409, juni 26
301/20 f. 62v°/6 Pieter vanden Hamme heeft een halve bunder moer met de grond, gelegen
te Wachtebeke, verkocht aan Willemme Wandelaert. Pieter kocht dit vroeger van Arend
Everwyne, de oude. Deze moer lag op het einde van de wijnlede naast de moer van Willem
voornoemd en naast die van Jacop Gheenssoens. De verkoopsom bedroeg 17 pond groten.
Voldaan: 14 januari 1411 n.s. - 1409, juni 26
301/20 f. 63/3 Clais van Meren en Kateline Surgheloes zullen de som van 11 pond 6
schelling 1 denier groten betalen aan Willem Staessins. - 1409, juni 26
301/20 f. 66/8 Arrend vander Langheraect is de som van 2 pond 7 schelling 10 deniers
groten schuldig aan Kateline vander Haghe, weduwe van Jacop Soetamis, voor achterstallige
pacht. Voldaan: 21 januari 1411 n.s. - 1409, juni 26
301/20 f. 80v°/4 Raesse de Langhe is de som van 21 pond tournoois schuldig aan Jan vanden
Kerchove, zijn broer, voor een huis gelegen in het Inghelantgat. Voldaan: 12 juni 1410. - 1409,
juni 26
301/20 f. 84bis v°/1 Jan de Smet, Gheerard, Symoen en Marie, zijn kinderen, hebben het
goed van 15 bunders groot, gelegen te Lovendegem, gepacht met voorwaarden van Heinric
van Danckaersheeke, voor 9 jaar en voor 3 pond 5 schelling 9 deniers groten, 24 stenen boter,
800 eieren, 5 stenen vlas en het gort van 3/4 evenen jaarlijks. - 1409, juni 26
301/20 f. 62v°/2 Jacob Boytac heeft een rente van 3 schelling groten jaarlijks verkocht aan
Jan den Jonghen fs. Feysis. Deze lijfrente was bezet op een huis gelegen in de Huckelram
tussen Jan den Mulre en de weduwe van Jan van Ympe, op de erf van de Heilige Geest van
Sint-Jan, met een landcijns van 11 schelling 4 deniers parisis jaarlijks. Landsheer: Jan van den
Hecke, priester, in plaats van de Heilige Geest van Sint-Jan. - 1409, juni 27
301/20 f. 62v°/3 Gillis de Wandeleere en zijn vrouw Lisbette van den Cringhe zijn aan Jan de
Wandeleere, Gillis' broer, de som van 4 pond groten schuldig voor geleend geld. - 1409, juni
27
301/20 f. 63/5 Jan Doverdadeghe machtigde Mechiele vanden Houte om de hem
toekomende schulden te innen. - 1409, juni 27
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301/20 f. 63/6 Jan Doverdadeghe is de som van 10 pond groten schuldig aan Mechiele
vanden Houte, voor geleend geld. - 1409, juni 27
301/20 f. 64/7 Gillis de Bastart van Massemine is de som van 20 schelling groten schuldig
aan Jacop den Bake, voor zijdelaken. - 1409, juni 27
301/20 f. 64v°/3 Heinric de Dwaelwerker is de som van 17 schelling schuldig aan Mergrieten,
weduwe van Andries sBruwers, voor achterstallige pacht. - 1409, juni 27
301/20 f. 80/7 Jan Martin Dey is de som van 3 pond 12 schelling groten schuldig aan Pieter
Borlute. - 1409, juni 27
301/20 f. 63/8 Clais van Marke is de som van 30 schelling 1 denier groten schuldig aan
Oliviere van Everslaer, voor een pantser. Borg: Jan de Witte fs. Willems. - 1409, juni 28
301/20 f. 63/11 Pieter Pameyt is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan Pieteren
den Brunen en Willem Bruyke, voor geleend geld. - 1409, juni 28
301/20 f. 63v°/7 Pieter Martins is 19 manden appelen schuldig aan Willem Buyke. - 1409,
juni 28
301/20 f. 66/14 Michiel van Oesterzele, priester en parochiepastoor van eke is de som van 6
pond groten tournoois schuldig aan de vrouw van Jan vanden Velde, voor lijnwaad. Borg:
Gillis van Masminne, bastard; Jan Drabbe, mesmaker; Jan Pite. - 1409, juni 28
301/20 f. 64/6 Jacob van der Straten, glazenmaker, en zijn zoon Jacop hebben een huis,
gelegen aan het Gravensteen, verkocht aan Legiere den Serjant, voor 13 pond 12 schelling
groten tournoois. Dit huis lag tussen dat van Gillis de Brune en dat van de zoon van Willem
Pieters. De landcijns bedroeg 12 penning parisis jaarlijks. - 1409, juli 1
301/20 f. 64v°/1 Denis van Belle en zijn vrouw Mergrieten fs. Jan Schutters hebben een
rente van 8 schelling parisis jaarlijks verkocht aan Jan van der Haghe fs. Jan. Deze rente stond
op een huis gelegen te Sint-Pieters-Aalst, eigendom van de vader van Jan voornoemd en waarin
Jan woonde. - 1409, juli 1
301/20 f. 64/9 Jacob Steel is de som van 43 schelling groten schuldig aan Pieteren Jacobs,
voor 1 pantser en voor geleend geld. - 1409, juli 2
301/20 f. 65/11 Pieter de Sceede fs. Pieter is de som van 22 pond parisis schuldig aan
Pieteren van Muelendike in plaats van de vrouw van den Moure, weduwe van Gherart van
Ghistele. - 1409, juli 2
301/20 f. 64v°/5 Justaes de Lettele is de som van 10 schelling 2 deniers groten schuldig aan
Roelande Hugaert, voor geleend geld. - 1409, juli 3
301/20 f. 64v°/6 Lodewijc van Calkene is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan
Jehan Shodeneren, voor geleend geld. - 1409, juli 3
301/20 f. 64v°/8 Jan Oste fs. Oste is de som van 34 schelling groten schuldig aan Jan van
Cuerne en de weduwe en erfgenamen van Laureyns vanden Loene, voor hout. - 1409, juli 3
301/20 f. 64v°/9 Joes Vyd, Heinric Santin en consoorten, vinderen van de nederkosterij van
Sint-Jan, rapporteren dat op 16 maart ll. Jan den Raven de jonge, de som van 14 schelling
groten moest betalen aan Jan den Wagheneren in plaats van Pieteren Aelbrechts. Kosten: 16
groten 2 inghelsen. - 1409, juli 3
301/20 f. 64v°/10 Joes Vyd, Heinric Santin en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht de Vos en consoorten konden opmaken dat
op 13 juli ll. Claise Roelins de som van 14 schelling groten moest betalen aan Thomase
Cornelis. Kosten: 14 groten. - 1409,juli 3
301/20 f. 64v°/12 Gillis van Ghend is de som van 19 Franse kronen en 19 franken schuldig
aan Jan Gricx. - 1409, juli 3
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301/20 f. 65/1 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 26 maart ll. Pieter Heyngillis de som van 25
groten moest betalen aan Jan Heusen, brouwer. Kosten: 16 groten. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/2 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 11 december ll. Jacop den Bosschere de som van 18 groten moest
betalen aan Jacop van Oestrem. Kosten: 15 groten. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/3 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 20 april ll. Segher Hauwe de som van 21 groten moest betalen aan
Ghiselbrecht Symoens. Kosten: 16 groten, 2 inghelsen. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/4 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 28 november ll. Kateline Bloums de som van 4 schelling 3 deniers
groten moest betalen aan Mergriete sCrabbers. Kosten: 17 groten. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/5 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Philips van Dronghene en
consoorten konden opmaken dat op 7 april 1408 n.s. Lonis Mayhu de som van 14 schelling 6
deniers groten moest betalen aan Lievin Cruusmanne. Kosten: 17 groten. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/6 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 24 januari ll. Willem van Goeslaer de som van 4 schelling 6
deniers groten moest betalen aan de vrouw sCrudders in plaats van haar man. Kosten: 16
groten. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/7 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 19 maart ll. de vrouw van Kerstiaen van Beelscamp in plaats van
haar man de som van 7 schelling 6 deniers groten moest betalen aan Joesse Roegeers. Kosten :
15 groten 1 inghelse. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/8 Daneel van Maldeghem, Pieter Loete en consoorten, vinderen van SintMichiels rapporteren dat op 1 december ll. Gheerarde van Roden de som van 12 schelling
groten moest betalen aan Andries fs. Jan Huughs. Kosten: 18 groten 1 inghelse. - 1409, juli 3
301/20 f. 65/12 Arend van Steenhuuse, rudder, machtigde Ghuye Blocke en Willem den
Vinder om in zijn naam de helft van een huis uit de Savaanstraat te verkopen. Dit huis kocht
Arend van Heinric van Danckaertsaecke. Ghuy en Willem stonden borg en mogen de schade
verhalen van de schuld van de heer van Scoerisse in plaats van zijn zoon. - 1409, juli 3
301/20 f. 66v°/19 Jacob van der Hulst is de som van 3 pond groten schuldig aan Willem den
Roeden, voor beschadiging van de borgtocht. Borg: Bertelmeeus Hugaert uit Oudenaarde. 1409, juli 3
301/20 f. 67/15 Pieter van Campene heeft een rente van 1 pond groten jaarlijks verkocht aan
Willem den Cuuts. Deze rente werd bezet voor Mergriete van Westvoerde, weduwe van
Heinric van Leyns, op grond te Aalst of te Oudenaarde. Deze rente stond vroeger op de
herberg "den Osse en den Esel", van Willem voornoemd, zoals te lezen is op de folio 53, op 25
april 1399 opgemaakt voor de schepenen Jacobs van de Pitte, Pieter Almeric en consoorten.
Borg: Jan van Roesselaer fs. Pieters; Gheerard van Crombrugghe. Voldaan: 19 juli 1413. 1409, juli 3
301/20 f. 67v°/1 Philippe de Hert is de som van 9 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan Dancvxsone, voor een schip. - 1409, juli 3
301/20 f. 69v°/9 Pieter de Maldre is de som van 18 schelling 6 penning groten schuldig aan
Pieteren den Weer uit Asse. - 1409, juli 3
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301/20 f. 70v°/2 Ghuy van Ghistele, rudder, heeft een geschil met de weduwe van Daniel
van Masminne over het goed te Belle. De schepenen beslisten dat de weduwe geen recht meer
heeft op dit goed. - 1409, juli 3
301/20 f. 82/3 Clais Brunhals is de som van 2 pond 10 schelling groten tournoois schuldig
aan Pieteren van Berevelt als deken van het schildersambacht voor de vrijheid in dit ambacht.
Borg: Boudin van Loe, kruidenier uit Oudburg. - 1409, juli 3
301/20 f. 63v°/3 Simoen van der Gracht is de som van 19 schelling groten tournoois
schuldig aan LIsbetten van Caenbeke fs. meester Wouters, voor geleend geld. - 1409, juli 4
301/20 f. 63v°/4 Phelips Tiebaert is de som van 25 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan van der Meere, smid, voor ijzer. - 1409, juli 4
301/20 f. 63v°/5 Willem Steyaert is de som van 12 pond groten tournoois schuldig aan Jan
van der Boeninghen, voor een huis. - 1409, juli 4
301/20 f. 65/14 Wouter van Stockelgate is de som van 38 schelling groten schuldig aan
Olivier Heckaerde, voor scursen. - 1409, juli 4
301/20 f. 65v°/1 Fransois Serydiers is de som van 5 pond 13 schelling 6 deniers groten
schuldig aan LIevine Meyeraerd, voor geleend geld. Borg: Jan Willemssone, pijnder; Jacob van
Melle, vleeschouwer. - 1409, juli 4
301/20 f. 66/1 Katheline Squadepapen is de som van 8 pond groten tournoois schuldig aan
Martine van der Elst. Deze som moet Jan Zeghers fs. Gillis in haar plaats betalen omdat hij
haar dit schuldig was. Dit kan men lezen op folio 19 op 23 november 1398 opgemaakt voor de
schepenen Jacob van den Pitte, PIeter Hamelricx en consoorten. Borg: over Jan: Clais van den
Berghe, Jacop Diers. - 1409, juli 4
301/20 f. 66/6 De vrouw van Lembeke moet de som van 22 schelling 4 pening groten
tournoois betalen aan Jacop Sturtewaghen, voor huishuur. - 1409, juli 4
301/20 f. 66/11 Godernert uten hove, Jan van den Kerchove en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 13 februari ll. Jan Sorghelosen de som van 18
schelling groten moest betalen aan Jan van Aersele. Kosten: 22 groten. - 1409, juli 4
301/20 f. 66/12 Godenert uten Hove, Jan van den Kerchove en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 27 juni ll. Symoen Styns de som van 14 schelling groten moest
bealen aan Jan van Vaernewyc. Kosten: 40 groten. - 1409, juli 4
301/20 f. 66v°/14 Jan de Croec en Suffie van der Brugghen zij de som van 3 pond 6 schelling
groten schuldig aan Boudine Rondeel voor geleend geld en beschadiging van de borgtocht. 1409, juli 4
301/20 f. 70/2 Clais Huughsone is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan Pieter
Vegghen. - 1409, juli 4
301/20 f. 73v°/5 Pieter de Cocmeester fs. Pieter pachtte een plaatsje, gelegen te Hulst in de
Begijnstraat van Claise Baes, priester en bezitter van een kapelrie uit de Sint-Niklaaskerk, voor
22 schelling parisis jaarlijks. - 1409, juli 4
301/20 f. 77/5 Gillis van den Vivere heeft de helft van een erf van het huis uit de Veldstraat,
met loeve genaamd "Mersman", op de hoek van de Vonessesteghe gelegen, verkocht aan Jan
Clocmanne fs. Jan. Gillis kocht dit vroeger van Bussarde van Munte en Jan Versaren fs.
Cornelis. Jan Clocmanne gaf de som van 9 pond parisis jaarlijks landcijns aan Gillis, bezet op
de helft van de erf, voor een rente van 6 pond parisis jaarlijks die Jan kocht van Gillis. (zie folio
19). - 1409, juli 4
301/20 f. 59/10 Jan de Pape fs. Harent is de som van 12 pond groten tournoois schuldig aan
Jacop Snouc, voor een huis gelegen aan de Rozier, met een landcijns van 4 schelling 9 deniers
groten jaarlijks. Borg: Daneel de Pape; Jan van Buten. - 1409, juli 4
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301/20 f. 64/3 Willem de Bake als borger over Simoen Deynoete is de som van 5 pond
groten schuldig aan PIeteren Goetghebuer. Borg: Lievin van Ghend; Mergriete Staen, zijn
moeder. Zijn moeder beloofde om Lievin schadeloos te houden van de borgtocht. Voldaan: 23
augustus 1410. - 1409, juli 5
301/20 f. 59/16 Jan van Everghem en zijn vrouw Lisbette fs. Pieter Andries hebben de som
van 5 pond groten ontvangen van Willem Gillissone, voor de afkoop van een rente van 6 pond
parisis jaarlijks. Deze rente lag te Vraendyc. - 1409, juli 6
301/20 f. 64v°/15 Jan den Bloc fs. Gillis uit Kruibeke is de som van 28 schelling groten
schuldig aan Jacop van den Walle. - 1409, juli 6
301/20 f. 64v°/15 Jan den Winter is de som van 2 pond 3 schelling groten schuldig aan Jan
den Ruddere fs. Jacob. - 1409, juli 6
301/20 f. 65v°/12 Clais van den Brouke zal de rente van 6 pond parisis jaarlijks bezetten op
zijn grond. Deze rente kwam toe aan Claren, vrouw van Pieter vander Crayen en Gillis vander
Crayen, priester, haar zoon. - 1409, juli 6
301/20 f. 67v°/2 Gillis Ferrant en Agneesen fs. Jan Grielen hebben een lijfrente van 12 pond
parisis jaarlijks verkocht aan Gillis Ansin alias van Meerhm en Ysabeelen Stupers, zijn vrouw.
Deze lijfrente was bezet op het deel van het goed 'tAudenhove' die Agneesen zal erven van
haar moeder Kateline van Caudenberghe, weduwe. Kateline voornoemd zal de rente van 12
pond parisis jaarlijks betalen in plaats van Agneesen omdat Kateline en haar man Jan Grielen
een rente van 10 pond parisis jaarlijks beloofd hadden aan Agneesen bij haar huwelijk. - 1409,
juli 6
301/20 f. 67v°/12 Daneel vander Nuwenborch is de som van 16 schelling groten tournoois
schuldig aan Jacop den Dievel, voor paling. - 1409, juli 6
301/20 f. 73/11 Thomaes vander Meere en zijn vrouw Lysbette Hardevuust hebben beloofd
om Mergriete Caens, vrouw van Heinric vanden Croughe alias Sysein te onderhouden.
HIervoor kregen zij 12 pond groten tournoois. Mergriete was de moeder van Lysbette. Bij de
dood van Mergriete moeten zij haar een mis doen celebreren. Deze som was bezet op hun huis
en meersje gelegen buiten de Grauwpoort voor het Sint-Jacobshuis met een landcijns van 17
schelling parisis jaarlijks. Het huis lag tussen dat van Jan Streefhuuse en dat van Jan Martins en
ook bezet op een klein meersje gelegen voor het Sint-Jacobshuis met een landcijns van 9
schelling parisis jaarlijks bestemd voor Sint-Jacobs. Landsheren: Justaes Onredene; Beele
sMonteneren in plaats van Sint-Jacobs. Mergriete geeft ook de helft van een huis, gelegen aan
het Berouw, op de leen van Heinkine Soetemont, met een landcijns van 18 schelling parisis aan
de kinderen van haar dochter. De andere helft behoorde toe aan haar zoon Gheerarde
Hardevuust. Bij deze overeenkomst gaven Gheerarde en Jan Hardevuust, haar zonen, hun
toesteming. Landsheer: Heinkine Soetemont en zijn moeder Yde van Meldenbrouc, weduwe
van Heinric Soetemont. Thomaes heeft beloofd om 8 zielmissen op te dragen. Voldaan: 2 mei
1410. - 1409, juli 6
.301/20 f. 74/2 Jan de Scoemaker fs. Symoen is de som van 16 pond groten tournoois
schuldig aan Zegheren Everwyne, voor een pleitschip BOg : Jan Lammins fs. Jan, schipmaker.
- 1409, juli 6
301/20 f. 84bis v°/3 Arend de Cueveleren fs. Jan heeft 2 huizen gelegen aan de Kalanderberg
en die hij erfde van zijn vader, verkocht aan Daniele den Grave. Het ene huis "de Kerke" lag
naast Arend fs. Clais en met het plaatsje bedroeg de landcijns 10 schelling parisis bestemd voor
de Heilige Geest van Sint-Jacobs. Het ander huis ernaast had een landcijns van 26 schelling
parisis jaarlijks. De verkoopsom bedroeg 18 pond groten. Landsheer: van "de Kerke": Jan
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Uggeboud, priester, in plaats van Sint-Jacobs, Clais Baes in plaats van de kapelrie van SintNiklaas. - 1409, juli 6
301/20 f. 66/4 Godenert uten Hove, Jan van den Kerchove en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 16 april ll. Jan Sorghelosen de som van 5 schelling
3 penning groten moest betalen aan Pietren Boudins. Kosten: 22 groten. - 1409, juli 7
301/20 f. 66/5 Godenert uten Hove, Jan van den Kerchove en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 18 december ll. Willem van Beysenoven de som van 32 groten
tournoois moest betalen aan Jan van Huusse. Kosten: 19 groten. - 1409, juli 7
301/20 f. 67/8 LIsbette Casteleins is de som van 29 schelling groten schuldig aan Claise van
Minmaghen, voor bier. - 1409, juli 7
301/20 f. 68/4 MIchiel Steyaert heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Jan
Sernydiers, de jonge, voor 1 jaar en voor 3 pond 10 schelling groten. De stal was eigendom van
Heinric Deynoete. - 1409, juli 7
301/20 f. 68v°/13 Jan Kellioet is de som van 2 pond 9 schelling 10 deniers groten schuldig
aan de vrouw van Michiel de Vos. - 1409, juli 7
301/20 f. 69v°/1 Jan Harinc is de som van 24 pond groten schuldig aan Mergriete Curthals,
zijn moeder, voor geleend geld dat nodig was om de helft van 2 herbergen genaamd "den
Ram" en "den Baers", gelegen aan de Hoogpoort te kopen. - 1409, juli 7
301/20 f. 67/13 Pieter Quintin is de som van 15 schelling 7 deniers groten schuldig aan
Daneele Roegeers. Daneele moet die som van Jan van Zwinaerde ontvangen in mindering van
de schuld die Jan aan PIeter moest. Pieter Quintin machtigde Daneele Roegeers om de schuld
van Jan te innen. - 1409, juli 8
301/20 f. 69/9 Gillis van der Brugghen is de som van 2 pond 4 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan van den Heede fs. Gillis. 301/20 f. 71/1 Jan van den Boegaerde fs. Soyhiers heeft een lijfrente van 2 pond groten
jaarlijks verkocht aan Pieteren den Rike fs. Ghiselbrecht. Deze lijfrente was bezet op een tiende
te Tayeghem te Aalst of op 4 mijlen te Gent. Borg: Ghy de Bloc; Phelips van den Dale. - 1409,
juli 8
301/20 f. 74v°/6 Heinricke den Wapenmakere heeft een geschil met meester Pieter van
Cleurvinghen en Anthonis Betten als borger over meester Wouter van den Wedaghen, over de
leveringen van timmerwerk aan het huis van Heinricke, in de Tucstraat. Heinricke den
Wapenmakere en meester Wouter van der Wedaghen met zijn borgers kwamen overeen dat
meester Pieter de som van 48 schelling 5 deniers groten zal betalen aan Heinricke en Anthonis
zal hem ook de som van 48 schelling 5 deniers groten betalen. Wouter van der Wedaghen
beloofde om zijn borgers schadeloos te houden. - 1409, julii 8
301/20 f. 77v°/6 Jan Serweytins zal de som van 20 schelling groten tournoois betalen aan
Gillisse Bendins voor een huis. - 1409, juli 8
301/20 f. 66/3 Jan Laureins, Clais van Meeren en Kateline tsGroeten zijn de som van 92
pond groten schuldig aan Jaquemarde de la Bakerie en Andriesse den Clerc, voor weede. 1409, juli 9
301/20 f. 66/9 Katelinen sGroeten in plaats van Claise van Meren is de som van 7 pond
groten tournoois schuldig aan Gillisse vanden Ryne, voor lijnwaad. - 1409, juli 9
301/20 f. 66v°/12 Daneel van Maldeghem, Wilem Soyssone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 27 april ll. Zegheren van den Bussche de
som van 10 schelling 6 deniers groten moest betalen aan Jehan sWielmakers in plaats van haar
man. Kosten: 26 groten. - 1409, juli 9
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301/20 f. 66v°/13 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 22 juni ll. Jan Doncker de som van 8 pond 2 schelling parisis
moest betalen aan Jan den Ruddere fs. Jacob. Kosten: 18 groten 2 inghelsen. - 1409, juli 9
301/20 f. 67/6 Fransois van den Briele is de som van 2 pond 14 schelling groten schuldig aan
Cornelisse van der Meulen, voor een huis. - 1409, juli 9
301/20 f. 67/7 Boudin de Necker is de som van 10 schelling 8 denier groten schuldig aan Jan
Bentin, priester, voor achterstallige pacht. - 1409, juli 9
301/20 f. 68/5 Jan Bertelmeeussone is de som van 2 pond 14 schelling 2 deniers groten
schuldig aan Lisbette van Abbinsvoerde, weduwe van Godenerts uten Hove, voor
achterstallige pacht. - 1409, juli 9
301/20 f. 73v°/6 Gillis Heylen en Willem de Smet fs. Godenert, pachters van Ector uten
Swane, zijn de som van 2 pond 10 schelling groten tournoois schuldig aan Jacoppe van den
Audenhuus, voor achterstallige renten. Zij moeten ook zolang zij dit stuk grond pachten, de
som van 25 schelling groten betalen aan Jacop van den Audenhuus. - 1409, juli 9
301/20 f. 79/17 Angneese, weduwe van Daniel Wyns, moet 2200 stukken hout, Deinse
maten, leveren aan Arende van den Hende. - 1409, juli 9
301/20 f. 65v°/3 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 26 juni ll. Baten sKueleneren de som van 11
schelling 7 groten moest betalen aan Lievine Goedals, ledertouver. Kosten: 44 groten. - 1409,
juli 11
301/20 f. 65v°/4 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 27 april ll. Pieteren den Clerc de som van 6schelling groten moest betalen
aan Harende van de Boegarde. Kosten: 27 groten 2 inghelsen. - 1409, juli 11
301/20 f. 65v°/5 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 4 juli ll. Bernarde den Gursem de som van 9 schelling groten moest betalen
aan Pieteren Oliviers. Kosten: 21 groten. - 1409, juli 11
301/20 f. 65v°/6 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 22 juni ll. Heinric Melis de som van 13 schelling 5 deniers groten moest
bealen aan Lievine den Boc. Kosten: 28 groten. - 1409, juli 11
301/20 f. 65v°/7 Godenert uten Hove, Jan de Cclerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 11 december ll. Albine Wulgarde de som van 5 schelling groten moest
betalen aan Olivier van den Berghe. Kosten: 14 groten. - 1409, juli 11
301/20 f. 66/13 Heinric den Reyere is de som van 12 schelling groten schuldig aan Heinric
Gruwel in plaats van Heinric Maercelissone. - 1409, juli 11
301/20 f. 68v°/3 Segher de Vriese is de som van 24 pond groten schuldig aan Jan van der
Meulen, blauwer uit Oudenaarde, voor weede. Voldaan: 22 november 1412. - 1409, juli 11
301/20 f. 68v°/4 Gheerard van Mourseke, blauwer, is de som van 29 pond groten schuldig
aan Jan van der Meulen, blauwer uit Oudenaarde, voor weede. Voldaan: 22 november 1412. 1409, juli 11
301/20 f. 74v°/1 Joes Scelpe is de som van 26 schelling 7 deniers groten schuldig aan
Heinriccke van der Varent. - 1409, juli 11
301/20 f. 76v°/7 Jan Scaetse fs. Jan is de som van 7 pond 15 schelling groten tournoois
schuldig aan Pietren den Neckere, voor een huis aan de Overschelde. - 1409, juli 11
301/20 f. 80v°/8 Gheerart vander Vurst is de som van 2 pond 3 schelling 9 denies groten
schuldig aan Ghelvoete van Leyns. - 1409, juli 11
301/20 f. 80v°/11 Martin uter Galeyden is de som van 31 schelling groten schuldig aan Jan
Vlaminc. - 1409, juli 11
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301/20 f. 66v°/1 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 18 juni ll. Lisbetten Castelains de som van 6 schelling 6 deniers
groten moest betalen aan Gillise van Hoolbeke. Kosten: 17 groten 2 inghelsen. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/2 Jan de Keyzer, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 27 juni ll. Lisbetten Castelains de som van 9 schelling 6 deniers
groten moest betalen aan Willem Alaerde. Kosten: 18 groten 2 inghelsen. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/3 Jan de Keyzer, Pieter van Leuvene en de Jan de Wispeleren, vinderen van
Sint-Niklaas, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghuy Bloc en consoorten konden opmaken
dat op 12 juni 1408 Lysbetten van Herpe alias van Castelain, de som van 29 schelling 3 deniers
groten moest betalen aan de vrouw van Aelbrechte van Hamert. Kosten: 19 groten. - 1409, juli
12
301/20 f. 66v°/4 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene, Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghy Bloc en consoorten konden opmaken dat
op 6 juli 1408 Jan Meeren de som van 20 schelling of 2000 houtstukken moest betalen aan
Eweyne den Ruddere. Kosten: 22 groten. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/5 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 23 maart ll. Jan de Cupere de som van 4 schelling 10 deniers groten
12 muiten moest betalen aan Boudine Blanckaert. Kosten: 16 groten. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/6 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren en consoorten,
vindeen van Sint-Niklaas, rapporteren dat op 24 januari ll. Ghiselbrecht den Zwarten, de som
van 17 schelling 7 deniers groten moest betalen aan Jan van Buxtale en Daneele van Heersele.
Kosten: 15 groten 2 inghelsen. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/7 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghy Bloc en consoorten konden opmaken dat
op 21 februari 1408 n.s. Segher de Bliet, de som van 6 schelling 2 deniers groten moest betalen
aan de vrouw van Lievine Tocx. Kosten: 14 groten in inghel. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/8 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 4 juli ll. Joes vanden Poele de som van 26 groten moest betalen aan
Jan Nachtegalen. Kosten: 28 groten. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/9 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 23 februari ll. Masseuse den Pols alias de Mont, de som van 4
schelling 3 deniers groten moest betalen aan de vrouw van Mattheeus Drieghe .Kosten: 35
groten. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/10 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispelerern, vinderen van
Sint-Niklaas, rapporteren dat op 11 januari ll. Laureine Roedhasen de som van 27 groten moest
betalern aan Soetine Goedertiers. Kosten: 23 groten. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/11 Jan de Keyser, Pieter van Leuvene en Jan de Wispeleren, vinderen van
Sint-Niklaas, rapporteren dat op 23 oktober ll. Daneel van Melle de som van 2 pond 4 schelling
8 penning grroten moest betalen aan de vrouw van Jan de Backere, in de bakkerij "den bonten
hert". Kosten: 20 groten. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/12 Michiele Serwillems is de som van 9 pond 6 schelling 8 deniers groten
schuldig aan Heinric den Visschere in plaats van Jan, zijn broer. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/16 Jan Sanders fs. Sanders is de som van 10 schelling groten schuldig aan
Jacop den Neckere, ketelaar in plaats van Diedericke Bodekin. - 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/17 Pieter de Drussate fs. Jan heeft een lijfrente van 1 pond groten tournoois
jaarlijks verkocht aan Pieteren Meynfroete. Deze lijfrente was bezet op grond te Gent of
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binnen de 3 mijlen. Borg: Heinric Blondeel, Pieter van Loe fs. Jacop en Gillis Laureins fs. Clais.
- 1409, juli 12
301/20 f. 66v°/18 Pieter de Drussate is de som van 24 schelling groten schuldig aan PIeteren
Meinfroete. Borg: Heinric Blondeel, Pieter van Loe fs. Jacop en Gillis Laureins fs. Clais. 1409, juli 12
301/20 f. 67/11 Clais de Kuelneren is de som van 11 schelling 6 deniers groten schuldig aan
Gillis van Meessene. - 1409, juli 12
301/20 f. 67/14 PIeteren van Crubeke is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan
Lievine van der Beke, voor een huis. - 1409, juli 12
301/20 f. 67/16 Jan de Muelneren is de som van 6 pond groten tournoois schuldig aan
Mattheuse van Authem, voor de helft van een huis waarin Mattheuse woonde. - 1409, juli 12
301/20 f. 67v°/9 Jan Alaert, kruidenier, is de som van 24 pond groten schuldig aan Jan van
Houten fs. Jan voor een huis gelegen aan de Sint-Michielskerk. Jan van Houten heeft Jan
Willaert en Jan den Zaghere, lammerwerker, mede aangesteld om deze som zo gunstig mogelijk
te besteden voor zijn kind Betkine. Voldaan: 15 november 1415 - 1409, juli 12
301/20 f. 70/1 Diederic van Pielaer is de som van 12 pond 10 schelling groten schuldig aan
Heinric Blondeel, voor een huis gelegen aan de Muide naast Lievin sHanen. Borg: Jan van
Kemsheeke, schipper, Gillis van den Velde. Heinric voornoemd heeft reeds 2 schelling 7
deniers groten ontvangen. - 1409, juli 12
301/20 f. 72/9 Jan den Brunen fs. Jacob uit Axel is de som van 3 pond 14 schelling groten
schuldig aan Jan Laureins, brouwer. - 1409, juli 12
301/20 f. 73v°/7 Pieter Almeric heeft 4 bunders grond, gelegen te Drongen, verpacht met
voorwaarden voor 6 jaar en voor 5 schelling groten jaarlijks de roede aan Diederike den
Blonden. Borg: Jacop den Blonden, zijn vader; Matthys den Blonden, zijn broer. - 1409, juli
12
301/20 f. 75v°/1 Willem Wenemaer en Pieter de Brune voogden van het hospitaal van den
Paradise te Gent, genaamd Wenemaers, hebben een kamer gegeven aan Katelinen Mayhuus fs.
Gillis. Deze kamer was vrij door de dood van Mergrieten sPloughers. Katelinen gaf hiervoor 2
pond groten Vlaamse munt. Zij zal ook, wanneer zij sterft, al haar goederen die zich op dat
ogenblik in het hospitaal bevinden, schenken. Wanneer haar vader voor haar sterft dan geeft zij
de som van 2 pond groten tournoois aan het hospitaal. Wanneer haar moeder voor haar sterft
geeft zij de som van 4 pond groten tournoois. - 1409 , juli 12
301/20 f. 76/8 Broeder Zegher de Necker als prior van de Augustijnen, broeder Joes Peys,
leesmeester, broeder Lievin van Aalst, subprior, broeder Jan Boydins, procurator, broeder
Heinric Cleyen, koster, broeder Lievin Storem, hebben een huis, gelegen bij de Sanderswal,
genaamd 'Steenkine', tussen dat van Philip Sculpe en dat van de weduwe Fauts, verpacht voor
het leven aan Jacop Tande en zijn vrouw Strange van Karrebrouc voor 21 schelling groten
tournoois. De voorwaarde was dat zij een begraafplaats zullen hebben in het klooster. Jacop
moet wel de vloer, de zolder en de muur van het huis herstellen. Landsheer: Jan den Verwere,
priester, in plaats van de kapelrie van Sint-Pharahilden. - 1409, juli 12
301/20 f. 78v°/10 Gillis vanden Cappellen is de som van 5 pond groten tournoois schuldig
aan Lievine Papal voor 3/4 van een huis uit de Pitsteeg, waarin Aechte Viertichponds woonde.
Landsheer: Goessin Lusschaert in plaats van het Halinshospitaal; Soeten van Biervliet als
voogd over haar zoon (Adriane ?). - 1409, juli 12
301/20 f. 81/8 Lambrecht Bosschaert is de som van 3 pond 6 schelling 4 deniers groten
schuldig aan Jacop Sneevoet. - 1409, juli 12
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301/20 f. 85/2 Mergriete van Heurne, weduwe van Raes van Mullem, voor zichzelf en Joes
Beste in plaats van de kinderen van Raes, hebben de goederen van het klooster van SintAmant, gelegen te Heyne bij Oudenaarde, gepacht van Gillisse van Stamkerke, proost van
Kortrijk in plaats van de prelaat van het voornoemde klooster, voor 9 jaar en voor 100 Franse
kronen jaarlijks. Borg: Cornelis van der Meulen; Kerstiaen van der Gracht. - 1409, juli 12
301/20 f. 67/1 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 13 april ll. Katelinen van der Lelyen de som van 9 schelling groten
schuldig was aan Claise van Minnaghen. Kosten 20 groten. - 1409, juli 12
301/20 f. 67/2 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 8 juni ll. Jan Seurgheloese een pantser moest geven aan Michiele
van der Hast. Kosten: 23 groten. - 1409, juli 13
301/20 f. 67/3 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 26 januari ll. Stasin Baten de som van 19 groten en een halve
moest betalen aan Mergrieten, vrouw van Jan van Meeren. Kosten: 14 groten. - 1409, juli 13
301/20 f. 67/4 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 4 juli ll. Jan Kusen de som van 28 groten moest betalen aan Gillis
den Coeman. Kosten: 39,5 groten. - 1409, juli 13
301/20 f. 67/5 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 18 mei ll. Jan den Scoteleere uit Herzele de som van 2 schelling
groten moest betalen aan Martine Baerde. Kosten: 2 schelling 6 deniers groten. - 1409, juli 13
301/20 f. 67/9 Laureins van den Pitte is de som van 8 pond 8 schelling 10 deniers groten
schuldig aan Everdeye den Grutere in plaats van zijn gasten, voor weede. - 1409, juli 13
301/20 f. 67/10 Phelips van Dronghene en Jan Almeric, halleheren in den pit, rapporteren
dat op 3 april ll. Gillis van den Damme en zijn broer Coelart de som van 4 pond 6 schelling
groten moesten betalen aan Stevine Heybant. Kosten: 26 groten. - 1409, juli 13
301/20 f. 67/12 Thomase Cornelis zal de som van 38 schelling groten betalen aan Pieteren
van den Velde. - 1409, juli 13
301/20 f. 68v°/14 Daniel van Melle is de som van 24 schelling groten tournoois schuldig aan
Jan den Roevere, voor beesten. - 1409, juli 13
301/20 f. 83 en 84
/ Deze akte bevindt zich tussen folio 83 en folio 84 van het register 1408-1409 en was
middendoor gescheurd. Enkel het volgende was leesbaar : Ghelvoet Damman fs. Jan heeft een
huis gelegen aan het Belfort, verkocht aan Jan Style, priester te Kaprijke en aan Gillis Style. Dit
huis lag naast dat van Gillis voornoemd en naast Jan Scueveleren, met een landcijns van 17
schelling 6 deniers parisis 4 kapoenen. Op dit huis stond een lijfrente van 6 pond parisis
jaarlijks, bestemd voor Pieteren van ... De verkoopsom bedroeg 8 pond groten. Landsheer :
Jacop de Wielmakere in plaats van de Sint-Michielskerk. Reeds een deel betaald: 20 december
1410, 7 juli 1410 .....1411. Voldaan: 3 maart 1412. Zie ook folio 84bis akte 2 - 1409, juli 13
301/20 f. 72/4 Jan van der Leene is de som van 12 schelling 8 deniers groten tournoois
schuldig aan Gillis van den Westvelde. - 1409, juli 14
301/20 f. 61/8 Robbrecht vander Helst is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan
Willem Arent, voor kateilen. - 1409, juli 15
301/20 f. 63v°/9 Jan Halin, zilversmid, machtigde Kateline Swinders, zijn vrouw, om in zijn
naam de schulden te innen. - 1409, juli 15
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301/20 f. 67v°/3 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-MIchiels, rapporteren dat op 23 maart ll. Laureinse van Wayenbehge de som van 4
schelling groten schuldig was aan Harende van der Sluis. Kosten: 21 groten. - 1409, juli 15
301/20 f. 67v°/4 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 23 februari ll. Laureinse van Wayenberghe de som van 6 schelling groten
schuldig was aan Jan Cloet. Kosten: 24 groten. - 1409, juli 15
301/20 f. 67v°/5 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de onderkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Harent Everwyn en Willem Vermarien
en consoorten konden opmaken dat op 28 juli 1407 Pieteren Blanckaert de som van 24
schelling 9 deniers groten moest betalen aan de vrouwen Heerenbouts. Kosten: 21 groten. 1409, juli 15
301/20 f. 67v°/6 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 13 oktober ll. Pieter den Potter de som van 10 schelling groten moest
betalen aan Jan Beste. Kosten: 2 schelling 6 penning groten. - 1409, juli 15
301/20 f. 67v°/7 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghyselbrecht Mayhuus, Segher vanden Somple en
consoorten, konden opmaken dat op 5 mei 1408 Symon Arend fs. Gherard de som van 5
schelling groten moest betalen aan Pieteren Borlute. Kosten: 28 groten. - 1409, juli 15
301/20 f. 67v°/8 Harent Everwyn, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghyselbrecht Mayhu, Segher van den Sompele en
consoorten konden opmaken dat op 5 mei 1408 Pietren den Bode de som van 7 schelling 10
penning groten schuldig was aan Pieteren Borlute. Kosten: 28 groten. - 1408, juli 15
301/20 f. 67v°/10 Willem Hays is de som van 13 schelling groten tournoois schuldig aan Jan
den Cusere, voor eten en drinken. - 1409, juli 15
301/20 f. 67v°/11 Simoen Lachenjoen en Jan van der Heede zijn de som van 4 pond 11
schelling 8 deniers groten schuldig aan Boudine Lampen, voor koren. Voldaan: 3 juli 1410. 1409, juli 15
301/20 f. 68v°/2 Pieter Fierins fs. Jan is de som van 47 schelling 4 deniers groten schuldig
aan Jan den Ruddere fs. Jacob, voor een Dumeschip. - 1409, juli 15
301/20 f. 69/1 Jan Lammins, baljuw van O.L.Vrouw-Sint-Pieters is als borger over PIeteren
van der Goten de som van 26 schelling 3 deniers groten schuldig aan Jan Rogghemanne.
Matthys de Blonde zal aanwezig zijn op de betalingsdag. - 1409, juli 15
301/20 f. 79/5 Jan Paesdach heeft voor zichzelf en in de naam van zijn vrouw Mergrieten,
het recht op de huishuur van een huis uit de Wanrestraat achter de Gadeamme en eigendom
van de Sint-Baafskerk, verkocht aan Jan van Waesberghe, tinnenpotgieter, voor 5 pond groten.
Dit huis huurden Mergrieten en Pieter van den Hecke van Wouter, abt van Sint-Baafs, zoals te
lezen valt op folio 15 november 1398. Borg: Daneel Vincke, bakker; Adriaan van Waesberghe.
- 1409, juli 15
301/20 f. 82/8 Joes Stelpe is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan Jan vanden
Honner fs. Gillis, voor leder. - 1409, juli 15
301/20 f. 60v°/12 Pieter Ghevaert uit Huussen is de som van 14 pond parisis schuldig aan
Gheerart den Pape in plaats van de weduwe van Jan uten Hove. - 1409, juli 16
301/20 f. 68/1 Heinric Fierins is de som van 14 pond groten tournoois schuldig aan
Heinricke Stevins voor een huis, gelegen aan de Muide. Voldaan: 4 augustus 1416. - 1409, juli
16

127

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure - Reeks 301/20 (1408-1409) - Regesten

301/20 f. 68/2 Jan Gheerolfs fs. Jacob uit Assenede is de som van 16 schelling 6 deniers
groten schuldig aan Claise van Badeghem in plaats van de Sint-Janskerk, voor achterstallige
renten. - 1409, juli 16
301/20 f. 68/3 Harent van den Hende machtigde Kateline, zijn vrouw, om de hem
toekomende schulden te innen. - 1409, juli 16
301/20 f. 69v°/8 Mathys van den Perre is de som van 28 schelling groten tournoois schuldig
aan Kateline, vrouw van Michiel de Vos. Matthys voornoemd betaalde deze som voor de heer
van Zomergem. - 1409, juli 16
301/20 f. 73/1 PIeter de Malre en Heinric Ruussinc zijn de som van 20 schelling 2 deniers
groten tournoois schuldig aan Philip den Heren, voor een schip. - 1409, juli 16
301/20 f. 79v°/10 Katteline Spotters, begijn te Sint-Lisbette heeft een stuk vrije erf, gelegen
acher de Muide, naast de erf van de vrouw van Kerstiaen vande Gracht, verkocht aan Jan
Goedhalse fs. Heinric uit Sleidinge. - 1409, juli 16
301/20 f. 64/2 Gheleyn van den Weghen is de som van 4 pond 6 schelling 5 deniers groten
schuldig aan Jan Peysin, voor fransinen. - 1409, juli 17
301/20 f. 68v°/5 Jan Bonte is de som van 4 pond 8 schelling groten tournoois schuldig aan
Lievin Hoede voor koren. - 1409, juli 17
301/20 f. 68v°/10 Jan de Meyheren, zekhouwer, is de som van 30 schelling groten tournoois
schuldig aan Mergrieten, vrouw van Daniel Biermans. - 1409, juli 17
301/20 f. 69/8 Kerstoffelse den Clerc is de som van 31 alsters koren schuldig aan Lievine
vander Weeden en Arende Godeverts. - 1409, juli 17
301/20 f. 69/12 Mergrieten, vrouw van Jan vander Pale, heeft een geschil met haar man over
een goed. De schepenen beslisten dat Jan vander Pale de rente van 3 pond groten jaarlijks moet
geven aan zijn vrouw, omdat hij dat beloofd heeft en omdat zij uit elkaar gaan. - 1409, juli 17
301/20 f. 69v°/2 Roelande de Backere is de som van 5 pond 16 schelling 6 deniers groten
schuldig aan Jan van Leyns fs. Jan in plaats van Willem de Buysson - 1409, juli 17
301/20 f. 69v°/3 Jan Plate,Jacob Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 26 maart ll. Simoene van den Hoerde de som van 2 schelling 6 deniers
groten moest betalen, aan Jan Bekelinc. Kosten: 22 groten 2 inghelsen. - 1409, juli 17
301/20 f. 69v°/4 Jan Plate, Jacob Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 17 mei ll. Jan Quisthout de som van 10 schelling 1 penning groten 1 inghel
moest betalen aan Inghelrammen den Beelden. Kosten: 18 groten. - 1409, juli 17
301/20 f. 69v°/5 Jan Plate, Jacob Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 10 november ll. Jan van Woelpitten de som van 8 schelling groten moest
betalen aan Ghiselbrecht Simoens. Kosten: 16 groten. - 1409, juli 17
301/20 f. 72/7 Lodewyc van Calkine is de som van 28 schelling groten schuldig aan
Willemme van Clapdorp, voor tegels. - 1409, juli 17
301/20 f. 78v°/3 Jan Plate, Jacop Stulpert fs. Jacob en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 15 juni ll. Thomase Cornelis de som van 9 schelling 1 penning groten moest
betalen aan Jan den Saghere fs. Jan. Kosten: 19 groten. - 1409, juli 17
301/20 f. 83/3 Godenert van der Brueghen, smid is de som van 2 pond 14 schelling 6 deniers
groten tournoois schuldig aan Oliviere van den Strekele, voor achterstallige lijfrenten. Ook is
hij de som van 20 schelling groten tournoois jaarlijks van een lijrente schuldig aan Oliviere
voornoemd. Deze laatste lijfrente was verzekerd, zoals te lezen viel op 9 augustus 1403,
opgemaakt voor de schepenen Matheeus Sammans, Pieter Hamelricx en cosnoorten. Borg: Jan
van Bassevelde fs. Jan. - 1409, juli 17
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301/20 f. 65v°/11 Harent van der Borch is als borger over Goessinne van Varnewyc, de som
van 3 pond 16 schelling groten schuldig aan Cornelis van de Meulen. - 1409, juli 18
301/20 f. 68v°/9 Phelip van Steenlant is de som van 13 schelling 4 denier groten schuldig aan
Jan Rydhuut en Gillisse van Hese als ergenaam van Gillisse van Hese, zijn vader. - 1409, juli 18
301/20 f. 69/2 Gillisse van der Langheraect zal de som van 4 pond groten tournoois betalen
aan Baten sBackers, voor een huis. - 1409, juli 18
301/20 f. 69/3 Jacop Seissone, de bastaard machtigde Willem Seissone om de hem
toekomende schulden te innen. - 1409, juli 18
301/20 f. 69/4 Phelips van Dronghene, Jan Amelric, halleheren in de pit, rapporteren dat op
19 maart ll. Jan de Vos, scheerder, de som van 3 pond groten moest betalen aan Jan Goethals,
omdat hij borger was over Claise Roelins. De borgsom van Jan voor Claise voornoemd werd
beschadigd voor 30 schelling groten. Kosten: 21 groten. - 1409, juli 18
301/20 f. 69/7 Jan vanden Perre is de som van 7 pond 18 schelling groten schuldig aan
Kateline Temmermans, vrouw van Jan Scoyers, voor een huis. Borg: Jacop Meyerart. - 1409,
juli 18
301/20 f. 69/10 Lievin vanden Heeken is de som van 43 schelling groten schuldig aan Jan
vanden Heeden, voor koren. Jan beloofde om Lievin schadeloos te houden van de schuld van
de erfgenamen van Gillis van Beversluis. - 1409, juli 18
301/20 f. 69/12 Jacob de Ruede is de som van 3 pond 4 schelling groten schuldig aan Jan
Verprensone, voor geleend geld. Deze som was verzekerd om zijn huis gelegen in de
Wijngaartstraat tegen het molenaarshuis aan de Bijloke met en landcijns van 26 schelling parisis
bestemd voor de Bijloke. Landsheer: Goessin Lusschaert in plaats van de Bijloke. - 1409, juli
18
301/20 f. 70/3 Soetin vander Hexine met de toesemming van Joesse Dierkine alias Baervoet,
haar man, en Angneese vander Hexine, haar zus, hebben 2 bunder grond gelegen te Evergem,
2 groten de roede, verkocht aan Mergriete, weduwe van Jan vanden Hulse en Laureins
Sphenen als voogd over de kinderen van Jan voornoemd. - 1409, juli 18
301/20 f. 72/8 Roegeer van Heedevelde is de som van 18 pond groten schuldig aan
Lysbetten Doedins, weduwe van Jan Doedins, voor een huis gelegen aan de Nieuwe Brug.
Borg: Jan Godins. Voldaan: 4 juli 1417. - 1409, juli 18
301/20 f. 72/10 Willem Penneman is de som van 28 schelling groten tournoois schuldig aan
PIeteren Mys. - 1409, juli 18
301/20 f. 78v°/13 Harent Nachtegale is de som van 4 pond 10 schelling groten schuldig aan
Jan Seys, schipper, voor een schip. - 1409, juli 18
301/20 f. 80/2 Jan Bentin, priester, heeft 1/4 van een rente van 10 pond parisis jaarlijks
verkocht aan Stevine van Liedekerke. Deze rente was bezet door Juerise uut Meerem op 1/3
van de ramen en op een rente van 4 pond parisis jaarlijks gelegen in de Abeelstraat bij het
Voldershuis, zoals te lezen viel op een folio van 4 mei 1383 en op folio 65 van 2 december
1388, voor de schepenen Gheerem Borluut en Heinric van Roden opgemaakt. Jan Bentin
kocht 1/4 van de voornoemde rente van Symoen Ryme zoals te leezen viel op folio 18 van 4
november 1390, opgemaakt voor de schepenen Clais uten Hove en Jan vander Heeken. 1409, juli 18
301/20 f. 69v°/13 Gillis vander Donct is de som van 7 pond groten tournoois schuldig aan
Lysbette, weduwe van Jan Arentssone, voor een huis op de Schipgracht gelegen naast Philip
Sherts en waarin Jan voornoemd woonde. - 1409, juli 19
301/20 f. 71v°/2 LIsbette van den Hulse, relcam, en Wouter van Brecht geven goederen aan
Jacop Sneevoet omdat hij Lisbette reeds 19 jaar onderhield. Lisbette had hulp gevraagd aan
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Jacop omdat zij blind was aan een oog en erg gekwetst aan het andere oog. Jacop heeft haar
dan bij hem genomen waar zij nog steeds vertoeft. Om dit te vergoeden krijgt Jacob, haar
broer, haar bezittingen. - 1409, juli 19
301/20 f. 72/3 Clais de Aerwyke, riemaker, is de som van 5 pond groten tournoois schuldig
aan Jan Baerde, voor riemwerken. - 1409, juli 19
301/20 f. 72/5 Jan de Winkeleere fs. Jan is de som van 36 schelling groten schuldig aan Jan
Stippelman. - 1409, juli 19
301/20 f. 72/6 Anthonis Cabuus eiste 8 pond 12 schelling groten van Katelinen van Autem,
voor zijn huis, gelegen in de Cleystrate. Katelinen heeft deze som overgegeven aan Jan de Vos,
kruidenier, omdat deze een grotere som aan haar schuldig was. Katelinen heeft een bewijs dat
Jan voornoemde de som heeft betaald aan Anthonis. De schepenen ontsloegen Kateline van de
eis van Anthonis. - 1409, juli 19
301/20 f. 73/10 Jan van den Velde, smid, is de som van 16 schelling groten tournoois
schuldig aan Pieteren Goetghebuer. - 1409, juli 19
301/20 f. 73v°/2 Willem vander Heeken machtigde Mergrieten van Allendriesche, zijn
vrouw, om de hem toekomende schulden te innen. - 1409, juli 19
301/20 f. 78v°/12 Anthonise Muelendyc, priester, heeft een geschil met Jan van Sybellen over
een huis, gelgen aan het Sint-Jacobskerkhof, dat Anthonise kocht van Jan voornoemd. Aan dit
huis was een gang die naar de "cleynen" leidde. De schepenen beslisten dat Anthonise geen
recht had op de gang en op de "cleine" van Jans huis. (cleyne = toilet). - 1409, juli 19
301/20 f. 78/14 PIeter de Munteneren is de som van 23 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan Roughen, voor bier. Voldaan: 9 februari 1412 n.s. - 1409, juli 19
301/20 f. 69v°/10 Jan Claeus fs. Jan, kuiper, is de som van 8 pond groten tournoois schuldig
aan Jacob den Pottere fs. Jan, voor bier. - 1409, juli 20
301/20 f. 69v°/11 Fransois Ackerman is de som van 6 pond 11 schelling 9 penning groten
schuldig aan Willem Stassins, voor lijnwaad. - 1409, juli 20
301/20 f. 72v°/12 Victore van der Zickelen is de som van 5 pond 14 schelling groten
tournoois schuldig aan Pieteren Jacobs. Voldaan: 20 oktober 1409. - 1409, juli 20
301/20 f. 78v°/9 Meester Jacob van Gages, schaliedekker, is de som van 2 pond groten
tournoois schuldig aan Mergriete vander Wostinen, voor 2 schalies. - 1409, juli 20
301/20 f. 80/1 Harent van der Stichelen eiste 3 pond 5 schelling groten van Jan Harthielen,
voor een huis, dat hij aan Jan verkocht. Dit huis was echter afgebrand voordat Jan het in
gebruik kon nemen. De schepenen beslisten dat Jan de som niet moet betalen. - 1409, juli 20
301/20 f. 48v°/2 Joes Vyd is de som van 18 pond groten tournoois schuldig aan Jacop Bette
en Gheerolve Bette voor 1/4 van het huis dat zij erfden van Cellie van Varnewyc, weduwe van
Jan Gruters. Landsheer: Jan Sersymoen fs. Pieter in plaats van zijn vrouw fs. Gheerem Borluut.
Betaald : 13 februari 1411 n.s. - 1409, juli 21
301/20 f. 69v°/14 Jacob Wieric heeft beloofd om Galantkine den Reytere fs. Roelant het
ambacht van kousenmaker te leren en hem te onderhouden gedurende 2 jaar. Hiervoor kreeg
hij een som van 4 pond groten maar hij mag geen andere leerjongen in dienst nemen. - 1409,
juli 21
301/20 f. 71v°/12 Jacop Wedemaer is de som van 20 schelling 8 penning groten schuldig aan
Jan Messen, voor geleend geld. - 1409, juli 21
301/20 f. 72v°/7 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 3 mei ll. Laureins den Moer de som van 2 pond 5
schelling groten moet betalen aan Willem Rogghen. Kosen: 24 groten. - 1409, juli 21
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301/20 f. 72v°/8 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 11 juli ll. Pieter den Maldre de som van 8 schelling 6 deniers groten moest
betalen aan Jan Halin. Kosten: 19 groten. - 1409, juli 20
301/20 f. 72v°/9 Godenert uten Hove, Jan de Clerc en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 11 december ll. Jacoppe diet Aldoet de som van 8 schelling groten en 5
ingelsen moest betalen aan Alarde Boenarde. Kosten: 16 groten. - 1409, juli 21
301/20 f. 74/1 Clais van der Kerken en Jan de Wilde zijn een lijfrente van 12 pond parisis
jaarlijks schuldig aan Yden Goedernaems. Deze lijfrente was bezet op de helft van een bakkerij
gelegen te Putte, voor Hemelroden en op de helft van een huis waarin Jan de Wilde,
kousenmaker, woonde.Landsheen: Pieter van der Muelen fs. Boudin; voor de bakkerij Goessin
Luscart, als ontvanger van het Halinshospitaal; voor het huis Victor de Vlieghe, priester en
ontvanger van de kapelaan van Sint-Niklaas; Jacop Snouc in plaats van het klooster van OostEeklo. - 1409, juli 21
301/20 f. 77/2 Kateline, weduwe van Pieter Holbosch, is de som van 12 pond groten
tournoois schuldig aan Kateline Reyngheers, weduwe van Heinric Wevers, voor een huis.
Borg: Jan Damman fs. Jacop; Jacop uten Wulghen, brouwer. Voldaan aan Jan den Brune als
erfgenaam van Kateline Reyngheers op 10 fbruari 1416 n.s. - 1409, juli 21
301/20 f. 78v°/5 Heinric vanden Calve is de som van 38 schelling 6 penning groten schuldig
aan Jan Everwyne, voor turf. - 1409, juli 21
301/20 f. 57/1 Kateline tsGroeten is de som van 3 pond 14 schelling 2 deniers groten
schuldig aan Gillisse Wayberghe, voor lijnwaad. - 1409, juli 22
301/20 f. 80v°/12 Jan de Somer, schipper, is de som van 9 pond groten tournoois schuldig
aan Jacquemine Gaymars, voor de koop van een half huis gelegen aan de Ganzendries. - 1409,
juli 22
301/20 f. 70/4 Heinric van Brabant is de som van 30 schelling groten tournoois schuldig aan
Willem Soetsielen, voor geleend geld. - 1409, juli 23
301/20 f. 70/5 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Gheerolf Bette en Gillis de
Vriese en consoorten konden opmaken dat op 26 juni ll. Goessin Loetins de som van 4
schelling 8 deniers groten moest betalen aan Ghiselbrecht Feys. Kosten: 15 groten. - 1409, juli
23
301/20 f. 70/6 Godenert uten Hove, Jan de Clercc, brouwer en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 11 juli ll. Christiane Boudins 600 houtstukken moest leveren aan
Jan den Meester. Kosten: 21 groten. - 1409, juli 23
301/20 f. 70/7 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 24 januari ll. Ghiselbrecht den Juede de som van 6 schelling groten
moest betalen aan Jan den Fekel. Kosten: 15 groten. - 1409, juli 23
301/20 f. 70/8 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 6 februari ll. PIetren den Vleeschauwere de som van 22 schelling
groten moest betalen aan Jan den Fekel. Kosten: 15 groten. - 1409, juli 23
301/20 f. 70/9 Thomaes van den Werde machtigde Everarde van Coudenhove om de hem
toekomende schulden te innen. - 1409, juli 23
301/20 f. 70/13 Heinric vande Eeckere is de som van 28 schelling groten schuldig aan Jueten
van Oost voor geleend geld. Voldaan: 5 maart 1411 n.s. - 1409, juli 23
301/20 f. 71/7 Joes van Zeverne heeft een lijfrente van 12 schelling groten tournoois
verkocht aan Laureinse Cellin. Deze lijfrente is bezet op het huis van Joes, gelegen aan de
Vrijdagsmarkt, in de Contenvast op de hoek van het standbeeld "zonder vreese". Borg: Jan de
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Hertoghe. Landsheer: Heinric van Ansbeke, priester in plaats van de Heilige Geest van SintMichiels; Clais van Badeghem, priester van de Kotidianen van Sint-Jan; Jan Uggebout, priester
van de O.L.-Vrouwgilde van Sint-Jacobs; Boudin Borluut. - 1409, juli 23
301/20 f. 72v°/6 Laureins Neerinc, Laureins van den Eede, Jan Rycdom en Oliviere van den
Brouke als borgers over Willem van Gheluwen, moeten de som van 24 schelling groten betalen
aan Boudine den Broeschen, voor pacht. - 1409, juli 23
301/20 f. 72v°/11 Jan ute Conincsdonc is de som van 20 schelling groten schuldig aan Jan
den Curten fs. Jan en Pietren Oliviers, voor bier. - 1409, juli 23
301/20 f. 73v°/4 Jan de Costere fs. Heinric, op de Lange Lede is de som van 2 pond 10
deniers groten schuldig aan Everdye den Grutere in plaats van Jan den Vurstere. - 1409, juli 23
301/20 f. 73v°/11 Jan de Wispeleere heeft een huis gelegen in de Donkersteeg naast Jan
Roughs en Jan sGroeteer, verkocht aan Perchevale den Meyere. De landcijns bedroeg 3 pond
parisis jaarlijks bestemd voor Johannus van Asnede, bezitter van een kapelrie. De verkoopsom
bedroeg 25 pond groten Borg: Thomaes der Massen fs. Lievin; Jan van Wersevelde.
Landsheer: Jan van Asnede in plaats van de kapelrie. Voldaan 12 juli 1414. - 1409, juli 23
301/20 f. 75/14 Jan de Smet fs. Giillis is de som van 16 pond groten schuldig aan Jan den
Hoeghen, voor een huis. Borg: Jan Boyst en Gillis Boyst, broers. Voldaan: 21 oktober 1410. 1409, juli 23
301/20 f. 77v°/5 Jan Sersanders fs. Gheerem heeft de helft van een molen, gelegen te
Overmeire, gepacht met voorwaarden van Louise van Masmine, voor 3 jaar en voor 16 zakken
rogge jaarlijks. - 1409, juli 23
301/20 f. 78/16 Bernard van Cotthem heeft een stuk grond, gelegen op de Scoepkouter in
Serskamp, met 8 deniers parisis jaarlijks verkocht aaan Jan van Wymersch voor 9 pond 3
schelling 4 deniers groten. Hiervan heeft Jan reeds 6 pond groten betaald - 1409, juli 23
301/20 f. 81/3 Clais Arnoudszone is de som van 3 pond 18 scheling groten schuldig aan
Boudine uten Hove, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs, voor pacht. - 1409, juli 23
301/20 f. 81/4 Jan Joes fs. Laureins is de som van 3 pond 3 penning groten schuldig aan
Boudene uten Hove, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs, voor pacht. - 1409, juli 23
301/20 f. 81/5 Jan Deelin is de som van 5 pond 18 schelling 8 deniers groten schuldig aan
Boudine uten Hove, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs, voor pacht. - 1409, juli 23
301/20 f. 81/6 Jan Coelins is de som van 35 schelling 10 deniers groten schuldig aan
Boudine uten Hove, ontvanger van Mijnheer van Sint-Baafs, voor pacht. - 1409, juli 23
301/20 f. 81/7 Jan Kille is de som van 4 pond 11 schelling 10 deniers groten tournoois
schuldig aan Boudine uten Hove, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs, voor pacht. - 1409,
juli 23
301/20 f. 81/9 Clais Kille is de som van 43 schelling 3 deniers groten schuldig aan Boudine
uten Hove, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs, voor pacht. - 1409, juli 23
301/20 f. 81/10 Jan Raust is de som van 30 schelling 10 deniers groten tournoois schuldig
aan Boudine uten Hove, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs. - 1409, juli 23
301/20 f. 81/11 Adriaen Joes is de som van 4 pond 16 schelling 8,5 deniers groten schuldig
aan Boudine uten Hove, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs, voor pacht. - 1409, juli 23
301/20 f. 84v°/5 Pieter van Kerchen uit Sinaai is een lijfrente van 15 schelling groten
tournoois jaarlijks schuldig aan Jacop den Scoenen en zijn vrouw Mergrieten Coolmans voor
de koop van een leen. Pieter heeft hen beloofd dat zij schadeloos zullen worden gehouden van
de lijfrente van 10 schelling groten jaarlijks, bestemd voor Marie Cals, weduwe van Heinric
Condschuers. Deeze laatste lijfrente was bezet op een huis van Pieteren den Pape. Wanneer
Marie Cals stierf dan werd Pieter van Kerchem ontslagen van deze verplichting. - 1409, jli 23
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301/20 f. 70/10 Leene Vastelavons machtigde Jan den Jaghere om de haar toekomende
schulden te innen. - 1409, juli 24
301/20 f. 70/11 Bertelmeeus Langhelet heeft een hofstee uit Oebrechtegem gelegen naast Jan
Scamps en Willem Pauwelets, en 89 roeden groot verkocht aan Lambrechte van den Neste. De
landcijns bedroeg 9 groten jaarlijks. De hofstee hield men van Rasen Onredenen. - 1409, juli
24
301/20 f. 70/12 Jan Laephout is de som van 24 schelling groten tournoois schuldig aan
Kerstiane den Witten, voor laken. - 1409, juli 24
301/20 f. 70/14 Gillis de Kempe is de som van 6 alsters bruin koren schuldig aan Marien
Baerds. Gillis beloofde om Hoenkine en Reinkine, de kinderen die hij had bij Marien
voornoemd, te onderhouden. Voldaan: 15 januari 1422 n.s. - 1409, juli 24
301/20 f. 70v°/4 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 20 april ll. Pieteren den Pic de som van 17
schelling groten moest betalen aan Claise van Pittem. Kosten: 16 groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 70v°/5 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 27 april ll. Pieter van Boukele de som van 25 groten moest betalen
aan Jacop van den Berghe. Kosten: 30 groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 70v°/6 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rappporteren dat op 30 januari ll. Claise den Vleschouwere de som van 8 schelling 11
deniers groten moest betalen aan Jacop van den Berghe. Kosten: 15 groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 72/2 Jan Rym, erfgenaam van Symoen Rym, rudder, en Jan van den Walle als
voogd over Barbelen van den Walle hebben 1 bunder grond met de grond gelegen te Zelzate in
een visemoer van 7 bunders 2 gemetten en 115 roeden tussen de moer die de Chartreusen
kochten van de erfgenaam van Jacoppe van Wackere en de moer van Ghiselbrecht van
Mendonc, verkocht aan broeder Anthonise Brodsard uit de Chartreusen te Koningsdal bij
Gent. - 1409, juli 24
301/20 f. 73/3 Willem Seissone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van de overkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat op 15 juni ll. Naecte Thys de som van 16 groten moest
betalen aan Boudine van der Linden. Kosten: 17 groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 73/4 Willem Seissone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Yweins van Varnewyc en consoorten konden opmaken
dat op 19 april 1407 Zegher Vrient fs. Jan de som van 10 schelling groten schuldig was aan
Matthise den Blonden. Kosten: 2 schelling groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 73/5 Willem Seissone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 8 juli ll. Bernard Sturtewaghen als borger over Boudin den Backer de som
van 12 schelling groten schuldig was aan Lievine den Meener. KOsten: 15 groten. - 1409, juli
24
301/20 f. 73/6 Willem Soisssone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Phelips van Dronghine en
consoorten, konden opmaken dat op 30 juni 1407, Boudin Raschaert de som van 6 schelling
groten moest betalen aan Daniele van Lovendeghem in plaats van zijn moeder Lysbetten
Weytins. Kosten: 18 groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 73/7 Willem Seissone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 27 april ll. Jacob van Bassevelde de som van 6 schelling groten tournoois
moest betalen aan Jan den Fever. Kosten: 14 groten. - 1409, juli 24
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301/20 f. 73/8 Willem Seissone, PIeter Loete en consoorten, vindeen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 9 juli ll. Pieter van Merlaer de som van 17 schelling 6 deniers groten moest
betalen aan Willem den Vriese. Kosten: 24 groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 73/9 Willem Soissone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 9 februari ll. Jan de Mey de som van 14 schellingen groten moest betalen
aan Willem den Vriese. Kosten 15 groten. - 1409, juli 24
301/20 f. 73v°/1 Gherolf de Clerc fs. Jan uit Lederne is de som van 2 pond 8 schelling groten
tournoois schuldig aan Mertine vander Dycstat als deken van de kordewaniers voor een tent.
Borg: Pieter Witte, kordewanier; Daniel van Zele. - 1409, juli 24
301/20 f. 73v°/3 Jan den Smet fs. Zegher zal de som van 2 pond 14 schelling groten
tournoois betalen aan Heinric Scoenjans, voor achterstallige pacht. - 1409, juli 24
301/20 f. 73v°/4 Olivier Cobeir is de som van 8 pond 4 schelling 11 penning grotten
schuldig aan Dionise den Plumscoepe, voor wild leder. - 1409, juli 24
301/20 f. 73v°/9 Jan Plate, Jacob Stulpart fs. Jacob en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 13 juli ll. Jan Martins uit Hamme de som van 6 schelling groten tournoois
schuldig was aan Pieter Coelmanne. Kosten : 36 groten. - 1409, juli 25
301/20 f. 73v°/10 Jan Plate, Jacob Stulpert fs. Jacob en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 13 juli ll. Jan van Langhevelde de som van 4 schelling 4 deniers groten
moest betalen aan Claise van Pittem. Kosten: 19 groten 2 inghelsen. - 1409, juli 25
301/20 f. 71/8 Lievin de Moer, Philips de Moer en Roegeer van Eedevelde voor zichzelf en
voor Michiel de Moer, hebben 23 bedden grond te Ekkergem verkocht aan Jacob Lemscoef,
priester, als ontvanger van de parochiepastoors van Sint-Michiels. De erf was eigendom van
Mergrieten de Moer, hun zus en haar man Luuc Baerds en de huur bedroeg 5 schelling parisis
jaarlijks, die de parochiepastoors nu krijgen. - 1409, juli 26
301/20 f. 73/12 Arend Roese, pachter van de heer van Masminne, is de som van 100 pond
parisis schuldig aan Woutren den Coninc in plaats van Mergrieten van Vlaanderen, non uit
Peteghem. - 1409, juli 26
301/20 f. 75/17 Fransois van der Meulen zal de som van 33 schelling groten betalen aan
Pieteren van Hertbuer. - 1409, juli 26
301/20 f. 81/15 Jan Woeghs heeft een huis, gelegen bij Huckelram, verkocht aan Jan den
Biser fs. Jan voor 4 pond groten tournoois. De landcijns van het huis bedroeg 2 kappoenen
jaarlijks bestemd voor de landsheer Jan vanden Woelpitte en de landcijns van de erf bedroeg 8
schelling parisis jaarlijks bestemd voor Pieter Vrancx. Jan Voghel ontving 8 schelling 56 deniers
groten en 18 schelling groten van deze som. - 1409, juli 26
301/20 f. 65v°/9 Jacob van der Pale heeft een halve stal in het groot vleeshuis verhuurd aan
Pieteren van de Pale, zijn broer voor 20 schelling groten tournoois. Deze som werd betaald. 1409, juli 26
301/20 f. 70/15 Culaert van den Abeele, raadsheer, heeft de som van 30 ducaten ontvangen
van Loenise van Eessene, rudder, en zijn vrouw. - 1409, juli 27
301/20 f. 71/6 Mergrieten van den Moure is de som van 6 pond 12 schelling groten schuldig
aan Janne Cop. - 1409, juli 27
301/20 f. 71v°/11 Pieter de Mol fs. Jacob is de som van 30 schelling groten schuldig aan de
weduwe en erfgenaam van Gillis Hoernic voor turf. - 1409, juli 27
301/20 f. 74/6 Everart, Goessin, Jacob en Jan Goederic, broers, hebben het recht op
opgaand hout, die zij erfden van Simoene Rijm, hun oom, van het goed "te Stoc Storems", van
het goed "van Overbeke", van het goed "van Gambelaer" en van het goed "Van Hulsbeke" en
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hun recht op opgaand hout te Astene, Peteghem en Deinze, verkocht voor 16 pond groten aan
Jan den Hudevettere. - 1409, juli 27
301/20 f. 72v°/4 Jan Lammins, schipper, is de som van 12 pond groten tournoois schuldig
aan Gillisse van der Wostinen en Thomase den Thouwere, voor 2 kamers gelegen in de
Leysteeg. Borg: Julien van Aersele; Heinric Mourman. - 1409, juli 28
301/20 f. 70v°/3 Jacop Gapaert is de som van 21 schelling 4 deniers groten tournoois
schuldig aan Claise van Niemaghen, voor bier uit Hamburg. - 1409, juli 29
301/20 f. 70v°/8 Yweyn van der Lueke is de som van 3 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Cornelisse van der Meulen, voor geleend geld. - 1409, juli 29
301/20 f. 75/12 Arend van Audeghem is de som van 20 schelling 7 deniers groten tournoois
schuldig aan Roelande van der Heyden. - 1409, juli 29
301/20 f. 78v°/8 Zegher de Pape fs. Jan is de som van 2 pond 2 schelling groten tournoois
schuldig aan Jacoppe Heyen, voor geleend geld. Deze som was verzekerd op het Durmeschip
van Zegher en dat hij kocht van Jan Temmerman, schipmaker. - 1409, juli 29
301/20 f. 70v°/9 Zoetin Goedertiers is de som van 8 Franse kronen schuldig aan Gheerarde
van de Buere, voor haring. - 1409, juli 30
301/20 f. 71/2 Lievin Creve is de som van 3 pond groten tournoois schuldig aan Janne
Diedericxsone voor een schip. Borg: voor 20 schelling groten: Jan Meeussone, Meeus Janssone,
Gheerarde de Koc, Heinric Boele. - 1409, juli 30
301/20 f. 71/4 Gheerom Bloume is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan
Pieteren Jans. - 1409, juli 30
301/20 f. 71/9 Jacob de But en Jan Reylof hebben beloofd om de schulden van Coenrarde Le
Passeur kwijt te schelden. De schulden kwamen van de borgtocht van 100 kronen die
Coenrarde voor Willeke de But te Parijs betaalde. - 1409, juli 30
301/20 f. 71v°/6 Jan de Clerc, brouwer, Jan vanden Kerchove en consoorten, vinderen van
de overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 20 juli ll. Jan den Coepman uit Parec de som
van 4 schelling 8 penning groten moest betalen aan Soetine, weduwe van Ghiselbrecht vanden
Heede. Kosten: 45 groten. - 1409, juli 30
301/20 f. 71v°/7 Jan de Clerc, brouwer, Jan vanden Kerchove en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 21 mei ll. Willem den Ledeghem de som van 18 groten moest
betalen aan Philip van Raemslede. Kosten: 18 groten. - 1409, juli 30
301/20 f. 71v°/8 Jan de Clerc, brouwer, Jan vanden Kerchove en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 15 december ll. Gillis Nasinc de som van 4 schelling 11 deniers
groten schuldig was aan Jan Quadepayen. Kosten: 14 groten. 301/20 f. 71v°/9 Jan de Clerc, brouwer, Jan vanden Kerchove en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 11 oktober ll. Katheline Blideleven de som van 4 schelling 6
deniers groten schuldig was aan Heuylsoeten Joes. Kosten: 15 groten. - 1409, juli 30
301/20 f. 78v°/2 Lievin de Moens en Jacop van Olsene rapporteren dat op 14 juni 1408
Pieter Maroel de som van 3 pond groten tournoois schuldig was aan Fransois Scotten en zijn
vrouw Mergrieten van Meeren voor geleend geld. - 1409, juli 30
301/20 f. 81/1 Lysbette Gillis fs. Causen en weduwe van Joes Bernaerd is de som van 5 pond
groten tournoois schuldig aan Jan den Caes, voor beschadiging van de borgtocht en geleend
geld. Deze som was verzekerd op haar Durmeschip. - 1409, juli 30
301/20 f. 70v°/10 Kateline, weduwe van Stevin Bloums, machtigde haar zoon Jan Bloumen
om de haar toekomende schulden te innen. - 1409, juli 31
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301/20 f. 70v°/12 Pieteren den Merscalc is de som van 21 Rijnse gulden schuldig aan Marke
Rycboden. Borg: Roeland van Huutkerke, rudder; Marke machtigde hiervoor Jan Mennoyen. 1409, juli 31
301/20 f. 71/3 Vincent Inghel en Willem Bockaert hebben een huis gelegen in de Kattesteeg
op de hoek van de Heilige Geeststeeg, verkocht aan Boudine den Grutere. Dit huis lag tussen
het huis van Gheerarde van der Eeken en dat van Willem Rugghestuls. De landcijns bedroeg 6
pond jaarlijks bestemd voor de Heilige Geest van Sint-Niklaas. Landsheer: Gheerard de
Monteneren, priester van de Sint-Niklaaskerk. - 1409, juli 31
301/20 f. 74v°/4 Raesse van Varnewyc is een lijfrente van 1 pond groten tournoois Vlaamse
munt schuldig aan Nannen van den Wale, non uit Doeeryssele. Deze lijfrente was bezet op het
2de deel van het huis in de Lange Munt, genaamd "den Groeten Hert", met een landcijns van 8
pond parisis jaarlijks, bestemd voor een kapelrie van de Sint-Janskerk en in het bezit van Jan
Sermachelins, priester. Landsheer: Jan Sermachelins. - 1409, juli 30
301/20 f. 76v°/1 Michiel Sersanders fs. Philip heeft schade berokkend aan Gheerarde
Machet, oom en voogd over Mergrieten Machet fs. Jan. Miichiel voornoemd sloot een akkoord
met de vrienden en bloedverwanten van Mergrieten, Heer van Masminne, Oliviere den Jaghere,
Roeland van Mourkerke, Ghelvoet Damman fs. Jan, Stevine van Liedekerche, Jan
Rymwasselins en Symoen de Pape. Michiel zal trouwen met Mergrieten. Kateline, haar zus, zal
haar deel van een goed afstaan. Gheerarde Machet verhuurde dit goed in haar plaats, omdat zij
wezen waren. De schuld van 500 pond parisis van het goed werd verbeurd verklaard wanneer
men het useerde binnen Gent. Borg: Philip Sersander, zijn broer, Fransois van Waes; over
Gheerarde: Jan Rym fs. Goessin, Jan van Voerhoute fs. Heinric. Michiel moest wel de
ordonnantie die betrekking had op het goed, navolgen. - 1409, juli 31
301/20 f. 76v°/2 Mattheeus de Hont alias de Pols, is de som van 10 pond 8 deniers groten
schuldig aan Jan Rym, fs. Goessin, voor achterstallige pacht. - 1409, juli 31
301/20 f. 77/1 Lievin vander Sluis alias Neuskin en zijn vrouw Katelinen Stocmans, hebben
een lijfrente van 20 schelling groten tournoois jaarlijks verkocht aan Jan den Decker. Deze
lijfrente was bezet op hun stoof, gelegen buiten Pasternen, op de Brant, tussen het huis van
Gillis Leewerke en Jan Serjant, op de erf van een kapelrie van Sint-Niklaas, die in het bezit was
van Jan Bortoen, landsheer van de stoof. Voldaan: 4 september 1456. - 1409, juli 31
301/20 f. 78/15 Raesse van Varnewyc is de som van 5 pond groten schuldig aan Raessen
vanden Wale en Osten vanden Wale, broers, voor 2/9 van het huis 'den groete Hert', gelegen
in de Lange Munt. Raessen vanden Wale heeft met de toestemming van Osten deze som
beloofd aan de abdes van Doerezele of Jan Baken, ontvanger, in haar plaats, omdat de
huishuur van het huis dan volledig toekwam aan Raessen. Voldaan: 3 oktober 1409. - 1409, juli
31
301/20 f. 79v°/12 Jan van der Dict heeft beloofd aan Laureinse Hughen en zijn vrouw
Alussen van Steelant fs. Jan om de lijfrente van 1 pond groten jaarlijks te bezetten op erf te
Sinaai, in het land van Waes. - 1409, juli 31
301/20 f. 84°/1 Arent van Gavere, heer van Scoerisse, heeft zijn recht op een huis, gelegen in
de Kattesteeg, op de hoek van de Heilige Geeststeeg, overgedragen aan Vincente Inghele en
Willem Beckaert. Arend voornoemd kocht dit vroeger van de Heilige Geestmeesters van de
Sint-Niklaaskerk. Van deze laatste bestaat een akte, folio 39, 10 januari 1409 n.s. opgemaakt
voor de schepenen. Vincente en Inghele hebben beloofd om Arent en zijn borger schadeloos
te houden van deze koop. Arent machtigde Gheerolve Bette fs. Jacob en Pieter van
Assenbrouc om op te treden, indien Vincente en Inghele zich niet aan deze belofte houden.
Landsheer: Gheerart de Monteneren, priester, in plaats van de Heilige Geest. - 1409, juli 31
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301/20 f. 70v°/14 Bernaerde de Gurseme is de som van 20 schelling groten tournoois
schuldig aan Pieter Oliviers, voor achterstallige pacht. - 1409, augustus 2
301/20 f. 74/5 Daneel Vinke is de som van 2 pond 14 schelling groten tournoois schuldig
aan Jan van Tydeghem, voor koren. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/1 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 27 juni ll. Arende Folken alias Moyarent de som van 7 schelling 1 penning
groten moest betalen aan Stevine vander Brugghen. Kosten: 22 groten. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/2 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 23 juli ll. Arende Folken de som van 24 schelling grroten tournoois moest
betalen aan Willem vander Steene. Koten: 24 groten 2 inghelsen. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/2 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 16 juli ll. Arend Folken de som van 18 groten 2 inghelsen moest betalen aan
vrouw vander Dycstat. Kosten: 21 groten. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/4 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 23 juli ll. Goessin Mabe de som van 12 schelling groten tournoois moest
betalen aan Willem den Vinder. Kosten: 3 schelling 2 deniers groten 2 inghelsen. - 1409,
augustus 2
301/20 f. 78/5 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 16 juli ll. Jan vander Scaffelt de som van 3 schelling 5 deniers groten moest
betalen aan de weduwe van Lievin Raes. Kosten: 22 groten. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/6 Jan van Aessele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 20 april ll. Jacob van Scallafien de som van 21 schelling 8 deniers groten
moest betalen aan Loye van den Meulenlande. Kosten: 17 groten 1 inghelse. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/7 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 23 juli ll. Andriese den Plantere de som van 4 schelling 10 deniers groten
schuldig was aan Harende van den Hende. Kosten: 33 groten. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/8 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 23 juli ll. Stasine den Neve de som van 4 schelling 6 deniers groten moest
betalen aan Harende van den Hende. Kosten: 3 schelling 1 denier groten. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/9 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 3 november ll. Laureins Roedehasen de som van 5 schelling 1 denier groten
18 muiten moest betalen aan de weduwe van Harent van den Damme. Kosten: 18 groten. 1409, augustus 2
301/20 f. 78/10 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 9 mei ll. Gheerollf de Clerc de som van 2 schelling groten tournoois moest
betalen aan de vrouw van Jan Herenbouds. Kosten: 13 groten 2 inghelsen. - 1409, augustus 2
301/20 f. 78/11 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 9 juli ll. Lysbetten van Herpe de som van 3 schilling 6 deniers groten
tournoois schuldig was aan Gheeraert Nachtegale. Kosten: 18 groten 1 ighelse. 301/20 f. 78/12 Jan van Aerssele, Jan de Keyser en consoorten, vinderen van Sint-Niklaas,
rapporteren dat op 22 juni ll. Lisbetten van Herpe de som van 7 schelling 1 denier groten
moest betalen aan Diedericke Koet. Kosten: 18 groten. - 1409, augustus 2
301/20 f. 77v°/10 Wasselin de Gaye is de som van 10 pond groten tournoois schuldig aan
Jacop den Hamer, voor een huis. De huur van de erf bedroeg 2 nobelen bestemd voor Jan van
Houtem. - 1409, augustus 2
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301/20 f. 82/7 Daniel vanden Bossche heeft een halve bunder grond, gelegen te Latem, en
die hij had ontvangen van Matthyse Callarde, verkocht aan Gheerard van Dickele. Een derde
behoorde toe aan Jan vander Scaghe. - 1409, augustus 2
301/20 f. 71v°/4 Soetin Goedkins, weduwe van Jan Jonghelyncx, is de som van 2 pond
groten tournoois schuldig aan Wulframme Wulframs, voor geleend geld. - 1409, augustus 3
301/20 f. 72v°/3 Lievin de Seepene is de som van 20 schelling groten schuldig aan Heinric
Blondeel voor beschadging van de borgtocht. - 1409, augustus 3
301/20 f. 74v°/2 Pieter Michiels belastte Clais Heinric en Jan van Waes fs. Symoen met de
borgtocht van 200 nobele, voor Pauwelse en Michiele Penninc, broers. Pieter voornoemd heeft
beloofd om Claise en Jan voornoemd schadeloos te houden. Wanneer zij toch schade
ondervinden, dan moet Pieter hen vergoeden. 10 december 1410: Pieter Michiels heeft Pieter
de Jaghere ontslaan van zijn belofte. - 1409, augustus 3
301/20 f. 75/13 Gillis van Munte fs. Lievins is de som van 2 pond 10 schelling groten
tournoois schuldig aan Willem Voskin, voor een huis. Voldaan: 20 juli 1411. - 1409, augustus 3
301/20 f. 76/9 Gillis van Thielroden is de som van 8 pond 12 schelling groten tournoois
schuldig aan Katelinen van Ryssele, weduwe van Pieter Colbusche, voor een huis met een
landcijns van 12 schelling parisis jaarlijks, gelegen op de Schipgracht. Borg: Luuc van
Tyelroden, Laureins de Boc, zadelmaker. Voldaan: 10 februari 1416 n.s. - 1409, augustus 3
301/20 f. 77v°/7 Ghiselbrecht van Musscheete is de som van 2 pond 12 schelling groten
tournoois schuldig aan Johannus Keyster in plaats van de Sint-Baafskerk. Deze som was
Bertelde van Papeghem schuldig aan Johannus voornoemd voor pacht. Ghiselbrcht heeft
beloofd om deze som te betalen. - 1409, augustus 3
301/20 f. 78v°/1 Justaes Cabbeljan en zijn vrouw Mergriete zijn de som van 15 pond groten
schuldig aan Jan Pauwels, voor een huis uit de Ketelpoerten. Borg: Jan vanden Velde, smid;
Jan Drabbe. Voldaan: 27 juni 1411. - 1409, aumgustus 3
301/20 f. 80v°/10 Michiel Matthys is de som van 23 schelling 10 deniers groten tournoois
schiuldig aan Daniele Rym, voor pacht van een stuk grond gelegen te Ontenisse en genaamd
"tsDievels". - 1409, augustus 3
301/20 f. 82/9 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 24 januari ll. Willem den Ledeghen de som van 8
schelling 3 deniers groten moest betalen aan Lysbetten, vrouw van Aelbrecht van Hamert.
Kosten: 20 groten. - 1409, augustus 3
301/20 f. 83v°/3 Jan van den Herweghe is de som van 2 pond groten tournoois schuldig aan
Jan van den Hulle, voor leder. Borg: Phelix van Waleghem. - 1409, augustus 3
301/20 f. 79v°/13 Kateline Drieghs, weduwe van Jan Gillis, is de som van 8 pond groten
schuldig aan Claise Toeten, voor geleend geld en goede diensten. Voldaan: 31 januari 1410 n.s.
- 1409, augustus 4
301/20 f. 72v°/10 Pieteren den Clerc zal de som van 28 schelling groten betalen aan
Segheren van Speybrouc. - 1409, augustus 5
301/20 f. 75/3 Daniel van den Casteele en Willem van Luevene zijn de som van 39 schelling
7 deniers groten tournoois schuldig aan Marien tsRyken, weduwe van Pieter van Roesselaer,
voor het goed dat zij ontvangen hebben. - 1409, augustus 5
301/20 f. 76/4 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Jan, rapporteren dat op 14 mei ll. Jacob Scenjaert de som van 4 schelling groten moest
betalen aan Victoere van der Sickelen. - 1409, augustus 5
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301/20 f. 76/5 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat op 12 januari ll. Jan den Gheest 325 stukken fasseelhout moest leveren aan Scoele Beele.
KOsten : 28 groten. - 1409, augustus 5
301/20 f. 76/6 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat zij uit de boeken van Daniele Rym, Heinric Santins en consoorten konden opmaken dat op
19 april 1408 Kateline Lamps de som van 15 schelling groten schuldig was aan de vrouw Valcx
uit de Onderstraat. Kosten: 20 groten. 301/20 f. 76/7 Joes Vyt, Heinric Santins en consoorten, vinderen van Sint-Jan, rapporteren
dat op 30 april ll. Zegheren Loetins de som van 2 pond 3 schelling groten tournoois moest
betalen aan vrouw Valcx uit de Onderstraat. Kosten: 21 grroten 2 ingelsen. - 1409, augustus 5
301/20 f. 76v°/6 Jan de Wale is de som van 60 pond groten schuldig aan Pieteren Diedericx,
voor 3/4 bunder moer met de grond gelegen te Wachtebeke, naast de moer van Jan Walen,
met een cijns van 6 deniers parisis jaarlijks. Voldaan: 12 juli 1417. - 1409, augustus 5
301/20 f. 76v°/9 Loenise van den Moere, Jan Sersymoens fs. Pieter, Joes Vyd, Jan Sersanders
fs. Gheerem, Symoene Borluut en Boudin Borluut hebben een geschil met Laureins den Maech
en Hughe de Bruwer, over de goot tussen de huizen, gelegen aan de Hoogpoort, genaamd "den
Houden Hane" en "den Nieuwe Hane". De brug onder de goot zal door beide partijen betaald
worden. De goten aan de 2 huizen moeten op hun eigen kosten herseld worden. - 1409,
augustus 5
301/20 f. 69v°/6 Jan van Leuvene is de som van 9 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Jan den Somere, zager, voor lijnwaad. Borg: Willem van Leuvene, zijn broer. 1409, augustus 6
301/20 f. 71v°/13 Lysbetten Coudenhoven is de som van 3 pond groten tournoois schuldig
aan Pieteren Coudenhoven, voor geleend geld. - 1409, augustus 6
301/20 f. 75/2 Victor van der Zickelen is de som van 16 pond groten tournoois schuldig aan
de prelaat van Sint-Baafs, zijn broer, voor geleend geld. Voldaan: op 11 maart 1416 n.s. aan Jan
vanden Damme, procureur van de prelaat. - 1409, augustus 6
301/20 f. 75/7 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 24 juli ll. Goessine van den Bossche de som van 6 schelling 6
deniers groten moest betalen aan Claise van Niemaghen. Kosten: 19 groten 2 inghelsen. 1409, augustus 6
301/20 f. 75/8 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 27 juni ll. Daniele van Vaernewyc de som van 11 schelling 8
deniers groten moest betalen aan Jan Bloumen. Kosten: 19 groten. - 1409, augustus 6
301/20 f. 75/9 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 17 januari ll. Goessine van den Bossche de som van 10 groten
moest beetalen aan Claise van den Pitte, kordewanier. Kosten: 17 groten. - 1409, augustus 6
301/20 f. 75/10 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 25 mei ll. Lievine de Meunc alias van Lede, de som van 17
schelling groten moest betalen aan Dinen Tops. Kosten: 17 groten. - 1409, augustus 6
301/20 f. 78v°/7 Jan den Hond, brouwer, is de som van 4 pond 16 penning groten schuldig
aan Oliviere vander Beke in plaats van Lysbette sBaken. - 1409, augustus 6
301/20 f. 79v°/11 PIeter Moraen heeft een stal in het groot vleeshuis verhuurd aan Jan
Sydier, de jonge, voor 1 jaar en voor 2 pond groten tournoois. Deze stal was van de kinderen
van Pieter, waarover hij borger stond. - 1409, augustus 6
301/20 f. 82/6 Kerste Moraens heeft de schuld van Pieteren Amelrike en Jacop van der
Bouken ontvangen. - 1409, augustus 6
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301/20 f. 65v°/10 Phelips van Dronghene is de som van 6 pond groten tournoois schuldig
aan Jan Boelen voor runderen. - 1409, augustus 6
301/20 f. 69v°/7 Ector van Groetbrouc is de som van 30 schelling groten tournoois schuldig
aan Joerisse den Smet. - 1409, augustus 7
301/20 f. 74v°/7 Jan van Luevene is de som van 14 pond 17 deniers groten tournoois
schuldig aan Pietren Coelins, voor lijnwaad. Borg: Willem van Luevene, zijn broer; Arend van
Vlackem. - 1409, augustus 7
301/20 f. 75/5 Michiel van Oesterzele, priester, is de som van 30 schelling groten schuldig
aan Jan van den Bonnerien, voor lijnwaad. Borg: Gillis van Masmine; Jan Pite. - 1409, augustus
7
301/20 f. 75/6 Pieter Weylin is de som van 73 pond 12 schelling groten tournoois schuldig
aan Pietren van den Essche, voor lijnwaad. Voldaan: 16 april 1410 - 1409, augustus 7
301/20 f. 75v°/9 Jan Sersanders fs. Daniel heeft een rente van 25 schelling parisis jaarlijks
verkocht aan Arende den Grave en zijn zus Mergrieten. Deze rente stond op zijn stede, aan de
Dries te Huise. - 1409, augustus 7
301/20 f. 76v°/10 Lievin Assaert is de som van 9 pond 10 schelling groten tournoois
schuldig aan Anthonise van der Heyden, voor lijnwaad. Borg: Andries van Budsele, Jacop
Deeghebroet. - 1409, augustus 7
301/20 f. 80v°/5 Jan den Pape is de som van 22 schelling 4 deniers groten tournoois schuldig
aan Jan Coelins. Jan Coelins schold hierdoor Jan den Abt en Segher Baerde, zijn borgers, de
som van 22 schelling groten kwijt. - 1409, augfustus 7
301/20 f. 83v°/4 Stevin de Zuttere is als borger over Jacop van Strype, de lijfrente van 2
groten wekelijks schuldig aan Gillis den Coninc. Claise der Massen is de medeborger over
Jacop voornoemd. Clais der Massen heeft beloofd om Stevin voornoemd schadeloos te
houden ten overstaan van de 2 groten wekelijks van Gillis, voor een periode van 15 maanden.
Wanneer Gillis voornoemd binnen deze periode zou sterven dan moet Clais de som die Stevin
meer betaalde, aan Stevin betalen. - 1409, augustus 7
301/20 f. 73v°/12 Kerstiaen de Witte is de som van 4 pond groten tournoois schuldig aan
Lievine den Deken voor de vrijheid in het ambacht van de plaasters. Deze som was verzekrd
op het huis in de Savaanstraat, gelegen op de erf van de Heilige Geest van Sint-Niklaas.
Landsheer : Gheerard de Monteneren, priester, in plaats van de Heilige Geest van Sint-Niklaas.
- 1409, augustus 8
301/20 f. 75/11 Bertelmeeus Yweins is de som van 12 pond groten schuldig aan Jan van den
Pitte fs. Jan voor lijnwaad. - 1409, augustus 8
301/20 f. 75/15 Jan de Brune uit Velzeke, messenmaker, is de som van 2 pond 7 schelling
groten tournoois schuldig aan Laureins Boele, voor huishuur. - 1409, augustus 8
301/20 f. 75/16 Ryquaert van Liedekerke en Jan Amelric, halleheren in de Pit, rapporteren
dat op 22 oktober ll. Maes Cornelis de som van 10 pond 12 schelling groten moest betalen aan
Lievine den Jaghere. Maes moest daarvan nog 5 pond 16 schelling groten tournoois betalen.
Kosten: 20 groten. - 1409, augustus 8
301/20 f. 75v°/2 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 11 juli ll. Pieteren den Vleeschouwere de som van 13 groten moest
betalen aan Jan den Hont. Kosten: 31 groten. - 1409, augustus 8
301/20 f. 75v°/3 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 10 juni ll. Gillis Morel de som van 4 schelling 8 deniers groten
moest betalen aan Gheerarde van de Dike. Kosten: 18 groten 2 inghelsen. - 1409, augustus 8
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301/20 f. 75v°/4 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat zij uit de boeken van Adaem van Ydeghem en consoorten konden
opmaken dat op 12 april 1407 Jan van Masminsteene de som van 4 schelling 11 deniers groten
moest betalen aan Claise van den Pitte. Kosten: 20 groten 1 inghelse. - 1409, augustus 8
301/20 f. 75v°/5 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 15 februari ll. Willem van Crombrugghe de som van 6 schelling 6
deniers groten moest betalen aan Lodewyke van Calkene. Kosten: 16 groten 2 inghelsen. 1409, augustus 8
301/20 f. 75v°/6 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 13 februari ll. Amelric de Minre de som van 10 schelling groten
schuldig was aan Lodewycke van Calkene. Kosten: 18 groten. - 1409, augustus 8
301/20 f. 78v°/11 Lievin van Overackere heeft de som van 5 pond 10 schelling groten
ontvangen van Jan Hernine in plaats van Wouter van Alvane. - 1409, augustus 8
301/20 f. 79v°/14 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat zij uit de boeken van Ghy Bloc, Boudin vander Bloct en consoorten,
konden opmaken dat op 28 juli 1408 Arend Volken de som van 2 schelling groten moest
betalen aan Jan vanden Hertbrugghen. Kosten: 23 groten. - 1409, augustus 8
301/20 f. 79v°/15 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 27 juli ll. PIeteren Nauthol de som van 8 pond 14 schelling parisis
moest betealen aan Luke Baston. Kosten: 19 groten. - 1409, augustus 8
301/20 f. 79v°/16 Jan de Keyser, Pieter van Luevene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 18 juni ll. Jacop Dau de som van 2 schelling 6 deniers groten moest
betalen aan Jan den Polster. Kosten: 17 groten. - 1409, augustus 8
301/20 f. 79v°/17 Jan de Keyser,Pieter van Leuvene en consoorten, vinderen van SintNiklaas, rapporteren dat op 27 april ll. Wouteren vander Leyen de som van 47 schelling 4
deniers groten tournoois moest betalen aan jonkvrouw Harings. Kosten: 3 schelling groten. 1409, augustus 8
301/20 f. 80v°/3 Riquaert van Liekerke en Jan Amelric, halleheren in de Pit, rapporteren dat
op 25 december ll. Ogier Paryn de som van 22 schelling 6 deniers groten schuldig was aan
jonkvrouw sGroeten. - 1409, augustus 8
301/20 f. 74v°/8 Jan vanden Bossche fs. Gillis is de som van 5 pond groten tournoois
schuldig aan Gheeraert van den Heeden, bakker, voor het huis genaamd "de Burse" te Pitte. 1409, augustus 9
301/20 f. 77v°/9 Jan van den Bossche fs. Gillis is de som van 11 pond groten tournoois
schuldig aan Kateline Volponds, weduwe van Lievin Mods, voor de helft van het huis genaamd
"de Bursse", gelegen te Pitte.Landsheer: Salmoen van Lovendeghem, priester. Van deze som
behoorde 5 pond groten toe aan Lisbette Volponds, haar zus. Voldaan 23 januari 1411 n.s. 1409, augustus 9
301/20 f. 79/18 Lisette van Herpe is de som van 11 schelling 11 deniers groten schuldig aan
Jan Haghin. - 1409 augustus 9
301/20 f. 80/6 Jan Voet is de som van 18 schelling groten schuldig aan Willem Matthys.
Voldaan 22 november 1409. - 1409, augustus 9
301/20 f. 77/4 Jan Kelioet en zijn vrouw Kateline vander Varent hebben een overeenkomst
gesloten met Michiel vander Beke en zijn vrouw Lisbetten vander Varent betreffende de
huizen die zij erfden van Arend vander Varent en Kateline tsCoemans. Jan en Kateline
voornoemd behielden het grote huis met keuken en met een landcijns van 20 schelling parisis
jaarlijks, en met de helft van de vetterien, waarop een haard stond en met een landcijns van 14
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schelling 4 deniers parisis jaarlijks. De vetterien liep tot aan het water. Jan Kelioet zal nieuwe
haken in de muur plaatsen. Hij moet ook het gat in de watersteen uit de keuken herstellen,
evenals de vensters. Michiel en Lisbetten voornoemd behielden het huis genaamd
"tLoeveken"", naast het grote huis gelegen met een landcijns van 7 schelling 2 deniers parisis
jaarlijks. De muur die beide huizen scheidde moest gemeenschappelijk onderhouden worden.
De andere helft van de vetterien kwam aan Mixchiel toe, met een landcijns van 10 schelling 4
deniers parisis jaarlijks. Michiel of de bezetters van het kleine huisje mogen het licht niet
afnemen van het grote huis. Jan Kelioet zal de som van 12 pond groten betalen aan Michiel en
zijn vrouw. Landsheer van het Loefkine: Jacop Stubbaut in plaats van de kapelrie van SintJacobs. - 1409, augustus 10
301/20 f. 77v°/8 Ghiselbrecht de Com heeft een rente van 12 pond groten tournoois
gegeven aan Jan den Com, zijn zoon en zijn vrouw fs. Jan Symoens en een rente van 10 pond
groten jaarlijks aan Lisbetten, zijn dochter en haar man Claeuse Aleyn. Ghiselbrecht
voornoemd is ook de som van 100 pond groten tournoois schuldig aan Claeus Aleyn, voor
huwelijksgoed en voor de afkoop van de versterften van de vrouw van Ghiselbrecht. - 1409,
augustus 10
301/20 f. 75v°/8 Gillis van den Damme, de smet, is de som van 17 pond groten schuldig aan
Lisbetten van der Heyden, voor lijnwaad. Borg: Jacob Noyts, Clais vanden Damme, Matthis
vanden Damme. Lisbette machtigde hiervoor Anthonisse van der Heyden, haar zoon. - 1409,
augustus 11
301/20 f. 75v°/11 Mergriete sDuucx, weduwe van Lievin Sleckaerts, is de som van 12 pond
groten schuldig aan Alussen sDuucx, de vrouw van Jan Vos uit Brugge, Jan en Diedericke,
broers. Van deze broers was Mergriete moeder. Deze schuld kwam voort uit het recht dat zij
erfden van Boudin den Duuc en zijn vrouw Katelinen, ouders van Mergriete en Alusen
sDuuncx en grootouders van Jan en Dierdericke Lammins. - 1409, augustus 12
301/20 f. 76/1 Jan Plalte, Jacob Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 3 augustus ll. Simoene den Ghuchteneren de som van 16 schelling groten
moest betalen aan Heinric Mylaert. Kosten: 22 groten 1 inghelse. - 1409, augustus 12
301/20 f. 76/2 Jan Plate, Jacob Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat op 6 mei ll. Jan van Loe, houtbreker, de som van 20 schelling groten moest
betalen aan Jan Sloc. Kosten: 29 groten. Jan Sloc heeft reeds 9 schelling 2 deniers ontvangen. 1409, augustus 12
301/20 f. 76/3 Jan Plate, Jacob Stulpaert en consoorten, vinderen van Sint-Jacobs,
rapporteren dat zij uit de boeken van Raesse Onredene, Willem Mannart en consoorten
konden opmaken dat op 24 juli 1408 PIeter Mortier de som van 18 schelling groten moest
betalen aan Mechiele den Vos. Kosten: 12 groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/1 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat op 3 augustus ll. Jan den Oolslaghere uit Zwijnaarde
de som van 6 schelling 8 deniers groten moest betalen aan Willem van den Lande. Kosten 22
groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/2 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten, vinderen van SintJan, rapporteren dat op 9 juli ll. Grielen sWachts de som van 5 schelling groten moest betalen
aan Phelippe van Berelghem. Kosten 2 schelling groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/3 jGodenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 23 juli ll. Jan den Wale uit Groetverdeghem de som van 8 schelling
1 penning groten moest betalen aan Pieteren van Berevelt. Kosten 32 groten. - 1409, augustus
12
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301/20 f. 79/4 Godenert uten Hove, Jan de Clerc, brouwer, en consoorten, vinderen van
Sint-Jan, rapporteren dat op 6 augustus ll. Jacop de Vyt de som van 19 schelling moest betalen
aan Willem uten Hove. Kosten 8 schelling 2 deniers groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/6 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van de
overkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat op 8 juni ll. Bernaert Sturtewaghen als borger
over Boudine den Backere de som van 5 schelling 4 deniers groten moest betalen aan Jan
Bloumen. Kosten: 16 groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/7 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 3 augustus ll. Jan van der Brugghen, bakker, de som van 32
schelling groten moest betalen aan Jacoppe Scadelin. Kosten: 17 groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/8 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 20 april ll. Gillis Hoest de som van 8 schelling groten moest
betalen aan Jan den Backere. Jan machtigde hiervoor Lievin Inghelbrecht. Kosten: 21 groten 1
inghelse. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/9 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 12 december ll. Jan van Curtrike de som van 16 schelling groten
moest betalen aan Jan vanden Manen fs. Lievin. Kosten: 14 groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/10 Daneel van Maleghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 23 juni ll. Jacop van Bassevelde de som van 5 schelling 1 denier
groten moest betalen aan Lisbetten Scups. Kosten: 18 groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/11 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 20 december ll. Symoen Locken de som van 10 schelling 10
penning groten moest betalen aan vrouw sBaken. Kosten: 19 groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 79/12 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 17 oktober ll. Jan de Merscalt uit Loo de som van 5 pond parisis
moest betalen aan de vrouw van Jan Herebout. Kosten: 34 groten 1 inghelse. - 1409, augustus
12
301/20 f. 79/13 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 20 april ll. Mergriete Coppins de som van 6 schelling groten
tournoois moest betalen aan de vrouw van Gillis van der Cappellen. Kosten: 14 groten. - 1409,
augustus 12
301/20 f. 79/14 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 24 maart ll. Arend de Reyteer de som van 5 schelling 6 denier
groten moest betalen aan Jan van der Muelen, priester. Kosten: 16 groten. - 1409, auggustus
12
301/20 f. 79/15 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 6 augustus ll. Gheeraert de Smet, helsener, de som van 21 groten
moest betalen aan Pieteren Loeten. Kosten: 24 groten. - 1409, augutus 12
301/20 f. 79/16 Daneel van Maldeghem, Willem Soyssone en consoorten, vinderen van SintMichiels, rapporteren dat op 6 augutus ll. Maes de Backer, onvrij schipper, de som van 2
schelling groten moest betalen aan Pieteren Loeten. Kosten: 14 groten. - 1409, augustus 12
301/20 f. 80v°/7 Willem Seyssone, Segher Bolloc, Pieter Loete, vinderen van de overkosterij
van Sint-Michiels, rapportren dat op 28 maart ll. Gillis Hooft de som van 13 schelling 9
penning groten tournoois moest betalen aan Daneele van Maldeghem. Kosten: 12 groten. 1409, augustus 12
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301/20 f. 79v°/1 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van de nederkosterij van
Sint-Michiels, rapporteren dat op 16 juli ll. Lievine Willaert 1200 haardtegels moet leveren aan
Claise Toeten. Kosten: 28 groten. - 1409, augustus 13
301/20 f. 79v°/2 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels
rapporteren dat op 23 juli ll. Jan Breethooft de som van 6 schelling 8 deniers groten moest
betalen aan Willem vander Vinden. Kosten: 2 schelling 10 deniers groten. - 1409, augustus 13
301/20 f. 79v°/3 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Segher van den Somple en consoorten konden opmaken
dat op 12 mei 1408 Jan Hannaert de som van 30 schelling 9 deniers groten moet betalen aan
Matthise van den Hamere. Kosten: 2 schelling groten. - 1409, augustus 13
301/20 f. 79v°/4 Arent Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 23 juni ll. Jan Haec de som van 4 schelling 9 deniers groten moest betalen
aan Jan Dierkin. Kosten: 20 groten. - 1409, augustus 13
301/20 f. 79v°/5 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 3 augustus ll. Jacoppe van den Dike, timmerman, de som van 18 schelling 2
deniers groten moest betalen aan Jan van Breussele. Kosten: 2 schelling 6 deniers groten 2
inghelsen. - 1409, augustus 13
301/20 f. 79v°/6 Arent Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 5 februari ll. Lievine den Pottre de som van 16 schelling groten moest
betalen aan Pieter Aelbrechts. Kosten: 26 groten. - 1409, augustus 13
301/20 f. 79v°/7 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus en consoorten konden opmaken
dat op 26 juni 1408 Jacop Vincken fs. Jan de som van 2 schelling groten moest betalen aan de
vrouw van Jacob Maeldreys. Kosten: 32 groten. - 1409, augustus 13
301/20 f. 79v°/8 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat op 21 april ll. Jan den Cuper de som van 3 schelling 2 deniers groten moest
betalen aan Jan den Ruddere. Kosten : 29 groten. - 1409, augutus 13
301/20 f. 79v°/9 Arend Everwin, Jan Gillis en consoorten, vinderen van Sint-Michiels,
rapporteren dat zij uit de boeken van Ghiselbrecht Mayhuus, Segher van den Sompele en
consoorten konden opmaken dat op 13 juli 1408 Phelippe vanden Velde, smid, de som van 6
schelling 4 deniers groten moest betalen aan Jehan Beytacx. Kosten: 26 groten. - 1409,
augustus 13
301/20 f. 77v°/3 Jan de Gurseme heeft 2 voedercaerden, elk voeder 36 scaen groot, gelegen
op een stuk grond "de Warande" genaamd, te Ghisensele, aan de dries van 3 dagwant groot, bij
Melle verkocht voor 3 pond groten aan Jan van den Leene. Jan betaalde deze som. - 1409,
augustus 21
301/20 f. 80v°/1 Ryquart de Neve, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Doornik, en
Jan vanden Wostine, grootvicaris hebben alle tienden van het kapittel, gelegen te Berlare bij
Dendemonde, vepacht met voorwaarden aan Jan Sersanders fs. Gheerem voor 6 jaar en voor
39 pond parisis jaarlijks. - 1409, augustus 21
301/20 f. 81/12 Willem Blaeublomme in plaats van en als voogd over zijn vrouw Angneesen
Paels, Pieter Pael, Heinric Bolle als voogd over zijn vrouw Marien Paele, elk erfgenaam van 1/6
van Gillis van Beversluis' bezittingen, hebben de schulden van Jan van den Heede fs. Gillis
kwijtgescholden. Deze schulden hadden betrekking op de koopmanschap die Jan en Gillis
samen hebben gehad. - 1409, september 25
301/20 f. 13/2 Ywein van Varnewyc, Jan Plate en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat zij uit de boeken van Raes Onredene, Willem Mannaert en consoorten konden
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opmaken dat op 8 juli 1408 Pieteren van den Duerganghe de som van 12 groten moest betalen
aan Mattheeuse Sollenberch. Kosten: 2 schelling groten. - 1409, oktober 21
301/20 f. 13/3 Ywein van Varnewyc, Jan Plate en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat op 27 oktober ll. Clais Bekaerde de som van 3 schelling 2 deniers groten moest
betalen aan Jan van Bassevelde. Kosten: 3 schelling 7 deniers groten. - 1409, oktober 21
301/20 f. 13/4 Ywein van Varnewyc, Jan Plate en consoorten, vinderen van Sint-Jan,
rapporteren dat zij uit de boeken van Raesse Onredene, Willem Mannaert en consoorten
konden opmaken dat op 21 juli 1408 Willemme den Ghuchteneren 3 zakken koren,
Dendemondse maten, moest leveren aan Jan van Munte. Kosten: 21 groten. - 1409, oktober
21
301/20 f. 68/6 Jacob Deynoet fs. Serjan heeft zijn erf in het groot vleeshuis verhuurd aan Jan
Serydiers, voor 1 jaar en voor 2 pond groten. - 1409, november 13
301/20 f. 59/15 Pauwels van Muushole en zijn vrouw Tanne Facioets, hebben 2 delen van
een huis, gelegen aan de Kouter, verkocht aan Stevine van Liekerke in plaats van Heinricke van
Reinghersvliete, rudder. Het derde deel behoorde toe aan Kateline Zoet. De landcijns bedroeg
8 pond parisis jaarlijks, bestemd voor Jan Clocman. - 1409, december 7
301/20 f. 29 - 30/ Lievin Deynoet als voogd over Copkine, bastaardzoon van Jan Deynoet, is
de som van 14 schelling schuldig aan Jan den Wycter, voor de houdenesse van Copkine.
Schepenen : Stevins van Liedekerke, Pieter Amelricx. - 1410, februari 16
301/20 f. 68/8 Jan Kesel is de som van 12 schelling groten tournoois schuldig aan Willem
den Vremde, voor geleend geld. (1) moet waarschijnlijk 1409 n.s. zijn. - 1410, maart 23 (1)
301/20 f. 5/1 Kateline Clerc, weduwe van Jan den Vos, geeft al haar goederen aan haar 2
kinderen Jan en Boudin den Vos en aan haar moeder Lisbetten Stubbauts. Akte onvoltooid. zonder datum
301/20 f. 9/15 Heinric van der Haghel en Jacob de Visschere hebben een huis, gelegen in de
Abeelstraat, naast dat van Gheerart verkocht aan Gheerarde van Dickele, voor 7 pond groten.
Akte doorstreept. - zonder datum
301/20 f. 19/12 Gheerart de Wercman alias Ryoet is de som van 6 pond groten tournoois
schuldig aan Harende Witten, voor de resten van een schip. Akte doorstreept. - zonder datum
301/20 f. 20/1 Thomaes van Clapdorp, kruidenier, is de som van 21 pond 5 schelling groten
schuldig aan Gillisse van den Bossche, kruidenier voor een huis gelegen op de hoek van de
Koestraat, aan de Kwaadham, waarin Jan van Authem, kruidenier vroeger woonde en met een
landcijns van 29 schelling 10 deniers parisis jaarlijks. Jan heeft aan Thomaes beloofd dat hij
geen winkel meer zal houden in het gebied bestaande uit Sint-Jacobskerk, Nieuwe Brug, SintJanskerk en het Schepenhuis. Borg: Jan van Maelgavere, kruidenier. - 1408, .....16
301/20 f. 24v°/1 Lodewyc van Calkene heeft een llijfente van 12 schelling groten tournoois
verkocht aan Lisbette vanden Beken, weduwe van Diedeic Sletsaerts, .... (rest ontbreekt). zonder datum
301/20 f. 28/13 Hughe Soetebrocke en zijn vrouw Kateline vanden Bennen erkennen dat
Arend Valke .....(rest ontbreekt) - zonder datum
301/20 f. 35/2 Jacop Nebelynghe is als borger over ..... Everarde de som van 16 pond 13
schelling 9 deniers groten schuldig aan Jacquis Famaerde. (1) onleesbaar door vlek. - 1408
301/20 f. 44v°/7 Willem Seyssone, Pieter Loete en consoorten, vinderen van de overkosterij
van Sint-Michiels, rapporteren dat zij uit de boeken van Jan van Huffelghem, Philips van
Dronghen en consoorten konden opmaken dat op 23 oktober ll. ......(onleesbaar door vlek) de
som van 9 schelling groten moest betalen aan Daniel van Maldeghem. Kosten 15 groten. datum onleesbaar
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301/20 f. 46/1 Clais de Laeuwere en zijn vrouw Beatrisse hebben het goed van 26 bunders
groot, gelegen te Nevele, gehuurd van Lievine van Waes, voor een termijn van 9 jaar ..... Akte
ontbreekt. - zonder datum
301/20 f. 54/5 Wouter de Haze is de som van 7 pond 10 schelling groten schuldig aan Daniel
van Maldeghem en Arend den Haze, voor borgtocht. - zonder datum
301/20 f. 59/11 Dierane de Coster zal de som van 5 pond 15 schelling groten tournoois
betalen aan Roelande van der Heyden, voor zijdelaken. - zonder datum
301/20 f. 82v°/1 Lievin van Maelte heeft beloofd om Lisbetten vanden Hulse, weduwe van
Wouter van Brecht, zijn grootvrouw te onderhouden. De rest van de akte ontreekt. - zondr
datum
301/20 f. 84bis /1 Heinric van Danckaersheeke heeft een geschil met Lauwreins de Bruwer,
over hun huizen gelegen aan het Westen, buiten de Walpoort ..... (akte ontbreekt) - zonder
datum
301/20 f. 84bis/2 Ghelvoet de Amman fs. Jan heeft een huis, gelegen aan het Belfort,
verkocht aan Jan Style, priester, te Kaprijke en Gillis Style. Dit huis lag naast dat van Gillis en
naast dat van Jan sCueveleren, met een landcijns van 17 schelling 6 deniers parisis 4 kapoenen.
(akte ontbreekt) - zonder datum
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