
ffi GENT

Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Archief

Regesten op de laarregisters van de Keure

Schepenjaar 1409 - 1410

door

JACQUELINE .DEWULF

Gent 1984

D/1984/O34I/08

STAD

)





I a

tìEtìESTEf'l

Notg : Alle data zi jn omgezet in n.ieuve st5. jl.

1409. mei B

1. Roeger Hauueel ruordt veroordeeld
gf o. tourn. en ( de uraarde van ) 3uitrustinq te betalen.
Fo76 vo/LI,

MichÍe1 Sersanders 4 I b/ l0 a
bedden met de bijbehorende

1409-1410

2, Het klooster te Drongen gaat een pachtcontract voor êen ter-mijn van 9 jaar aan met Jacob Polieyn en Giltis van prendael
yogl r,q! goed in Baubrugghe ter grootte van zg bunders voor5 1b. r0 I r glo. per jaãi en mÍtõ een aant,al bi jl<omende voor-
:"lit;låriil :i::"'ijlr"oe rrer kroosrer i.v.m. her sebruiken de bestemming van de stukken grondo in verband met het

qndPrverpachten, in verband met het piaatsen van omheinirige.nde kryaliteit van het zaaigoed i- Iegeling in verband met de z Lb. gro" die Jan polleyn vanhet klooster heeft geleend als stãrtkapibaal;
- lggeling van schadegevallen, zouer van pachtéi.s- als vankloostersuege of door oorlog en stormoBorg ¡ Jan Heylen, Jan van cler straten, Rase Tursuleert.NB. Deze acte hoort oncler het, schepenjáar I40B-1409, maar is indit schepenregisLer opgetekend.
FoB to /4.

1409 , .i uni 22

1449. iuli 9

3 n Jacob van Bassevelde verklaart
vleeshuis, te hebben verhuurd
de Jonghe, voor de termijn vän
Gecancelleerd.
Fol0 vo/ 7,

1409. uli Lg

zlJ
aan

een

n goed, een
Jan ïÌlillaert
jaar voor 2

in het grote
Jan Serhydiers
qro i

st,al
en
lb.

4, Jan Huugsone sluit "ls procureur van het t<looster van Drongeneen pachtovereenkomst af met tjillem vân den Bussche voor 
"ãnaant,al stukken land, voor een t,ermijn van 5 jaar om 15 rb.

lB.u. plT:-per jaar en op vooruraardã dat na äfloop u"n deze
5 

_ 
jaar t¡litlem het pachtcontract voor 9 jaar verrÀ[gt. Naaf loop. daarvan mag trrirrem het rand onbeãaaid achteilaten ;de laat,ste r_jaar van zijn pachLtermijn mag hij niãts eraanverandaren of ervân vervieeinden.

FolZ uo/6



2,

f409. auoustus 6

5. Van de 2 borgst,aanden voor Jacop van Strijpe, Stevin de Sut-
tere en Clais der l,lassen, is in het bet,alen van een lijfrente
van 2 d. gro. aan Gillis de Coninc, Stevin gedurende I5 maan-
den als borg opgetreden. De volgende 15 maanden zal Clais de
2 d. gto. uitbetalen en moest, het gebeuren dat Gillis in deze
tijds[anne overleed, dan zaI CIais een regeling t'reffen met
Stevin voor uat deze Iaatste meer zou hebben betaald tijdens
zijn termijn.
Geãchrapt : omdat dit onder de bevoegdheid van de heren Stevin
van Liebekereke, Pieter Hamelrix en co. reeaorteert (Schepen-
jaar 1408-1409 ) .
Fo4 va /L5,

6.0ste vsnder Bruçghen erkent een schuld van 2 Ib. 4 8r 3 d.
gro. tourn. vooi huishuur aan CaIIekine van der Strekele fs.
01ivÍers.
Borg ¡ Gillis vandet Brugghen.
Fo16 to /5.

1409 r auqustua 19

7, t'lil}em Boele heef t aan Laureíns Boele zijn huis en grond erbij
op Meerhem verkocht t
overgedragen in ruil
van I lb , LZ s. par.
Fo5 te /5.

uaarna Laureins hem dit huis terug heeft
voor een eeuutigdurende erfelijke rente
per jaar.

1b. gro r
de Vrijdags-

1409. auqustus 20

8. Harent van HeuIe geeft Pieter van Bughenzele financië1e vol-
macht.
Fo? vo /9,

9. Jan de Pottere Janssone belooft zijn schuld van I
tourn. vân een huis in de Sint-Katelinestraat âan
markt jegens Pieter den Drussate te betalen.
Fo5 to/4,

1409. auoustus 2l

10. Thomaes van den Zantberghe geeflt aan zijn dienstmeid Plarie
þIaeus 4 (?) lb. grorr een schaal ter getuichte van I mark,
tvee van zijn mooiste zilveren lepels en het bed dat ze nu
gebruikt, voor de hem beuezen en nog te beuijzen diensten
tijdene zíjn verder leven. Deze giften vervallen xranneer
Marie bij hem zou vegtrekken ¡ behalve in geval het een huure-
fijk betrof r
FoI ro/7,



t i

11. Goossin van varnewijc en.zijn vrou{r, Lisbette Bernages ver_klaren te hebben verkocht aãn Joes áest een 
"uurigdurendeerferijke.rente yal jaarrijks rz rb. par., bezet op arreerf- en cijnsgoed begrep?l il hqt goeb Teá lnlarre i; Gothem,dggl SgghgT Fernage ña ii¡l dood nãqelaten en uraarbíj Joeauitdrukkeliik ruordt ont,hoúden van "il" rofuii¡["-eisðn ãf-r,*tgoed vanurege de ueduure van. segher Bernage] nu koopsom voordeze rente is door Joes betaaid.Fot vo /I.

1409. au,qustus 22

1409. aueustu s 21

L2,

14. Lij sbette
tourn. aan
Fo4 ro /A.

r5.

L
d
p
B

F

ijsbette Biermans, Jan Bets veduwe, erkent Matthijs Reyneeree som vsn 32 s.-gro. tourn. schurdig te zijn voo"-Àort*nlanken! te betaten op 2 Februaf,i 14i0.org ¡ Pieter de f,lan f s. Joes.ol to/1.

lJ' Boudin van den Putte belooft ieder jaar aan Heylen sVischersDiedericx dochter een mudde roqge t; bezorgen t,ã", leven
l"ng, dit' omruille van de vele ðíensten die-ze fufåv"ra heeftin de verzorging van zijn bedregerige moeder, ion"vrau'ueMergriele. .zlil erfgenamen zurlõn dáze tijfrente mogen af-lossen door het betãten van 6 lb. gror tourn.FoL ta/6,

vanden Brouke erkent een schuld van ZA s o gro.Jan Duriin, díe ze inderti jd aan l-.,u, rreef õ geroend.

Symoen Bett,e heeft een eeuuigdurende erfelijke rente vanjaarlijks I lb. r2.s. pâr. võrkocht aan pieIer Loenaert,bezet op een eigendom van hem uinnen-ãe Huidepoã"t *"t dienverstande dat symoen deze rente binnen de eerbte drie jaarop gen ã,l9er goed kan bezett,en en aldus zijn eigenáom üãn-0"rente ontLasten 
"Gecancelreerd r volclaan met de Loestemming van Heinric Loe-qgertf .voIledig erfgenaam van pieter Loenaett...Fo4 to /13.

16, lviichiel de. casterer, ridder, geefL financiële vol¡nacht aanJan de Backere.
Fo4 to /14.

17. Jan (9uter.::rd:raníer, erkent een schuld van 24 s. gro.aan Clais uten Berghe voor leder.
9:tg :_Lisbette vañ der Saghe.
FoZ3 vo /LI.



4,,

f409. ausustus 26 '

lB. Lievin de Temmerman fs.
de som van 3 Ib. 2 s. 4
aankoop van Ii jnruaad.
Fo3 ro/10.

erkent Gheerard van Assche
schuldig te zijn voor een

Liev ins
d. gro.

1409. auouslus ?7

19. Joncvrouu,e Mergriete Shoems, begijn in Ter Hoye, erkent dat
na haar dood dó inf irmerie van Ter Hoyen, heden vert,egenïroor-
digd door de grootmeesteres Mergriebe Boels, recht heeft op
I lb. gro. tor¡rn. uit haar nalaLenschap.
Fol ro/3.

Driesche stelt een jaarlijkse lijfrente van
in ten gunste vãn zijn dienst'meid Lijsbette
vooruraarde dal! ze hem bliift dienen voor

leven. Deze liifrente gaat in na zijn dood.

20. Everaerd van den
?O sr gro. tourn.
van den Doerne op
de rest van zijn
Fol uo/4.

2r.

22. Jan de Vleeschouuere heeft
vrij erve verkocht, tussen
hij zaL laten afsluiten met
betaald gevorden.
Fof to /5

2t, Olivier Capont is JacoP
van de koop van een huis
Borger : Goessin van den

Jan de Kusef,e.
Fo5 ro/7,

1409. auqgstus åB

24. Jacob de Vriese belooft de
tijd aan Johannes van den
te betalen.
Fol to/?,

De gebroeders Jan hlitt,e en tdillem l¡litt,e, kinderen van Piet'er
brit; en Jan búitte, Boudins sone als schuldenaars tegenover
Eveieaerd van den Driesche van eerì in I405 aangegane schuld
van L?O lb. gro. xregens de aankoop Van een bunder veenland
te Moerbeke áan de Lede van Sint-Pieters, te betalen over
?g jaar, stellen de afbetalingstermijnen van de resterende
scnú14 van 96 lb. gro. Voor de eerstkomende B jaar vast en
uaarbij uordt overeengekomen dat, ingeval Everaerd van den
Driescñe binnen deze I ¡aar zou sterven, de voornoemde
schuldenaara Van verdere betalingen uorden ontslagen.
FoI vo/5,

van Gansb,eke een stukje
huizen gelegenr dat
muur; de koopsom is

aan t'JilIem
hun beider
een blinde

fvlortier nog 1t lb.
in de Ypperstrate
luloure,

2
(=

s¡ gro. schuldig
Iepenstraat ) ,

4 lb. gro.
Noke r stocke

tourn. die hii
geleend heeft,

inder -
terug



26, Heustin van der Prancken verklaart dat Jan sersanders fs.
Daneels en meester Gillis de sutter hem de jaarrijkse rijf-rente, bezet op een kelder onder rtden bonten Hertil, tot op
heden uitbetaald hebben.
Fol ts/5,

1409. au qustus ?tt

25, Píeter de Rijke verklaart zijn goed,
Jacop Everboud en gelegen bij de kerk
te hebben aan Pieter vander Muelen.
Fol to/4,

1409 ¡ aueustus 3I

27. Gillis hJillernssoone
vere Gillissone van
zou kunnen zijn rnet
voldaan geuorden.
Fo4 vo/2,

5

eertijds toebehorend aan
te T'lanzele, verkocht

verklaart dat hij door Jan van den Hou-
alles urat hij hem verschuldigd is en
betrekking tot GiIlist eigendommen, is

28. Pieter Baut fs. Pieters erkent 4 lb. gro. tourn. schutcrig
te zíjn aan de nering van de stukadoors, vertegenuroordigð
door hun deken Lievin den Deken, ìuegens het koþen van de
vrijheden dezernering.
Borgen : Harent Buusse, regelaar van de Sint-Jacobskerk te

Gent, Jan Baut, broer van piet hierboven vermeld,
Gillis blillems, linnenurever en Jan van den Houvere,
truidevetter.

Fa7 to /9 ,

29. Ghiselbrecht Seyssone heeft
een halve stal.in het, grote
aan Jan Meyeraert verhuurd
uraarna Jan een andere halve
toegeulezen vorden voor \ueer
noemde 2 lb. gro.
Foll - vo/ll.

mits betaling van 2 lb. qro.
vleeshuis, zi jn zoon eiffiÊ toe"behorend

voor de termijn van een jaar,
stal van GhiseLbrecht,s zoon zaL
een jaar, alles voof, de voof,-

140?' seqtember 2

t0. Jan 0liviers sone verklaart een stuk lancl in Assenede-am-
bacht, liggende in de parochies h,iflemskerke en Varnendijc,
verkocht te hebben aån Aphetine, Jan sCosters dochter, uãdurue
van tnlillem ldoesteland en het geld ervoor ontvangen te hebben.Fol ro/ll.

tL, Pieter de Pic erkent
aan Jan Ionghe voor
FoL6 ta /Ij,

een
rode

schuld van
rui jn.

37 s. 9 d. gro. tourn.



6,

I409. septqmber f
t2. Lievin Baert erkent

aan Jacop de Visch
u,eIke tijdstiPPen h
Fol ro/8.

het bestaan van de schuld van '7 lb.
en stelt vast binnen ruelke termijn en
ij dient afbetaald te uorden.

gro.
(lp

33, Jan Daniels verklaart een schuld te hebben
voor koren (onleesbaar) iegens Jan Bailgef
Bloct.
Fol ro/10.

34,

35, Gitlis van
2 lb. l0 er
FoZ valL4.

t7, Percheval van Sente Pieters belooft de
tourn. die hii heeft tegenover Beat'ris
koop van een t,ent, te betalen.
Fol vo/2.

Pieter Andries heeft tegenover Jan Pedaerde een schuld van
2 Ib. ll s. gro. uegens de koop van eel half huis, uelke
ñi¡ hem op Z vast,geãteIde tijdstippen belooft te betalen.
FoI vo/L,

van 4 Ib. ....
en Boudin vsnder

der Hellen verd veroordeeld tot het betalen van
gro r t,ourn r ââl"t Fransois Scotten.

,6, Gheeraert van der vurst erkent een schuld van 16 s. gto' aan

Clais de Crane.
Fot4 vo/II.

1409. september 4

schuld van 4
Paeds ü,egens

lb. gro.
de aan-

JB. Jan de Leeu f8. Lievins
4 d. gro. tegenover Jan
1i jnuraad.
Fol vo/3,

t9, DanieI Buuc geeft zijn
te tredenzí

Fo
n naam op
îo/L

erkent een
de Backere

vrouu, f'lergriete
bij finarrciêle

Scelps volmacht in
( schuld ) kuesties .

schu 1d
urege ns

van 2L lb.
de aankoop

18 s.
van

j
2

40.

1409. september 5

4I. t¡li1lem de Vriese erkent
over Gheert,rude vanden
stallige pacht van een
Foi vo/6,

ülillem de Vriese ruordt veroordeeld tot
J s. gro., zijnde achterstallige pacht,
het lilenemaershospitaal, Jan de 14an.
'Fo6 vo /5.

het betalen van B

aan de ontvanger

het bestaan van een schuld tegen-
Bossche van 9 Ib. PâD ¡ vârì achter-
tiende.

1b.
van



7.

1409, september 5

42. Lievin vander Vinre
gro. achterst,allige
1is.
Fol uo/7

gemaand tot het. betalen van 4 Ib.
aan Gillis vÍln den Hecke f s. Gil-

tot het betalen van Êen sehuld van
[''leere plus het beta]en varì de ruette-

een schuld varì 22 s r gro. aän

urordt,
pachù

43, 0livier van Sinay ruorclt
lB sr gro. aan Jan van
lijke kosten gemaand.
Fol vo/B

44. Heinric
K atel ine
Fol. vo/g

de lnlildegrave erl,;ent
Jacops.

45. Gheerard vanclen l-love stert een jaarri jkse lí jf rente van 6 6.
-gro.. in jegens Jan- de Jonghe f s, Feiné, uraarvoor hi j van dezelaatste een som. geld ontvángt en die híj bezet op rrät huisqaalin hij uroont,, in de Brabantstraat, õp het grbndgebied vande l{eilige,"Geest van Sint-pietors r0p dit huis rusten Z tandci
gaande naar de Heilige-Gees
L L/4 6¡)oên¡ gaande naar J
Landheren ¡ de ontvanger va
vander Beke en Jan EbbeJ6 r.
Fol vo / LO

j
t
a
n

nzen , s 17 s, par,
van Sint-Pieters

n 0bbeIin.
de Heilige Geest,

3 I/4 câpoen,
en I s. par.

priester Jan

46, Jan van Huusse belooft zíjn schuld
chiel de Uos te betalen.
Gecancelleerd.
FoZ ro /?

47,

48. Priester Jan vanden Hecke erkent
van Formelic een schuld van Z lb
vander Heyden voor laken.
FoZ to /5

49,

Jan Drabbe stelt een jaarlijkse lijfrentetourn, in jegens Jan de Jongne, ruaãrvoor
bepaalde som geld betaalt en clie is bezet
Kalandenberg, uaarin ,lan Drabbe ruoont met
20 s¡ par. erop rustende.
Landheer ¡ priester Jan vanden Hecke, in

Geest van Sint-Jans.

van 30 s. qro. jegens lle-

van LZ s¡ grÐr
deze Iaat.ste hem een
op het huis in de
een landcíj¡s:: van

naam van de Heilige

ln nagm van
. I0 sr gro.

meester Simoen
jegens Roeland

Pieter vãn der speye vordt veroorc.reetd tot het betaren
3 tÞ. glo. aan Jacop vanden Benghe, als borg voor Jan
!: f ": Jans | _qie opgelegd vordt -zi jn borg , 'd, 

genoemcle
binnen dezelfde t,ermijn schadeloos te sbetlen.
FoZ to/I1

V ãr¡
de Cur-
Pieter,



50.

51.

52.

E.

1409 ge mber 5

Jan Bordeaux
Jan Clocmanne
heeftr êFr die
FoZ vo /15,

den Jued uerd
tourn. pacht

to /L.

Kerstiaen de t'Jit,te
toe van Heinric van
men voor 26 d. gro'
maal omheint,
F094 vo /2,

veroor,deeld tot het betalen van I tb. 16 8.
aan Gasin van Hiembeke.

De schepenen verklaren de eis in rechte vanìuege lnlillem vanden
Cñ"instãn¿e, die optreedt in naam van Jan Sandekine, gegrond,
ueshalve Jan Sanckiner oP onrechtmat'ige vijze op aansLuren
van Jan Platen gevangen genomen, vriiqelaten urordt en door
zijn vervolger schadeloos uordt gesteld.
FoZ uo /LZ,

vÊn de llier.rvpoort erkent schuldig te zijn aãn
I Ib. Qro. tourn., die hii aan hem geleend
hij ovãr een termijn vãn 10 jaar zal afbetalen'

Jan
gro.
Fo4

53,

1409. seÞLember 6

54,

5r, Goessin de Hondt
gr0. aan Jan van
kosten.
FaZ ro /7 ,

heeft een }ege hofstede naar de
Danckaertsheeke vo0r 9 jaar in
jaarlijks en op vooruaarde dat

Ketelpoort
pacht genCI-
hij ze hele-

Jan HebbeI en GiIlis Leverke, halleheren in den Pit berichten
dat hun voorgangers Rijquart van Liedekerke, Philips yan Dron-
ghtnu en Jan AmõIric op 

.11 juni 1408 Jqn 0st,en f s. osts tot
õen schuld Van 5 lb. B s. g1o. tourno jegens Vrauue sBackers
Veroordet¡lden Van deze som is Jan 0st'en haar nog I lb. 14 Sr
g;;. achterstallig, plus de onkosten die zíi daardoor gehad
ñeeft en de vettelijke kosten ten bedrage van 18 d. gro.
Fo?. to/6,

urordt veroordeeld tot het betalen van 24 s.
Bruessele voor planken, plus de ruettetijke

56. Jan de Hond f3. Bsudins erkent schuldig te zijrr âan Jan
l¡lestvoerde de oude de som Van 20 1b. 9ro. tourn. u,egens
koop van het huis r¡Int l"luelenkenf in de veldstraat r te
len in lt jaar tijds.
lsZ ro/8.

57. Harent van der Sluus verkoopt aan Mattheeus Straetman een huis
op de Muide met een jaarlijkse landcijns van 19 s. par. aan
d; stad Gent, voor tã Ib. é"o., te betalen binnen een termijn
van 6 .iaar.
Tot toieng kan t'lattheeus dit' huis niet verkopen. of berenten t

tenzij meI uitdrukkelijke toest,emming van Harent'

van
de

beta-



I 09 se temb r6
57,

58. Zegher l-averdey
hern -5 lb. l7 $¡
FaZ ro/]0.

59, Jo;rlcvrou\u ftlergriete
aan Jan Roughe vcor
Fa5q vo/3,

( vervolg )
Lendheer en ont,vanger van hetiustaes 0nreçJen-e,
Gecanç:13llcerd ap 28 november
FoZ to /9,

Cl

huis in naam van de stad Gent,:

I4l].

erkent, Jan van I teferinqhe en
gr'o¡i.tourñ, schuldig te zijn

Loufs erkent
wijn.

Clais van Put-
voof ui jn.

een schuld van ZB s. gror

14ù9 o sÊErtembe r7
60,

6I.

63,

64,

65, Laureins
ltl " 1.0 s
schip da
lo46 to /

I 09 se t ember 9

66, fïergriete
de [1an t,e
f i. nanci öle
FoZ vo/3.

Ja¡r Haebreeht, belooft zijn schuld van 6 Lb, zRaes de Smet Ìuegens de aãnkoop \/an een schÍpaf '¿e betalen" Tot zolang bli:ft het ""f,ip i¡.nF{'2 to/j.
Michiel 5nic, lcaasverkoper,
tourn. indertijd aan Hugne'
Fs? vo/I.

s r gr0. jegens
in I termijnen
bezit van Raes.

belooft
de Brune

zijn schuld van 5
geleend, t.erug t,e

lb, gxo.
betalen.

62. Jan van den Berghe
ieend aëìn Dankaerd
f Ð2 v"/2"

pro. t,ourn. , in¿erti jd ge-
beLalen binnen 6 ueken.-

belooft
de [,lo j.,

de 19 s.
tetug te

CLaiq U9 Rcys belooft zijn schuld vanJan 'Je l"lesirakere alias Cõrnuut,,"g*nute ztr]1en betalen.
Gccancellee¡:ci op 6 juni 1415.
FoZ vo/q,

60
de

Franse kronen aan
aankoop van lijnuaad,

iYichiel d0t,ter verklaart. dat. zi jn schuld van z rb, 6 s. gro.jegens de_prelaat van de sint-pletersabdii, vertegenruoordigd
1::l Jan,Seghera, zar betaald ruorcJen uit zijn naratenschap.Ft?tt vn/L

van der Ë:ehen fs. Heymies
o ero o tourn. aan Jan l¡litte
! hij zal ontvangen zodra de
IL 

"

erkent een schuld van 7
Pieterssone voor een
schuld betaald is.

Pieter
in alle

sButs geeft
handelen, b
kuresties,

volmacht âan Jacop Lauuers en
ezamen en ieder afzonderlijk,
haar aanbelangen6.



]rJ.

1499. e-qp-!-@.

67, Jan van HijSeringhen geËft aan zijn vtou\l, Mergríete, finan-
ciele volmacht.
loZ vo /5,
Jan Rebbe de Mets belooft zijn schuld van ,6 s¡ gro. jegens
Jan Stri jke t¡* zullen betalen '
FaZ vo/6,

69. lrlillem vander Lueke
1b, Par. aan Pieter
FoZ va/7,

70. Gheeraerd
Bossche de
huis in de
Fo, vo / L4.

1409 seotember 10

68.

72. Gheeraert de
sr I d. gro.
talen.
FoZ vo/10.

75,

veroordeeld tot
Vlaspoele binnen

het betalen van 22
de maand.

uerd
van

van Assehe erkent schuldig
som van 4 Lb. gro. tourn.
Conduitsteeg.

aan Jan van den
koop van een

t,e zijn
voot de

71. Jacop Seissoone Fransoissoone. he'eft aan Jan de Ketelvoet-ere
een stal i;-h;¡ g"ót" Vleeshuis, voor de ternrijn van een jaar
verhuurd vooD 2 lb. gro. tourn'
Fo4 v"/4o .

Mey
aan

fs. Gheeraerds
Pieter van der

belool"t zijn schuld van t6
Laxe van hout, te zuIlen be-

7t, Pieter de Muenc
gro. tourn. aan
Fo? vo/lI.

verootdeeld tot het betalen van 20 s
van DoreseIe.

uerd
Nijs

74, Het geschil tussen Jan Daneel
I daõhrirant Land te 0osterz-ele
terend, uordt ten gunste van
stuk giond gekocht had zonder
termijn een familielid enige
De eiéen van Jan Daneels 0m h
Langhe te onttrekken, uorden
Fo, to/L,

en Jan de Langhe in verband met
onder de heer van Baer ressor-

an de Langhe beslecht'' die het
clat er biñnen de urettelíjke
echten erop had doen gelden.
t stuk grond terug aan i"n de
erhalve-nietig verklaard.

dat Phetips van den Eet-
tourn. geheel en aI. heeft
het huisrrin den B6errf

s
,
J

I
e
d

Jan van den Nieuuenveghe verklaart
velde zijn schuld van ?L Ib. gro'
betaald. Het betrof de verkooP van
in de Kuaadham.
Fo3 vo/10,



t409 september 10

7 6. Mergniet,e van
van 24 sr gro.
te betalen.
Fo4 ro/2,

11.

de Hamme, Pi.eters dochter, belooft haar schuldtourn. voor stoffen (pelsen) aan Jan Clement

den Pit, vef,-
Pitte, tdillem
van Herpe,

Jonevråuu/e Ma-
nog altijd niet.
en vermeerderd
kosten.

77,

81. Jan de Roever
toutn. aån Jan
FoZ vo /L6,

I'Jillems erkent
Inghele.

dat hij 27 er 2 d, qro.

Jan Hebbel en GiIIis Leuerke aIs hatteheren inklaren dat onder hun voorgangers tjiIIern vanden
Seyssons en Jacop Bake op 4 juni L4t7 LisbetteJan Castellain en Pieter CasÈellain beloofdenrie Clobl¡aerts B 1b. gro. uit te betalen, uatis gebeurd. Deze schuldbelofte ulordL hernieuud
Ig! 2!,9r gro. te urijten aan de supplementaire
F 04 ro /5.

78. Pieter Gerenboudt fs.
schuldig is aan Jacop
Fo4 to/7.

79, segher dAmman verkraart zijn schurd van 15 lb. Qror touDn.te zullen betaren aan Joes vijt, optredend in nã"m van zÍjnvader, Ljlais l/i jd, uraardoor zi jn schulcJ jegens Jan Sersyrðen"met diens t'oestemming met 15 16. gro. toúrñ. verminderd uordt.Gecancelleerd op 4 februari 1410. "

-lll09, september Il
80. t¡lålIem Bille Janssone beloof t zí

tienden ten bedrage van 5 Ib. llte zuIIen betalen aan Joncvrauure
v r()uu, .
FoZ vo/13,

jn achterstallige pacht van
sr 4 d. gro. Vlaamse munt,
Lijsbette Jacobs, meesters-

een schuld van 20 s. gro.alias Grielen erkent
Anloet.

B2' Jan de Zeelander heef{: mits een bepaa}de som geld een jaar-rijkse rijfrente van q s. ero. t,ourn. ten grnõt" van Jan deJoncghe sensis sone, ingestelri, bezet. op .í¡n huis in de
Y!rlsteghe buten tune ( I ) rnet een jaarf ii.¡tsã Ianctcí jns vân10 g. psr. aan de kapelrij van sin[-Jans voor het Hãirigkruis.
Landheer ¡ Pieter Ghevaertf priester en kapelraan.
( 1) nu : Schouruvegersstraat .
FoJ ro/6.

van der f'luelen, Jan l{aec f s. hJouters, Jan l(obbe en Boethlagheneore beloven ieder hun schurden van respectieverijks. 6.d. -gr?,. I 19 s..gr9., 7 u: 7 d, gro. en 17 sr 4 d. gf,o.achterstarlige paeht, le betalen aan Lievin van der Mersch.

83, Jan
de
3t+
van
,/



T2,

1409 ' septembeL 11

83. Uervol
I okto
L7 s.
Fo4 ro

'84.

I4O9o sep tembet LZ

tdillem van
nobelen - I
0livier vân
Fo3 to/7,,.

88. Jacob PaPPin
J an Zegherst
Pieters.
Fo5 u,/L4,

9I.

Gayfeer den Amman mr:et zijn
6 d. gro. tourn. aan i'Jil1em
Gecanòelleerd c 21 mei L4L3.
Fo4 ro/4.

schuld ten bedrage van 4 Ib. 7 s'
R'eyghers sone betalen.

van Lz
zijn broer

Ç.
ber
4d
/4.

14Iû c Beet de lnlagheneere heeft zijn schuld van
. gro. ingelosL.

85.

86. Robbreeht Vaenkin vordt veroordeetd tot het' betalen van ?3 s
gro. tourn o aan JacoP Inghele.
Fo4 to / 6,

87. !,lillem Van Damyaet erkent een schuld van Z lb. 4 S' gro' aan

Jan Cauulerick.
Fo4 uo/5,

EvêrsLare f s. l4ichiels er[<enL een schu]d
nobel goed voor 6 8, gro. tourn. - aan
Everslãre voor de koop van een pantser'

erkent een schuld
vertegen\uoordiger

] 1b. Çto.
de prelaat

tou rn . â€lFt

varì Sint-
van
van

14119 " seotember L3

89. Heinric Castellain erkent als
schuld van 2Ú s. gro. t0urn.
FoJ ro/8.

90. Jan Pijchout belooft zijn schuld van.4 Ib'
tourn. aan Boudin vander Bloct voor koren
Fol vo/6,

borg over
aan J an cle

Lievin Vlieghe een
Hert 

"

t6
te

s¡ 9 d
zu llen

gro.
betalen.

Jan Huughs fs. Pieters belooft
gro. aan Pieter Palen fs. Jans
jaarlijkse Iiifrente van 12 1b
2aL hebben afgekocht.
Fo4 to /9,

zijn schuld vân I Ib
te bet,alen, uaardoor

. par. ten gUnste van

. 10 s.
hij de
Piet,er

Jan de Zeelander fs.
toebehoren aan Pieter
Leede in tnlachtebeke.
F04 ro/10.

t'li l lems verkoopt een huis
vanden Hecke r gelegen t'e

De koopsom is betaald.

met, grond
calve op

en
de92.



Lt.

L4O9. seDt ember Lt

Jan Fierins fs. Jans heeft aan Jan Beytaecke r/q \/an het
huis in de Pissteghe (1) uraar Aechte viertichpgnde irr voonde,
gekocht voor 6 lb. qro. tourn., die hij hem op-u,eIbepaaIde
termijn belooft te zullen betalen.(1) nu : Stadhuissteeg.
Fo4 ro /II"

97,

94, Lar.rreins de
gro. tourn.
Fo4 ro/12,

Vos
aan

wordt veroordeeld tr.¡t het betalen van 3t+ s.
Jan de lilÍn ber, voor de k<lop van een schip,

een schuld
de koop van

1409. sente mber 14

95, Pauruels de Deckere fs. Heinricsr bakker, erkent
van 36 so gro. tournr âân Arend de Passere voor
een schip.
Fo32 ro /3,

1409, september lli
96, Jan Valke belooft zijn

Pauryels Ni j s van koren
Fol vo/LL.

schuld van 24
te betalen.

s. gro. tourn, jegens

97, l¡lillem de Buc erkent een
l¡li11em ter Penninc voor
Fet ro /9 ,

20 sr gro. tourn. aan
een schip.

schul d
de koop

van
van

98. Gillis rle
Hole nog 3
Apostille
DaneeI van
t,Ji t te .
Fo14 vo /3.

hlitte, uronend in de Leebeke, is Daniel van den
lb. gro. pacht, achterst aIlig.

c 27 november 1410.
den Hole verklaart betaald te zijn door Gi]lis de

99, Priester Jan Lievins schenkt het kapittel van sint-veerre,
vertegenu/oordÍgd door priester Jan Morael, een eeuurigdurende
erferijke rente van 2r s. 3 d, par. per jaar voor eeñ jaar-
getijde voof, hem, zijn vader, moeder en bepaarde vrienðen,
uelke rente volgende personen moeten betalen !

Lambrecht de liJitte alias de scotereere, 5 s. pâr. ¡ op eenhuis en goed buiten de Braampoort naast de brouruerij van
Jan Alaert;
jonckvrouu Mergriete Zeghers, 6 s. par.r op haar huÍs in
de Posteernestraat ¡
Jan van Meerlebeke, 4 s. par., op zijn huis in de ldijn-
gaardstraat;

- bJillem l'laes, 2 B ¡ B d. par. r op zi jn huis buiten cle Keter-poort;
Jan de costere, I d. par.r op zijn huis naast dat van t,il-lem¡ ,/,,



14.

1409. seÞtember L6

99 , Vervolg '- Jan van den Brouke r 2 s r par. r op een
huis aan het Sint-Jacobskerkhof.

FoBT to/6,

1409. september L7

volderij naast, zijn

J lb.
huis.

gro. touDn.It0. Jan van der Haghe erkent' een schuld
aan l¡Jitlem de Buc, voor de kooP van
Borg s Godevert van der Haghe.
FolB ro/I0.

van
een

101. Jan de Clerc fs
tourn. schuldig
Fo25 vo /9,

erkent Jan Roughen t4 s. 9 d, gro.
voor bier een haring.

. Alards
te zijn

I02,

I4O9¡ sBDte¡¡ber 1B

10J. Jacop van Polsvliet
nen de L4 dagen van
u,e van Segher Boel t
koop van een huis in
zelfde termijn moet
voor Jacop.
(f) nu : Dobbelslot.
Fo4 vo /L,

Jan de Bode Pieterssone erkent een schuld van 7

gro. t,ourn. âât-ì Jan t'Jitte Pieterssone voor een
ñi¡ zaL ontvangen zodra de schuld is afbetaald.
Fo46 ro/10.

lb. I0 sr
schip r dat

urordt veroordeeld tot het betalen bin-
?O s. qfo. tourn. âêr't Beeleno de wedu-
die hij haar achterstallig is van de
cle Seiseymansstrate ( 1) . Binnen deze

cJe veduure het huis vrijgemaakt hebben

I04. Jan van Vaerneulijc Sanderssone erkent een
CIais Heymans voor deF

schuld van 4B
icoop van eenranse kronen jeqens

aard.04 vo/6,
P
F

1409. september 19

I05. Jan de Hondt B.oudÍnssonB e,rkent
þroi: di.è;hii indertijd geleend
tredend in naam van Everaerd van
| "J vo/4,

106.

een schuld van J lb. J s.
heeft aan Raes 0nredener oP-

den Driessche.

Kateline sBlaken bjillems dochter en haar man Jan van den
Berghe hebben, samen met de ueduve van l¡JiIlet;i Blaect een

"tufi grond in Axelambacht (l/B van 3I gemeten) verkocht aan
Pauureis Ni js, \uaarvan ze de aankoopsom ontvangen hebben
met dien võrstande dat de ueduue haar leven lang het
vruchtgebruik zal behouden.
Fot vo /9.



1409. seJrtember ]9

I07. Jacop Pappin erkent , 1b. gro. tourn. schuldig
Jsn Zeghers, vertegenuoordiger van de heer vañ
en belooft deze in I4ll terug te betalen.
Borg : Gheeraert vanden Houvere.
Faq vo /!7,

15.

te zijn aan
Sint-Piet ers

108. BoudÍn Voetuater erlcent een schuld
vgor graan jegere Pauvels Nijs.
Fo4 vo/ll.

109. Meester Jacop
voor stoflfen j
Fo4 vo/15,

Noyts erkent een schuld van
egens Jan Clocman.

van 6 1b. gro. Lourn.

5 fb. gro. tourn.

110 . Lievin de Buc en
Pieter Heynssone
moeten leveren.
Fo5 ro/6,

111. Daniel sGheeroms,
38 sr gf,o. tourn.
Fo l0 vo /2.

l,'Jouter de Gheent
nog een bepaalde

erkennen dat zij aan
hoeveelheid hakhout

tinnenpotgieter, erkent een schulcj van
aan Pieter van Berenvelt.

112. Jan Coolman, pijpmakerrmoet Jangro. binnen de 6 ueken bet,alen.

14.09. september 20

Poelman 15 kronen en 2 s.

voor Trude Sloots uordt ver-
25 s¡ 4 d. gf,or aan Gheeraerd

113 .

115. Jan vander
lijfrente
velde uit
Fa4 vo/7,

l¡li11em Boele veuklaart dat Jacob Gheensone en Kerstoffels
de ldint., die borg stonden bi j de aankoop van een st,uk
veen aan Pieter Diedericx r geregen in ì,Jacht.ebeke op de
lnli jnlede en de Kerendemelcléede, 

"uentuere schacle bi¡ dezeborgt,ochl gpgçlopen, kunnen verhalen op dit stuk v""ñ.0ok heef t, bJillem een ancler stuk veenrand, gelegen in de
langhÞ-mote 9p de Keerenmercleede, overgáoi"g"ñ aan Ker-stoffels de tlint onder dezerfde voorvaaid"n ãrs hij hetvan Pieter Diedericx verfcregen heeft en ruaarbij Jaõob
Gheensone eventuele sehader op te ropen in de 6orgtochtv?n gans de koop, gedaan iegens pieter Diedericxr op dit,stuk veen kan verhalen. -

Foj ro /2,
11/r. Pieter van Buxtale als borg

oordeeld tot het, betalen van
van den Dijcke.
F03 uo /j,

Dict lF. Symoens belooft de achLerstaltige
van 2 lb. B d. gro. jegens GilIis vanden tJest-te betalen.
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116. Lievin Hebbrecht u¡ordt
te betalen.
Foq vo/8.

verplicht Pieter I'lenyrs 3ti €. gro.

117. l{ichiel Jaccp Neents sone erkent schul'Jiq
chiel van den SLeel¡e 6 1b. gf o. tourn. en
rogge in Gentse maten ter uaarde van 4 d.
voof, de koop van een Iandcharter.
( 1) hoster : inhouclsmaat .
Fo4 vo /9,

te zijn aan f'4i-
14 hoster (1)
par. par holste'r

118. Ysabeel Coeríìåerts, ueduule van Jan
smidere, u¡ordt verûordeeld toL het
gro c tourn. â€ll't Pieter de Vooqht.
Fo4 vs/!2,

119 .

Berriaqe
betaleri

alias
varì 4

de lJa¡ten-
lb. 4 I,

Pieter Boene Janssone erkent
zijn aan fleinric Teeten, Jan
kopen van een landcharter.
Borg ; Heinric Teeten.
Fo(t uo/L.

I4rJ9, septemi¡er 2L

120 "

I0 s. qro. schulrlig
Êlourjirr Larnpe, voor

7 Ib.
BonLe,

te
het

GiIlis Baes o parochiepriester van lleLteren en kanelaan in
g¡11e, bepaalt dat na zijn doorj 6 Lb. gro. tr:urn. en een
bed met allerlei toebehoren aan de naLuurlijke dochLer van
Segher Cortragiène er'l GilIis t nicht,, t"larie Suaenkins, met
name Mergriete Cortragièns, toekont omurille van de vele
diensLen die ze her¡ heef t beuezen en nog beuli jzen zaL.
Fo3 vo/7.2,

I2I. Jan TaybaerL belooft zijn schulcl van 2t s, çlro. tourn, voor
een pant,ser aan CIais vanden Sande te betalen.. Fo3 vo/7.

I22. Jan PLate belooft de 2
Buxtale geleend heeft,
Fol vo /ti,

tourn", die hij aan Jan van
f.¡etalen.

1b. gro.
terug te

LZt. 14ichiel vanden Bosche, qeheten Cornelis, sclreldt zijn die¡rst-
meid Kateline vander l-laghen al"les kuijt urat hi.i indertijd
en nu van haar zou kunnen eisen, uregenÊ de vele jaren dienst,
die ze zijn vader en hem trevezerr heeft.
Fp, vo/tZ.

I24, Segher van den Bosche Kerstoffelssone erkent een schr-rld
van 4 lb. LZ s. gro. tourn. jegens Jacop van de Kerchove
voot de koop van een huis, gelegen 0verschelde in de Hucke-
ham (1).



LV.

1409. septs!ïbg_r 23

L24, Vervolg.
Borg ¡ Lievin vanden Dale.
(1) nu : Betgradostraat.

. Fo4 vo/It"
125, Jan Taybaert er!<ent

zijn zus Mergriete
Fo4 vo/14,

eËn schuld van
Taybae rt .

4 Lb. eror tourn. jegens

Joncvrauue Lisbette varì l'{oenachele, uleduuo van Jan van den
Naste, erl<ent dat de 1t Ençelse not¡elen uaar zi j e¡'ì meester
Lievin vanden HuffeJe jaarlijks recht op hebben op eerì
plaats op de Briel tot de langstlevende hunner gestorven
zal zijn, integraal meester Lievin toekornen zolang hij leeft,
gezien deze 1f jf rente net zi jn geld is q;ekocht,.
Vc o.'ts erkent, zi j hem noq oteeds 35 tb. gro. tourn. .EchuIdig
te zijn, deels uit een lening indertijd, deels uit de na-
latenschap van zijn moei (tanbe).
?4 juni 1410 : meesLer Lievin vanden l{uffele erkent de 35
Ib. gro. tourn. betaald t,e zijn door Heirnic van Praet,
rvetteli jke vooqd van Joncvrauu,e Lisbetten van Hoenachele.
Fo5 ro/L.

1409, september 24

L27 ,

L26.

Roelant Hughaert beloofL,
t,ourn " \uegens de aankoop
t,e zullen af betalen. Tot
van l-ievin.
Fol îo /3,

schuld van I tb. 10 s.
een schip jegens Lievin

het schip inzolang btij ft,

z1J n
van

gro.
Bloc

handen

I2B, Mergriete van der Lake, vrouu van Jan van Eecleghem, belnoft
haar schulden¡ 6 gouden leeuuen en It so gro. tourn., in-
dertijtJ geleend en 32 d. gro. voor uettefijke kosten, te
zullen betalen aan Jan Clocman.
Fo5 ro/2"

L29. Piet,er de Temmerrnan fs. l,rlillems moet voor het schip dat
hij aan Giltis Lambrecht. gekocht heeft, (nog) Ztt s, gro.
betalen. Eens dit geqeven, zal hij het schip mogen over-
nernÊn van Gillis.
Fo5 vo/4,

1t0. Reynier de Kempe lreeft testamentair bepaald dat aan het
klooster van Drongen een zilveren keL[< en een eeutuigdr¡rende
erf eti jke rente van jaarli jks 24 s. par. qescl'ronken vorden
voor een jaargetijde voor hem, zijn vader en zijn vrouu, na
haar dood" Vooralsnog heeft zij
tuijc de kell< niet bet,aald en zl
dat ze CIp iets bezet is , ....

n vrouu Celie van Varne-
j de rent,e zelf uit zonrJer



18.
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130.

rl1 .

1409' egj-t-9qþS.L-25.

L32. Jan de l(eef (?) en
het beùalen van 23
binnen de maand.
Fot vo/5,

L53.

lt4. Jan Pauulels erkent
'ulillem Corrin ten
Fel vo /I3. '

L35,

It6, Jan van Vrechem
aan l,,Jout,er Raes
Fo2l to /3.

Gillis de Vos uorcien veroordeeld tc¡t
s. 4 d. gro. aan 0livier van Neraau

VervoIg.
..., uraarvoor ze eefì schuld tegenove" !91' klooster varr 5 1b'
ero. erkent, bezet op haar hr:iõ in cle Sinl-Ûlíchielsstraat,
;;;'d;;;-;;;-lande aät, rrarìneer zii sLerf t en de toestand
i.u.r. de kelk en de renl-e nog ateeds zo is als hierboven
b;;;h;"venrheL klooster deze i ru' gro' op haar-lrt'tis kan

verhalen om rente er! keLk aan te kopen. Insoevallend ze

¿il;;;; haar Ieven de rente c¡p iets zou hebben trezet, uordt
het huis voor 2.2 schil¿en nlinber belast,, heef t ze de kelk
ook betaald, uordt de last op het, huis nog eens verminderd
met, ZB schilden.
Landheer I Goessin Lusschaert, ont,vanger van de Biiroke.
FoB vq /L,
t{ichiel de kJÍnt verklaart 2 bunders 2 gemeten en 19}
den turfland gekocht te hebben aan de heer van Axel
heer van der dappellen, voor ]0 lb' gro' per.buntjer'
een totaalsom vãh 86 Ib. 7 s. 4 d. gro. maaktr over
t,ermijn van 15 jaar af te betalen aan de tuee heren,
op evenveel recht hebbende.
Borgen ¡ Jan de l'lind r zii n broer.
lo L?, to / 6.

Joes Christiaens vordt veroorcleeld tot het betalen van 5

lb. IB s. gro. tourn. âârì Joes Piil'
Fo]' vo/1I.

retrte achterstallig te zijn jeqens
berJrage van lr 1b. 9ro. tourn.

roe -
en de

rua t
een
ieder

t¡,IÍllem Blaeublomme, aIs voogcl van zi jn vrouu Angrreese Pael t

piet pael en Heinric BoIle, als voagd van 4iin vrouu, llaríe
pael, verklaren als erf genamen ieclei va¡r L/ 6 van de nala-
tun"år,ap van GiItis van Bcversluis, dat Jan vander lleede
i". GiIiis geen schulden meer heeft iegere hen' van eender
rãif" aard, die zouden kunnen voortkomen uit de transacties
die zi jn gerueest tussen hem en Gillis '
Fo 10 ro /3.

erkent een schuld van 2t s, gro
voor een schuur.

tourn.



1409, . åepteqÞe,r. 26

r37 , -Segher Doyslaghere, f s. t4ichiels be100f t zi.jnlb. 1{l B. gro. tourn. voor de *oof van paardenvan der Leyen te betaLen.
Fo5 to/j"

L9"

schuld van 5
aan Pieter

gro " t,ourn. voot
St,oep en hij t¡e-j over de middelen
hij erâan gerake"

een jaar uitstel
B daqene volqend op

1]8. Arend de Ruede erkent dat hij 30 s. J d.de !pop ì/ân vlas schuldirl is-aa,r RóeqierIooft hem dit, te zullen betale¡.r zocirq hidaartoe beschikt, eender Ce uri jze u/aaropIngevallend Arericl zou huven, kii¡gt hi j'van betaling mits hij Roegier biÃñen dede trouudatum, verviItigt:
Fo5 ro/4.

r39, Jan vân der f'ror-rre alias f.rorrekin, vordt als borg voordienstmeld, yan- de past,oor van t4eire verpricht tõt hetlen van Z Lb.. I0.¡._gro. aan Jan de Langhe, U*iju" vanzele, p1r.rs de ruettetijte l<osLen.tecancelleerd op 7 maárt 1410.
Fo 5 ro/1..l..

de
beta-
0oster-

140. Jan de
voogd v
tourn. ,
be talen
Deze sc
landci j
Landhee
Gec ance
Fo5 vo /

eyere, fs Jans van
n Lisbette Brat er
indartijd geleend
aan diens zoon r tnÊ
uld verzekerù hij
s van jaarlijks lg
¡ Justaes 0nreden

leerd op 12 maart

fi
a

h
n
r

l,.Je

ken
aan
est

sttreke als uettelijk man ent een schuld van 2 lb. gto.
Lievin van Formelis en nu teer Syrnoen van Forrnelis.

een huis op l4eerhem met eenpar. naar de stad Gellt gaande.
n naam van de stad,
l.I

2

op
d.

ei
74r

14l ,

r42,

cornelis Janssone van Hursbe. belooft zijn acht,erstarrige he-taring van een erferijke rente ten ueJräge van rz s. z d,glg. jqgens Jan Pryern-te zullen volb"unf"n.Fo5 uo /9,

l3.gq_Deeghbroet, <Je lakenbleker,
37 I/2 schilden aan GheeraercJ vanFo6 vo /8,

er[<ent
Ass c he

schrild van
1i jn'uaad,

een
voor

r43,9r'yv Bloc en Gillis Leewerke, halheren in den pit berichtendat onr,e" lul. y!or,Jangers Rii qr-raert van Liedekerke en co,op I juni 14ûg Jan van vosñole en Trude sroets beloof,denhun schurd va¡r s rb, gf,o. t,ourn. te zurlen betaren aanjoncvrauure t4ergriete vander [4oure, uraarvân zij nog steeds7 1b. mo?t 
- ?llu"lgen. De l<osten uáuragen 4 s o 

- 2 d. gro iop 5 juni r4og, Ján en Heinric r/an den Brouhe beroofldenhun schuld van rr s. z d. çrro, te zurren betaren aanjoncvrauure i"rergriete vandei luroure, !,aarvan zí j tot op he_den nog niets ñeeft, ontvangen. óu'to"ten ueãräq"n zr d.gfo.
Fo l0 ro / I-2.
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144.

14' "

Een aantal financiöte afspraken uorden gemaal<t ter gelegen-
heid van het huueliik tussen blillem van Munte en Quintine
Ruusschaerts tussen t"Jillerns vader, Clais Varì I'lunte en een
aantal familieleden van Quintine, Jan van Exaerde (haar aom)

Segher Everuijn, Jacop uter ljaleiden, Jan van Bassevelde
en Boudin van der Bloct ¡

l. Claís geef t, zi jn zoon een jaari.i jkse erf eli jlce rente van
60 lb.-pär. waártoe hfi l.lillern zí,in ç¡oed van moederszij-
de oVergeeft, met behoud van het Vruchtgebruik Voôr hem-
zel-f en ruat !.ri11em daarvan t,e r:reinig zaL halen on aan
60 lb. par. per jaar te çeraken, za1 clais hem op vast-
gestelde termi jnen uitl¡etalen.
Éterf t t',lillem eerder dan zi jn vader, zo zaL Quintine 36

Jb. par. per jaar ontvangen op ditzetfde goed op.dezelf-
de mänier als hierboven. Na Claisrdood dienen zijn' tirfgena-
men dit uit t,e beLalen;

2, Jan Van Exaerde aIs ¡raaste erf genaam Van Clais rVrouv t Pler-
griete t4ont,s, mits dat naar horen zeqgen haar 1Û91 in
ãen vreemdB gestorver'¡ is, is tevens üom Van Quirrtine; der-
halve geeft Mergriete f4onts haar voor haar huweliik en
als eeñ vorm vañ nalatenschap 50 1b. gro. om haar erfe-
nis zeker te etellen ttonr het geval Jan Van Exaerde Vroe-
ger zou sterven dan [ierqriete - uraardoor ze v,erder bui-
[*n de erfenis zaL bliivenr deze 5Û 1b. gro" te ontvarìgen
onmiddelf iik na î4ergrietes doocl, op vooruaarde dat als
Quintine zónder erfqenamen sterft de som terug gaat nâar
daar Van\raar ze get<õmen is en ool< tvordt af çesproken dat,
moest cle verloreñ zoon plots kornen opdagen, Quintine
slechts 5 1b. qro , zal ontvangen.
AIs laatste uroidt bepaald dat de jonggehuurden de eerst'e
drie jaar bij clais zr-lIlen uonen en van al I b zijne ge-
bruik mqken; zolang 7e tlii hem \l,onen, dient hii hen de
jaarlíjkse 5 1b. gro' niet uit te bet'alen.
(= 60 lb. par.).

Fo19 îo/L,

Jan van l4art.ire erkent een ts¡rrId van 6 1b. qro. tourn ' aan
Gheer.aerd Br,aem, die optree dt in naam 'van zí jn vade:r Gheeraerd
gt"ãrrrruelke g Ít, Heinric Dierkine indertijd geleend.
lffostíffe ¿ 2J- aprit :"¿+10 : [ìheerard Braem verl':]aart betaald
t,e zijn.
Fo?r¡..to/5,

f 409 . seDtemi¡e r 27

146. Pieter Jans ruordt aIs borg voor Jan
tsbo.tkins verplicht tot het betalen
tourn. aarl Jan Blideleven.
Fo5 to/e.

van
van

Voshole en Trude
? tb , L6 e. gro.
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L47. Pieter provengier urordt
s r I d. gro. aan Martin
Fo5 to /g .

148.

veroordeeld tot het bet,alen
Baes, evenals de uettetijke

2r.

van I
kosten.

Jan Joeris droude erkent, eenaãn Fleinric van der Haghe enti jd van hen geleencJ hãd.{ìecancelteerd-op 7 ¡uji i¿r1S.
Fo5i È9,/ùrJ.

schul d
Gillis

van 21 so 4 d. gro.
Coppins, die hij ird er-

r49,

1.50. Gillis Coreel
aan Pieter de
bantstraat.
Fo5 vo /L,

Gillis van den tnJalte erkent, nogte moeten betalen voor de !<oopstrate op SinL-pieters (l)(1) nu ; Jozef ptateaustraat.
Fo5 ro/IZ,

2 1b. gro.
van een huis

Jan trJyman

de Cley-
aart
in

erkent Lq
hleer voor

1b. gro. tourn.
de koop van een

schulclig te zijn
huis in de Bra-

15l. Lievin de A
zijn aan Ja
Houtbriel u,

Nieuruland (
Kerstoffel
Fo5 vo /i "

uünk
nde

ere erkent ll.Ib. _gro. tourn. schuldigi"leyere, broeder iñ Sint-Janshuis 
"un's de koop van de helft van Z huizen oDressorteeend onder de heerlijkheicl u;;

te
deegen

?),
vijd

152, Een urett'eli jke verzoening uordt tot stancl getlracht tussende Mol enerzi jd s en t/tert.in Van Reisau en Litheris van denst,eene anderzijds en ruaarbij io¡;;-door iãmanã-ià"tegen_uroordigd is, die in zi jn p1ãats ruil optreden en handelen,bevattende volgende puñten 3I ' Litheris vañ rJen bteene betaart Joeris de f{ot B0 rb. paals schadevergoeding voor d; vonden hem toãqeuracht,uaormee Joeris zi jn c¡ót<tersbehandering iäl -b;i"ren;
een eventuele verminking van zijn rechterhand zurlen deschepenen op sint_Jansmidzorne r iz+ juni i 

-;;;t"tetren;
2, Mertin van hetsau zat gu; ;;iõ"ir*o.r,¡ doen te boetevoor de .verrvondingen, Joeris ãu M"r -t;eg"n"""Ãt;
3 , Joeris de f{ot zar -een. petgrimfuch¡ doen t,er boete voorde veruondirggn, r4ertirr uãn nuËJå, toegebracht, en voorde beschurdigingen, tegenou""-iiinuri* van den steenegeuÍt rì.a.v. heû feit ãat 14ertin'uun veruant van JoerisJoes ,arin, omtrent een schurd had g"i;l;"pãrreerd.Hiermee uordt alles als uå"gãi¿.i beschoutud.Joeri" d? 

. 
MoÌ , f'rertin van ñËa;ãu' "n Litheris van denSteene-lijn ruettetllk uu"t;g;;;;r"disd, respectieve_lijk door meester oIe¿eri" õh;;;bode, Jan van Lichter_velde en Jan vân Aeltuin basst";;; ruddere 

"FolI to/!.

Joeris

1.

,



15J.

154. Clais Roelin$ erkent een schuld van 24 8¡ gro. toUrn. aan

Jan Cariman.
Fo70 vo /7 ,

l4t9 sentembe r 2B

gro. tourn. schuldig
turven.

nn
LL è

ptember 77

155. Arend de Passere erkent 2 lb '
te zijn aan Paurrels de NaYere
Fo5 to / L3.

L56, Diederic van
te bet,alen t
Fo5 vo/7.

Jan Sereyhaes, in 14ullem uoonachtigt
Roeland van Moerkerke, 2 mudden tarue
Bocht, in 0udenaardee maten gerekendt
stelde termijnen zal leveren.
FolB ro/6,

heeft aan f"leester
en I mudde rogqÊ vêr-
die hii hem oP vastge-

18 9.
voo r

Somerglrem belooft tje 5Ü Franse kronen terug
Oie hii aan Jan van Roeslaer geleend had'

I57. Ghiselbrecht
s. 6 d. gro.
Fo6 to/9.

158.

van t'luscoet belooft
voor bier aan Clais

zijn schuld van
vän llymhaghe te

I tbt. 16
betalen.

Jan Rabout heeft aan Bouelin van der Bloct een jaarlijkse
li jf rãrrte van ZO s r ctro c LÐurn. verkocht, ten çunste Van

diens clochte, jor,"uråuru Clare, religieuze in Beaupoglt"
[,lanneer Jan "ni,gzins 

in gebreke bliif t met zi jn betaling,
;;;I hij telken"male dit-zou voorvallenr CIare Ì4 daqen

i"ng 4 ã. gro. per clag uítbetalen, supplernentair aarì de

Iijfrente.
óu-koop*o* is betaald door Boudin en Clare'
ó; ""ntu 

heef t Jan bezet op het huis u¡aarin hii uroont in
rJe Kammerstraat met een Iah¿ci jns van 5 1b. par. p9l ,jaal'
Met deze ou"""åntomst, is tJe vórige, opgemaakt op Z5 iuni
lÃóS aángaanctå "un frifrente van 1z s. grù. ter att'entie
u"n dezeÍf¿e Cfåre en op hetzetfde huis verzekerd, ongel-
;i* ãã*ããr.t. Insgevatlehd het huis aan Clare ve¡pand
toí, úorden en hei boven de landcijns, onvoldoende zou op-
u""nrl"n otït haar 28 s. glo. per. jaar te verschaffert, zou-
clen ñ" CIares dood Bouåin ei't zijn vrouu, fe-t huis blijven
behouden tot ze een bedraq verurórven hebbenr eQUivalent
;;; àu jaartijkse tekorteñ die Clare op haar 2A s. gro.
gõboekt-zou rrãUuen en ueI voor zoveel jaren als Clare
heeft geleefd 

"
Landheãr : priester Jan UggebOuL in. naam van de HeiIiE
Geesttafel van de 5int,-Jaõobsnqrochie en Mertin Ydiers,
parochiepriesterr Voh dezelfde paiochie'
Fo 10 , îo /8,
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I409 seÞ tembe r 2B

159. Robberecht van
treedt in naam
CIukele, 20 lb.
li jnulaad,
Borgen: Gillis

Jan de
FolCI to /9,

Grames is åan t,lÍl1ern
van zi jn dc¡chter, de
grû. tourn. schuldiq

van Grames, riclcler.
Joneheere.

u t,en Hove ,
van

die
Jan

oP-
van

van
ulerJuule

vo or de koop

160, T

T
g
d
t
s
I
P

t
F

1409 seotemb er l0
L62, Lievin Papal

ren dat voor
1409, Roegier
2Lb.6s.l0
FoIl to/15,

163.

ussen Pieter de Ketelvoetere en joncvrauue llergriete
aermans in naam van de Bi jroke, is een overeenliomst. aeslot,en in verband met de 3 lb. ro so gro. die pieter
e Bi jroke schuldig is, uregens een schuld vr?n q Ib. grp 2r novembet LSgJ voor de schepenen erkend aan negñtRoes, heden in de Bijloke overrbclen ¡ pieter zal .íjnoed, een stal in het grote uleeshuis, verhuren r"""Ëiieter.en llergriete elk de helft van åu huur innen t zÐof dat de schuld zal zijn afbetaald.ol0 vo/6,

f
o
e

j
t ang

16l. l'larc de Knedere neemt het, ambt van onderklerk ter Leyen op,uit te oef enen in de herberg uaar Jan l,ionnaye op heden uoonten die toei¡ehoort aan Victoãr rnn der Sicheten, begher 
"iou- 

-

ven en hun zus, bevoogd cjoor Seqher dAmman en verlilaart het,goecl der kooplieden en het reeht van de herberg naar bestvermogen te beheren en te doen respecteren, en daarover ver-antrroording af te leggen.
Borg: Gheerart trJachtegale en Heinric van Caeldriesch tot

6A Ib. gro.
FolZ vo /4,

en Jan van den Heyt,huse, ç¡lazenmaker, verlcla-
hen aIs erfachtige lieden t,e Gent op I0 juni
van der lrlostine erkende piet.er van der ÞaIe ed. gr0. schuldig te zíjn.

Pherippa' yan den EeLvelde heeft Êen brc;uryerij rnet het bij-horend mat,eriaal in de Nederl<waadham aan ciriis screvelsverkocht voor .20 _ 
lb. gro. , tüaarvan er nog l5 rb. moetenuorden betaard. 0p de brouruerij rusten võrgende ran¿-cijnzen t 34 s. 2 rl..par. B,. 4 cappoenen aãn Lievin papar,

32 .s. B d. par i aân de Heirige. ceäät van sint-J*n", 4 s.J d. .par: lln de HeiIge..fleesI van Sint-Jacobs, B ;: par.aan de stad en_een lijfrente van 10 s. gro. per jaar'aan
een monn j.k in Baudeloo, trlillem de Coemañ .Landheren': 

!å"itl"[i:lå"r" van de 2 senoemde Heilise-
Geesttaf el.s, respect,ieveli jk Jan van den
Hecke en Jan Uggebout.



?4,
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L63. Vervolg.
- de ontvanqer van
?6 oktober I4I3 i

Fo t5 vo /3.

164,

09 okt b r

165.

de staci Justaes 0nredene.
Phelips van den Eetvelde verklaart
?O 1b. gro. ontvangen te hebben.

de

Symon BoIlin r schiPPer,
d. gro. schuldiq te zijn
Fo?3 vo /7 .

erkent Jan de Dobbeleere 36 s. I
voor bier.

gro. tourn.
voor de koop

t66,

Ghuy van 0emberghe erkent ['Ji11em Van I'leerbeke 1B lb ' 9ro.
touin. achterstãftiq te zijn uan een erfelijke rente en

hij machtigt hem cJele sûm ie verhalen op de liifrente.
di; Ghuy qãniet samen met zÍjn vloyY.van!'ege Jan dHert''
Verder årñent Ghyy clat hii de erf eli jke rent,e van 2L 8.
5 d. gro, per ¡aâi moet bezetten binner¡ het jaar;-Iukt
dit hõm niät zo moet hii tlillem en diens vrouu, zolang
zii leven de rente dubbé1 uitbetalen en bliift hii 9ol. hier-
iñ:in'gebrel.:e zo mag l"lillem 2t 1b. Çro: tourn' verhalen
op de gãnoemde lijfrente aan Ghuy en zijn vrout van\uege
Jan dHert.
Fo10 îo/4.

p
i
a

gerechterlijk verzoek van Lisbette van Eroucvisch
j; een aant,ai kledingsLtrkken en huisraad, toebehorend
ñ ¿u kruidenier l,{illern van den Hove, geschat qeurorden
2 Lb. 6 s. ] d. gro. tourn. en aan haar verpand"

10 vo /8a.

0
z
a
o
F

p
o

409 o tober 2

L67. Pieter de Buc erkent een schuld van 16 lb
aan Jan van den SlueteIe alias de Backere
van een huis in de l'laghener strate (f )
Borq I ì,li11e¡r Baert
Gecancelleerd op 4 juti 1413.
(1) nu z Zvartezustersstraât.
Fo6 vo/2.

168. priester Jan ToIli¡r verklaart, dat de darnes l(at,e1ine
ffioerrap en Liiiibett,e Leuuaerde hem 1B Ib. gro: tourn. lt?b-
uun gäteeno i-rit de verkoop van Katelines huis in de hlijn-
gaarãsLraat en van juvelen en go?d van beide r om zijn.
íeie naar Rome te Uãtostigen, velke som hii plechtig be-
looft te zullen terugbetalen.
Fo.l0 to /7 ,
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1409 
"

oktober 2

169, Clais Finte
FermeLis 26
FoZB vo /2,

alias de
lb. par.

Vischere
pacht te

e rkent
moe ten

rneesLer
betalen.

Symoen van

0

170 .

ok t ober 3 ?

0p gerechterlijk verzoek
debach in de Lange l4unt
bare lcledJ.ngstukken van
verpand, het geheel ten
FoB vo /7.

1409. oktober ,
I71.

van Heinric den Gruruel, in Bran-
uonendr uorden een aantal kost-
ridder Robbert Freteele aan hem
uaarde van 12 s. gro.

l4eester l4ichiel de Leencnecht r klol<gieter, neemt op zicheen gong te giet,en uraarvoor rrij een voorschot van '4 rb.gro. tourn. ontvangen heeft vañurege pieter van der Heyden.Borgen I meester DaneeI de Leencnãcht.
meester Pieter van gluerninghen, beide klokgie-
t,e rs .

Fo10 to/5,

17?, Andries Bolsaen
tourn. geleend
Fo10 ro/6.

erkent, Índertijd 32 ]b.
aan Lievin lvleyeraert.

Janssone
te hebben

gro.

r7t.

1,74 .

Jacop van Polf riet erkent Beer.en van l^laterscoet, ueduuleyan Zegher Boer, nog 6 1b. 10. s: glo. tourn. achterstalligte-zijn voor ge kooþ van een huis-in de serseymansstrateinet een landcijns vãn jaarlijks IZ d. gro"
Landheer ¡ Johannes van Rodel ontvangei van de Heirige
S-epqt Vqn de Heiliq-Kerstparochie. -.

Fo10 vo/l+.
Arend sersanders, die optreedt in naam van de ureduue vantdillem creermees, Beatrisse van Banderghem, zi jnc* rJE erf -gename van haar broer Ector van BancJer!hem, ¡eüestigt
l:t-pacht'contrsct dat Jan Boudins, fs 5at,", ino""tija(14CI7) aenging ler sttentie van de voornoemde Ect,or vaneen nantal tiendenr hesft urinningen erì renten in het landvan lrlaas voor een termi jn van 6 jaar r o' 3 rb. r6 s. q
9t gro. tourn" per jaar.
Fo?A vo/5.

409 o ober

175. Jan van ['Juefvir]e en tìheeraerd var¡ Landeghern hebben a.isborgen iloor Seger van.Embyse_de lijfrentõ van 6 1b. paraan Pieter de volre uitbetaarcJ, plus de 9 lb, Lz d: õ"r.onkosten die hij eraan overgehouben had, uraarop pÍetär
de Vc.i;e zich geheel en al voldaan verkÍaart.Fo5 vo /5,
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Fransois Ackerman
fi sr o qro " tourn.
Gecancelleerd op t
Fo5 vo /lt "

Daniel Vindre, bakker,
qro. t,ourn. äan Boudin
Fo6 vo/6.

17 6.

r77 ,

¿-402.

178.

l'1.9, hJilIem Appelman
Mertin Schenael
FoB vo/I1.

uerd verplicht tot het betalen van 2 Lb,
voor lijnuraad aan Pieter van den Hulse.
november 1409.

Laureins van Singhem verklaart tCillent
1S s. gro, tourn. pacht achterstallig
Fo 10 ro/10.

okt,ober 5

uten Flove 2 lb.
te zijn.

erkent
v arrde r

een schuld
Bloct voof,

van 2 Ib, 10 s¡
verf.

be Ioo ft
gel eend

de t() 6. gro. tourn. , die hii aan
heeft, terug te betalen.

I80.

r81 .

18 2.

Jan Soyssone Lievinssone de Bastaert erkent, 9 Ib. gro.
tourn. schuldiq t,e zijn aan joncvraurue Gheertrtrde sCostens
voor de koop van een huis in de Drabstraat"
Borgen s GiIIis PaPal en Jan BoeIe.
Gecãncelleerd s 20'juni 1411 ¡ de man en voogd van Gheer-
trude, Flelci(x,van 5Èorisse verklaart dat Jan de 9 1b.
heeft betaald en Kateline Costers verklaart dat zii haar
aandeel in de som ontvangen heeft.
FoI0 vo/L.

Jan Careman belooft de 14 s. 4 d. 9ro.e indertijd aan Pie-
ter Heins geleend, Lerug te betalen.
FoIl vo/5.

Gheeraerd vander Vurst verklaart dat Jan van Duerme Jans-
sone zi jn schuld van 10 Ib. gro. tourn,. uregens 

- 
de koop van

het derúe deel van de ramen õver Schelde net alle rechten
exaan verbonden¡ heeft afbetaalrJ; deze ramen Uaren Þef,-
tÍjds in het bezit van Ghiselbrecht de Man.
Fot4 vo/15.

409 okto er6

IB J. Lievin Scalc Janssone belooft zijn pchuld van 7 Lb. gro
aan Jan Bolghet te zullen betalen.
Fo5 vo/6.

Joes Van Roessensone belooft de 3 1b. gro. tourn¡ inder-
ti jd san Pieter I,'littebroet geleend, . Lerug .te bet3len '
Boigen t Jan van der lluelen en'Lievin vander Haghe, fs Jans'
Gecãncel.leerd op L7 okt,ober 1410c
Fol0 vo /3 "

184.
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IB6. Clais de f4eulneere erkent
moefen teruggeven die hijFolû vo /j .

1409. oktobe 7r

185"

heeft
Prabe
van 3
Fo6 r

1BB.

Jan Rabbau 2 1b" gro.
ÍniJertijd van hem had

Ghuy
Pit 'L iede

proc, ån Hebbel en Girris Levercker hallehere' in de'berichten dat onder hun voorga.,geré Riiquaert vankercke en coo Jacop scaudvritJqhã ãp âõ'Jprir r4rJgverklaard 2r so gro. te zullõn beIalen-äan Lievin derê ¡ f s Lievins, plus cre vetteri.ike tóul"n ten ueiopÀ-B d" gro.o/8,

tourn. te
geleend.

187. lulaes Bairru heef t het huis in de Baaisteeg, dat hi j aancoesin van der Herren kocht voor B rb, éro" J;;rverkochtgln MergrieLe metten gcaepen zorjat, zij ðu resterende 6 lb.
10.*'. gro: vr! de koopsom aan caesin moet afbetalen.Het desbetreffende r.uis is belast met;;; ruÃã"i¡,ru vanjaarlijks 19.t. par. aan de HeiiiçrGeesttafel van de Sint-Jacobsparochi e .
Landheer r priester Jan Hugghebaut fn nâam van de Heirige_
Fo55 vo/4. nuu*ttafel'

Philíp
tourn 

"de Ond
6 s¡ g
16 s.
Aoosti

sBo
aan

erbe
ro"
4 d.
lle

lloe erkent eerì schuld van l0 lb. l0 sr gro.t'lirlem Laureins uregens de koop u"n u",. huis inrgen, belast met een landcijns van jaartijks
aan de poort van Baut1eloo eñ één rañ ¡aãrii3t<spar aan de Lazarie van Gent¡ lrlillem draagt de schurd over aal zijn broer HugheLaurei*s, monnik te Baudetoo; j0 j;Ii I4Il.erd op IB augustus I/+Ij. 'Geeancelle

Fo66 ro/2"

14û9, oktobe r3
189. Jan Roebosch

aan Jan van
Fo5 vo /8.

belooft
der tJeke

190. Jan van der Dict belooft,
!!gtru had geleend, terug
Fo6 ro/LZ.

de-5 1b. gro. tourn., die hij indertijdgeleend heeft, terug te betaien.

de
te

5 Ib. qro. , clie
betalen.

hij aan Laureins

I oktober

191 . Ghy Bloc, Jan.Hebbel en co, als hal]eheren in den pit be_richten clat rii op u"r.o"k van Daneer van den prassche denagelaten bezittingen en gebouven in-d;; pit van ciiris van
9u" cappelle ter vãarde vãn.2,1b. gto.-ïn beslag genCImen heb_lgn als pand crp I oktober 1409Fo7 ro/IO.



1n

1409 " okùober 9

t92, Glry Bloc, Jan Hebbel, GilIis Leureeri<er, halleheren in den Pit I
beiichten dat zij samen met de Gentse gmrnan, Jan Scoenjatts
en op verzoek van Piet.er Spelman op B oktober 1409 de nage-
lateh bezitLingen en gebouuerì van GilIis van de Cappelle
in cJen pít ter ruaarde van 2 lb. gto. als pand in beslag
hebben genûmen. Kosten z 3 s¡ B d. gro.
F07 to /It.

I?t. Vincent Inghel
bodeghem nog 27
een huis in de
Fott vo /7 .

1409, oktober 10

194.

L95.

en !¡JilIem Loehart verklaren
1b. gro. te moeten betalen

0nderstraat.

Pieter van Heeren-
voor de koop van

lriaar aanLeiclÍng van het geschí1, gereze n tussen l'laye Brac-
mans en Arend üan der Stichelen, ruordt uitgeruezen dat Arend
de 2Q stenen (t) vlasgarenr die hii van t{ayes moeder, Kate-
line stuessins, had gekregen om te bleken, dient terug te
geven aan l'/taye, die op lraar beurt verPlicht' rvordt Arond voor
het bleekrlrerl< te betalen.
(I) steen = geuichtseenheid.
Fo6 îo/2.

(z) ¡

- 0p 27 april. l4U9 irlouter de Smet veroordeeld u¡erd l,rlillent
dbn Parmentier t7 s. B d. qro. te betalen + 18 d' gro'
l<osten (s);

Fiichiel van der Beke, tJiller';r Scaep en Jacop van Tempel-
berghe, vinderen van cJe opperkosterij van de Sint-Jan6paro-
chíe i.n Ge¡rt, berichten dat :

zij op 3 oktcber I¿|Û9 GiIlis van Coppenhole verplichtten
5;, 10 do gro. ta hetalen aan Clais de lleyere + 20 d.
gro. en 2 iñg. u/ptlelijke lcost,en (2);

- íij op 24 september 14t)9 lulinees van cien voerde verplicht-
teñ I'0 d. gro. te he¡alen aan Giltis van den Lannoete
-i. 16 d. grõ. ruetteli jke kosten (a);

onder hu:n.,- voorgângers Godevert uten Hove, Jari de Clere en
to.

- op 15 november 14081 Ghiselbreclrt Pieters veroordeeld uerd
Xäteline lleyin 5 s. g d. gro. te [¡etalen r 2 . /'l ellen ti jn-
uaad te geven en een kop lijnzaad voor haar te zaaien
+ cle kost,en van ?.3 d. gro. te betalen (5);

- Ûp 1B huni 1409 Ector van Groettenbrouc veroordeeld urerd
Jän pari js, scheerder, lü s. 6 d. gro. ie be¡alen + l-B d.
grs. uretLeli jke kostan ( 5) ;
op 20 oktobei r+oo, Jan trlachbegale veroordeeld lrerd Gil-
lis Adaems Z,A so gro. te betalãn + I] d. gro. kosten 1e );

- op 11 juni I4Og Goessin van Vaerneruijc veroordeeld uerd
Itlichiel-de Vos B s. üro. te betalen + L5 d. qro. kosten



to

1409, oktotrer Iu

l9B.

195. Vervolq.
- 9p 6 augustus I4Û7 Pieter þlaroel veroordeeld uerd Jan. Beytac j.s, gro. te betalen + Zo d. g"o. k;;aen (9):-- 9p 1B mei 14{i9 Ghisetbrecht Pieters veroordeeld ryerd Gil-lis den Bruurere van /lalst, 5 s. g d. çro. ue ¡ãtaren + zod. grCI + ? ing. kosben (10),
- op 2¿t okLober t'408 Jan van Éede veroordeeld uerd theerolfvanden Plassche I mudde korens aän z cr, pár. 

- 
tr" t hot-ster ùe betalen + 16,d. gro. kosten fiili---- 9p 2t+ novetnber .14ts JacoI dieb Aldoet v"íoo"deeld ruerdJan van.Leyns, fs Jans rh s. gro. te betaren + ríi cJ. gro.kosten (LZ) ¡onder lul voorgangers Adaem van ydeghem en Co.Fo11 to / 2-3-4-5-6-l -e-g_10_tt_tt.

196, Lievin de i'loer, f s Jacops en zi jn vrouu, Lisbett,e Fierinsverl<laren dat Jan de poltere neñ de schurd voor de r<õof-van een goed te Deinze van zoura L 4 yz bunder groot verior_den heef t' en geen van ueiJen À" ïJg e"*ige rechten kan doencp gelden 
"FolI îo /lj.

197, Sanders de Lant,heer erkent een schuld van zq so gro, aanJacop Inghel voor l<oron.
Fol2 to/I.

I99. M

u
g
t
d
I
f:

l¿.r09 ok tobe r 1l

segher Loetins en zijn vrou!, l(ateli¡re Blankarts hebben aanhet eehtpaqr J3n verfenensone en Katetine Ghijo;;;-j"""-lijkse rijfrente van 4 s¡ -qlo. verlcoch!ruaarvoor ze zijnbetaard en ìuaar piet.er van"gul re¡.e"; ü svro"n" b;";'y::: staat op vooruaarde dat Serlher åi¡n ambacht van denoerslagers zonder pieters yitlrukkelijl<e toestemminqniet zal verkopen of er zich uit terutËretken.Fol5 vo / 6,

eest.er Jan ut,en Caleyden verl<l.aart dat zijn oornterGaleyden hem.tot ôp heden zijn j.ijfrente vanro.. die.zijn vader, meester 1.4a"Iin uË""Cateyden,estament geschonken ha13, heeft uitueuããio en ooke helft ervan heeft afgekocht zodat híj-voortaan
P.- 9"9.. meer te ontvanien heef t,o64 to /5,

Jacop
4 lb.

hom bij
dat hij
maar 2

77 lb.
te be-

200. Gillis i"leynse, oliosrager berooft zijn sehurd van
I g. gro. t,ourn. aan Hãinríc trlittebraed, rnolenasr,talen.
Borgen : Jan putteman.

Jan Van Rest.
GecanceLleerd op ll juli l4l].Fo6 to/L



J0.

409 oktobe r

z0r. Thomaes vän
tourn. âåfi
Fo6 to/3.

206, GiIlis van
Ib. B s. 3
fo24 to /9,

der i'leere erkent een schuld van 3

GÍllis Lippins voor de aankooP van
lb. 12 B. gro.
ij zer .

292,

Ztr, Jan de Some¡t
de Zagher oP
Fog ro /2.

?44,

2A5, De 47 schilden
Ruuscaerd eiste
kocht, liggende
Fo11 ro /L4"

t'lichiel van der Beke, l."JiIlem Scaep en
berghe, vinderen van de ûpPerkosLerij
parócfríe berichten dat onder üodevert
'Oe Kerehove en co. Jacop diet ql doet
verplicht verd IB s ¡ gro. te betalen
Jans + de tB d. gro. onkosten.
Fa9 vo /14,

Jacop van Tempels-
van de Sint-Jans-
uten Hove, Jan van
CIp 24 november 1¿108

aan Jan van LeYns, fs

Gillis de Snaed, blauuwerker, erkent' dat hij Jan
i;; biauruuerker, rreoen door l,lilrem van f{ackeghem
urãårãig¿, zg 1b: gro. tourn. schuldig is voor de

"ã"-tããOå 
(= kleuistofverschaffende plant)'

Fo7 vo /7 ,

van'Jer tìrie-
v ertegen-
aa n!<o op

timmerr¡ìan urordt veroordeeld 15 lcronen aan Jan
de Hoor¡poort te betalen "

Vlaamse munten, die Jan BoreI van
voor het Ii2 bunder land dat hii
te Binste, ziin beLaald geuorden'

erkent een
Dess r 1l'en

Jarr
hem ver-

schuLcl van 26
voor ìleede.

der HuIst uit Kamerij!<
d. gro. tourn. ââÊ Jan

207,

tober I2

208. Jan Polleit erkent een Schuld van 36 s. gro. tourn. âäll
Pieter HeYIen.
Fo5 vo,/10.

verplicht tot het betalen van 5 lb'
í4eynier.

Jan de Croec, uit eigen naam en in naam van zijn
trijse, en t4åchieI vãnder Beke verklaren dat de

andãr niets meer schuldig is uit hoofde van aIIe
ties die tussen hen zijn geureest en Ínzonder 'Jan

uit eigen naam en in nåam van zijn zi1? bevestigt
niets ñeer zaL eisen van t4echiel en diens Vrou\ut
vander Varentr êñ familie.
Fo35 vo/10.

zus Bea-
een de

t r ans ac-
de Croec t
dat hii
Lijsbette

2A9. Symoen DeYnoet
gro. tourn. aan
Fo5 vo/lI.

ruordt
Joos



J].

2.1-I. {ìheerem fioume erkent 20 }b. gro. bcurn.
aan Ûegler tSr-tlc voor ti jrriuaad 

"Fo6 va/A"

l/r09

2l{J .

?15, Soetine ¡noet, als
van Calkene 4 lb
Fo12 ra /8.

oktobe T2

Lenis uten tJulghen erlcent,
<Jig te zijn voor een schip
van Jal-r vân Straessele en
sele.
Fo5 va/l?,,

20 th, 10 s. grü. tourn. schul-
aan Lisbefte Pijls, ueduue

diens zÐrlrì, Justaes van Straes-

schuldig te zijn

35 s¡ gro. tourn. aan

2L2, Joes Boene e
vander Heeke
de afbeLalin
Aoost i I le

Fo8 vo/(t,

2L3" Jar¡ de ZuarLe,
terstallige 4
talen aan Jan
l(looster.
FoIÛ uo /9,

2L4. Zegher Ghuse erkent een schulci van
tlivíer van der Steene vocrr houL.
Fol0 vo/.10.

ri<ent een sehuld van 13 lb" qro" aarì Laureine
nr fs, Heinrics ueqens de koop van een schip;
gsvooruaarden uorden v;:stgesteld"
Laureins vander Heelcen draagt van de hierbo-
ven genoemde schuld 5 1b. çro. over aan Gillis
Hallinc, ruaarbi j zi jrr schulrJ tegenover GiItis
voor de lcoop van een schip, zaals voor de
schepenerr op l4 f ebruari l/t10 erlcend, af be-
taald is.
14 f ebruari i.{r10.

fruitliandelaar, ruordt veroordeeld de ach-
Lb. gro" touli-,. van erfeliji,le rerrte te be-
de i'lan, optredend in naam van llet lüieuwe

vrouu,
o Qf O o

van lvlichiel van Laerne
tourn. betalen.

Lodeui j c

.t-4..0:r.-4!sÞså-¿3,

2L6" ['fi1]em van der Poui¿e
schnJ.d vari 32 $ o gro.
Fa6 ts/q,

ZL7. Flattheeus Straetnan en Lijsbette,
t 1b r Çro " tourn. schuldiq t,e zi jn
xregens de aankoop van zijn deel van
Hacke naliet,.
Fo6 to /5,

ßn Segher !(cchuut ( ? ) erkennen een
aan Roeland van der l-leyden.

z].Jn
aan
het

vrou!, verklaren
Gill.is Larnbrecht
huis, rlat Jacop



t2.

449 oktober I

218. lvlattheeus Straetman erkent ] lb " l0 s o gro. tourn. schul-
Jig t* zijn aan Lijsbette_Hax, ueduue van Pieter 5oys, voor
heõ kopen van haar aandeel in de huizenerfenis van Jacop
Håcr.u ,' h"n" broer, nameli jk i/ 6 van J huizen op ['leerhem '
lo6 ro/6,

een schuld varì LZ e. g d, gro. aan Clays?.L9, Jan Castelein erkenl
van NYmhaghe '
Fo6 to/7.

220,

22r.

222. Coelaerd
van ?4 s
Fo6 vo/g

223,

?24. Kateline van den
broers tillis en
scht¡ldig te zijn
FoI2 vo/9"-

225.

Darnme, uedutue vân Jacob de
Jacob de I'leYere verklaren 5

aan Jan MonnaYe voor koren.

t{eyere r Brt de
Ib. 5 s" gro.

Jan l-loucman draagt alle rechten op het. huis in cle l'lieuv-
;;;";t-tli'op-de-hoek van de Korte Kleistraat (2) aan

Jan den FeIlen over r uraarvoor deze hem 2 Lb ' gro '. beåaalf '
Hi""*"u ruordt GiIli; Pauurels , die tot dan aanspraken. kon
laten gclclen, uit al zijn ruóhten met' betrekking tot het
huis oñtzet. (L) Sint-Pietersnieuvstraat (2) Jozef Plateau-
btraat.'i..i "Fo6 ro/Il.
Jan de t4ol, aliae van Zuri jnarde heef t aan clais Fierins
alias de Vieeschouwere Z átukken lancl verkocht, één te
0verlebeke ,"n l/2 bunder en LZ roeden en één Le Berghe
u"n L I/2 dachuante voor de priis van 5 lb' 1Û $' gEo'
per bunder '
Fo 6 vo /5,

van up den Bosch ruordt verplicht lot |"! betalen

: n"o.'tcrurn. huishuur aan Jan de Quackeleere'

0p gerechterJ.ijk verzoek.-van Lisbette van Broucvíseh zijn

"bn"aantal ¡uuläIen van I'lillem van den Hove geschat ge-
,o"oon op 2e s" gro. tourn. in aanuezigheid van Jan van
iå*U"rghtb, pieteí Spiegl-rel, en lJiIlern Volke, schepenen van
de Keure.
op I oktober llrÛ9, Fol0 vo/Ba.
Fo]0 volBb.

A¡rdries Coelins uordt veroordeeld
1b. paD. aan de aalmoezenier van
oogsL van het, jaar 1408.
Fof0 uo/13.

tot het betalen van Lz
5in.t-Pieters voor de



33.

I409 " oktober 1rì

2?6. Gi1lis van Gavere belooft
sBlacx geleend had, terug
Borg ¡ Luuc hlachteqale.
Fof) to/!3,

tJe
te

24 s o gro " die hÍ j san Plarie
betale¡1.

vanden Hecke erkent 4 Ib. ?0 B. qroc schul-
aan joncvrâuure i,lergriete Blaustreins, tueduue
alboem voor Iijnvaad. Borg,.: RobbrechLivan;"

van den Briele erkent een schuld van 2 Lb. 12
Piet.eI YmBn.

227, Are:rdt van Audeçhern erkent een schutrJ van 41b. rtro" tourn,.,
inderLi"id çeleend aan de heer erì de kerk van Sint-Baafs,
uelke hij belooft terug t,e betalerì en ook verzei<ert hij
zijn borçen, irrdien ze moeten bijspringen, schadeloos te
stellen.
Borgen I Boudin PÍjl.

Jan 5';urt,ebier Gillissone ô

Gecancelleerd CIp 2'¿ juli 1411.
Fo(, va/7,

2'î.

229.

Jan Vastrart
dig Le zijn
van Gitlis T

Gramees.
FoB vo/4,
Bertelmee usg. gro. aqn
Fo2, vs/10.

25C. llouter 5no¡c erkent Èen schulc.!
vân Steelant, fs Hellins vo0r
Fo24 ro /LO,

van ll-- s c qro. aan Philips
de huur van een tilnde.

L0Ag o okt,ober 16

2IiI. Arend vander llaghe erkent een
Gillis Pauuels.
Borg : Stasin Llrtebuuc.
Fo6 vo/L2,

schuld van f6 so gr0. aari

232, Kateline Taybarts erl<ent eGn schuld van 41b. gro. åan
haar broer,Jen¡ dlo ie indert,i.id van hem gele
die ze nu verzekerd heeft op ñet, huis uaarin

end hgd, eR
ze uoont r gê-
naâr het

landcijns,
zaL ont-

naam van de

nâam van de

legen tegenover de Jacobijnen in het straatje
Ingelandgat toe, met. 4 Ib. 2 ,e, par. jaarli jl<se
en uel zs dab na haar dood Jan deze 4 Ib. çro,
vangen o

Landheren ¡ Jacop de lif ielmal<ere, príest,er, in
5int-t"lichielskerk 

"Heinric van Ansbelce, priester, irr
Heilig e Gcest van Sint-f4ichiels.

Fo6 vs/13,



34.

409 o lctober

23t, Jacop de Hertoghe
gro. Lourn. ¡ die
terug te betalen.
F07 ro/L,

234.

2t5.

236. Pieter foiaroel erkent
Pieter Aelbrecht voor
Fe7.:ro/L|.' ,ì .;

237.

alias van Kets, beloof t de I 1b. -'l-0 s.
hij aan Gillis van Cassele qeleend heeft't

Kateline s['leyers, veduue Vâr.¡ Jacop Braem, Jacop-Cen ?i"-
veI en Jan Häfm, in naarn van zijn vrouu/ illarie tSievels
verklaren qeheel en al voldaan tc zijn voor het verkopen
van cle jaaitijkse rente van 16 s¡ par. bezet op het' hoek-
huis vañ de ttéitiqe Geestreteeg aan priester Jatr Seys'
in deze aangeleçénheict vertegen\uoordigd door Jarl l'ìeyn-
berde en joñcvrãuwe Kateline steemaers, f a i{at'theeus.
Fo7 ro /5.
Jacob CaubrAke, Thornaes de Touuere ena., Vinderen Vän de
c¡nderkosterie ú"n de Sint-Michielsparochie te GenL, be-
richten dat onder hun voorgangBrs Arend Evervijnr Jan
Gillis E. å o

- op 12 januari 1409 Kateline st4anghelere verplicht \Uerd
tbt het betalen van 13 s. gro, aan Jan Pijchout de bakker
+ de 2L d. Ero. onkosten¡

- op Z, mei t[ûg Jan vân der Keerken verpticht^Y"ld 2 s.
5 d. gro. te betalen aan Joes BruueÊhs + de 22 d' gro'
ruettelijke onkosten;

- op I ¡ uñi 1409 Symoen t'1e¡rt Gheerardsone verplic!t, uerd
6 s. ó"o. te betalen aan i'latthis Hoppe + de 27 d' gro"
onkosten.

Fo? îo/6-7-B

een schulci van 41 s. 9ro. tourn. aan
u/apens. Borg c Gillis de Nijs.

Bou<Jin Voetruater heef t, aan Jan de Backere en zi j n dienst-
meid t',latte Slockaerts een jaartijlcse lijfrente van 2O s.
gro. tcurn. vlaamse munt verkocht en verklaart de koop-
õom ontvangen Le hebben, met dien verstande dat zolang
Jan leeft, hij rle lijfrente volledig int. Deze rente is
bezet op een brourL,eri¡, inbegrepen a1le ma¡eriaal r 9e-
noemd t'5weert, en qelegen ttLssen de beide schaapbruggen
aan het plaatsje op het goed van tJe l{eiliqe-Geesttafel
aan Sint-Jans, met, 2 landcijnzen, respect'ieveliik 45 so

par. aan de voornsomde Heilig-Geesttafel en J s' par'
ä"n de Graaf van Vlaanderen, en met eerr Iijfrente van I0
s. gro. per jaar aan Pieter Maes, kleermaker" Deze brouue-
ri j -mag 'gou¿in niet verder meer belasten, tenzi j met uit-
Orut<t<etiStce toestemming van Jar¡ en i"ìatte.
Landheer : priester Jañ van den Hecke, ontvanqer van de

Heilig-Geesb vã¡1 Sint-Jans.
FqB îo/L.



15,

t_EÍi|, oktober l6
?.38. Jan Rijdhuut, Janssone

22. s. gro. huishr.Jur te
Fot0 v{¡/Il.

uerd verplicht zijn
betalen.

vader Jan.Rydhuut,

239, ilerthelmeus vanden $rieIe erkent
dig te zijn aan Giltis van CasseJ
een stove bui ben de l(et,elpoort.
FoL0 va/!3,

gr0, tourn. schul-
de koop van I/3 van

12 Tb.
voor

?0tJ,

heerft hij ont,vangen,
nu Vleeshu j-sbrug.

r vo /5 '
24L Jacop de Hodonere moet, Jan cje

lJro o Voor ueecle betalen.
FolS vo/14,

helft van het huis in het
e nagelaten cloor I'lergriete
Symoens verkocht ) de lcoop-

Rouc uit Kamerí jk 45 s o tt d.

B tb, gro. aân Jar¡

Jan Halin, corduvanier, heeft de
st,eeç¡ je aân cle sGravenbrugge ( I )Jours, aan Jacop den Dievelr fs
som
(1)
Fol

242, Gillis de Vriese erkent een schuld van
de Rouc van Camerike voor ueede.FoIt vF/5,

24t,

244,

Jan. Lanepieters en Gillis [.,leylin erkennerì $*s uett,etijkevertegenuoorcligers in &e e ade. pieter serbeytins e"n*1i jf -rente van jaarlijl:s rB sr gro. tourn. uit te betalen.
Nu uordL officieel vastgeregd dat na pieters dood aarì zijnvrouu Lijsbetùe-sKeghels een lijfrente van 6 s. gro. zal
uorden uitbetaard in ruil voor het afstaan van h;t vrucht-gebruik, dat Piet,e¡: en Li jsbet,te monìenteer gonieten op
een stuk grond in. Lokeren en Exaarde en da[ aan Jan bntlillis voornoemd toebehoort,
Fol5 vo/2

Lievin van der 5luus heeft aan ['Jir]em t.rinkel zijn stoc¡f bijde Brnnd voor een jaar verhuurd voor rtr d. gro. per ueekop vooruaarde dat tJillem alle goed dat er bij hobrt of erzich in bevindt, terug achterlãat, Ín dezetfdð staat envan eenzelfde uaarde, als het nu is qeschat, gevorden, name-lijk 12 1/2 schilden.
Borgen: Gheeraert de l.Jercr¡an arias Ryhoet en Gheeraert

Jacopssone.
Fo?,4 vo /3,



t6.
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745.

Pauruels de Vleeschauuere,
een sclruld van 6 Lb. I s.
zor:n van l4att,heeus dAmman t

P.open van diens liifrente
hem had aangegaan" Borg !

I o !+A vo /.2, :

248, blillem l,'Jedemaer erkent een schuld
aan Kateline Aderix vot¡r diensten
aan zi jn vrouu, beutezÊR 

"FolI vo/9,

Giltis de Grote. die men Adaems heet, heeft aan Jan den

FelIen, hei- fruís met alles \uat erbi j hoort r gelegen aan

de ScrråIde vûor het Lregiinhof Sinl--l{ateline ter Hoyen'
r"ff.-Ui¡ zelf indertíjå ãan Jan t'lillebrant gekocht heeft,
verkoõfiL in ruil voor een jaarlíjkse lijfrente van ?O s.
grû. aan hem en zijn vrqt1y Lijsbebte'. Deze Iiifrente,
heeft Jan ,*"=*kurä op dit veiuorven huis en ook op het
huis ruaarin hii woont' in de Nieurustraat op Sill:liet,ers;
verOer s'belLen"zich tildolf Staessins en jsn hlillebrant
garant voor hem.
õp gans het, huis rust een landcijns van.5 s' I d: gro'
+' t+ kippen ¡ een deel ervan is ecñter uitbest'eed in erfe-
lijke b:.¡nå ten bedrage van I e. gro. en een kip, die Jan

nu in opvolging van GiIIis zal- innen'
FoI-l vo/2,

voonachtig te Uitbergenr erkent
4 d. glo, aan de natuurlijke

Baudin,dAmmane voor het, af-
clie Pauurels Índertijd jegens
Clais GheIYoet.

246,

ILIA?. oktober L7

747 , Gillis van clen bJestvelde en Julien van den Cleyg ate be-
riehten dat op 25 sept,ember 1409 Pieter van coudenbrouc
voor hen als erfachtige Iieden erkend heeft 36 s. gro.
aan zuster Kat,eIine vãn 0verbeke te hebtlen qeLeend 

- 
en

pi;"hiiq heeft, beloofd ze terug l?. ?utalen zodra hii
bu"" eníqu middelen daartoe beõchikt, eender de manier
uaarop ze ver!rorven zouden zijn.
Fo7 ua /2.

van
en

5 1b. gro. tourn"
giften door haar

t409, oktober 18

249, Heinrie Rocls erl<ent een schuld vän 3 Ib. 6 s, 9ro. aan

Vincent Inghel.
Foll vo /8,

1409, oktober 19

250, Jacsb Lemme erkent een schuld van 39 s. gro" aan Jacop
de Hert voor tutven.
Fo6 vo/1û.
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lleinrie vantler Tuijf'ele en zijn vrouu folarie vancler lreste
*rkennr,'n een schuJ.d van l0 s r gro. t,ourn. aän pau,,rels
van ljranteghem.
i'laries zoflrì, Jan varlrJi:r i\,resLe, erkenf een schulcl van 3a s.qro, aâ¡'r dezelfde Fauwels"
Fo6 vo/11.

'¿52.

25r,

253.

254.

255,

Glreerarri dc lJercmalr ai"ias Ryoet erkenL /t l"bschuldig te zijn voor da koop van eer.ì schipr
van.0eterqhem. Eens deze som-afbetaald, zaIschip overqegevBo;r ryurcJen.
Ft6 vo/I¿t,

. gro. tourn.
Íran r¡lillern
lrem lret

B 1b. gro. t0ur
rJe Nuuelsteeg ( i
blijft het huis

Smet ( kaarsennraker )

Heinric Snadinc is Jacop den Clicvere
schuldig van de koop van een hu-is in
zolanç deze B lb " iì:i.et betaalcl zi.irr,
yiile van pand in handen van Jaeo[.'
Landheer ¡ Goessin van clen Vivere.
Borg : l-leinric vander: Haqhe en Jan rJe
6r::ancelleerc! op 23 o!<tober, i409.(1) : nu Poeljemarl<t.

F o7 to /2.
l(ersstuffels van Papeghem is aarì Jan van den Zuarrnekinealias Quaet j anir 48 e c grrl. tourn. schurriig uregens de
koop varì Ben pantser en u/egeÍìs een leninc; indeiti¡cl,
ruerke 48 B o Kersslof f els vãrzel<erd heef t op het sIu*grond rnet huis en dit,o eroÐ in cJe Kuiperstraat 0verschel-
de rnet.16 s. par., en 1 capoen jaarriji<se landcijns aan cle0nze-Lieve-vrouubroeders, eve;-rãLs jaárrijtrs *on-stoop ol.ie,te geven ear'ì het UoIrJershuis.
ïnsgevallentJ Kersstoffels dit huis verkocht of, met ren-te ( s ) etc. verder berastte, diont hi j rle resi:erende
scht¡ld in één keer af te betalen.
Landheer ¿ broeder Luuc varl trleùteren, in naanì van cle vrou-r.irebroers.
F07 to/3.
Jan. uten llove, f s Jairs, heef L cÊn pachtovereenkonst af ge-sloten rnet Jar de l'lan over het, goed te tielre, ter tìijt-
geheter-r, 22 bunders groot, plus een stuk meerB, ç¡elreienin de Sclre.ldemeers en noçt een stur.rje j.and, tRoú ieneien,voor eerì terrnijn van,9 jaar rn een pachtsom vari jaarrijús
17 1b. 1ü s. qro" mite het, ¡rareven vân een aantai suppie-mentaire verpf ic¡'tinqen, als daar zi.jn i
- hei uitbei;alen vãn rle lcerk en de aimerrt.afel varr t{el1e, .Jie

CIp deze gronclen rechten hebben, zodat Jaii uten Hove cJaarvolledig van gevri jruaard is;
- het leveren van stro en verrichten van bcpaa_1.de uerkZâûßr-

heden met betre!<kinq tot het orr¿tertraucl dei: gebouwen ¡

lì¡
);
bij
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255, Vervolg.
bepalingen in verband met het hor¡t- en hel<beheer: uaL
moet gebeuren, uat aan rvie boekomt;

- bepalinge¡i in verband rnet. de 4 Ib. 10 s. gro. die de
pachLer te leen heeft gekregen bii aanvanq van hell pacht-
contracl";

- bepalingen in verband met de biidrage vanu,ege Jan uten
Hove voor l<leding jegens zi jn pachter;

- de vrijheid die Jan uten Hove behoudt op het landqoed
te kornen, er te vissen, de çebouuen te gebruiken.

Borg ; Gillis de ['lan, broer van Jan voornoemd en GiiIis
ro7 vo /Y

an der Sceldene zijrr ztâger.
a

256. Roegeer l-lauueel ryerd veroordeeld" tot het betalen van 3

1b. lB s. I d. gro, aan joncvrauure Kateline, vrouu, van
f"lichieI Vos.
Fo9 uo /3.

?57, Segher vanden Bassche erkerit in
een schuld van l¡ 1b. gro. tourn.
vanden 0estmuelen.
GecancelleercJ op 27;uni L4-1-1.
Fo10 vo /12.

25s,

259.

van zijn zoon Daniel
joncvrauìlre Beatrii s

naam
aan

Ctais Buliincr mersenier (1)' verklaart Ghisei"brecht
Ruflaert 3t+ s. 6 d. grt. te moeten betalen.
Gecancelleerd.
(1) koopman, kleinhandelaar.
Fo11 vo/?,

Platthijs van den Boegaerde erkent Pieter van der i'¡olen
Janssone eÍì GiÌ1is van der Bei<e, brouuer, ?5 1b. qro.
tourn. schuldig te zijn voor cle koop van een huis aan de
Houtbriel¡ met 2 lancJcijnzen : jaarlijlcs 43 so 4 d' par.
nâar de stad Gent en 2 s. par. naar de Heil-i.ge-Geesttaf el
van 5ínt-Jans.
Gecancel berd op J" j ul i 1414 .
la12 vo /2.

26t. l{ergriete, ueduule van
deeld tot het betalen
der Llostirlen.
Fo2ß vo /3.

26r.

bJiIlem vån der Eeke urordt veroor-
valr I lb , L() s. gro. aan Joes van

Laureins van den Berghe heeft aan Jan de Jonghe, fs Sey*
sis een jaartijkse lijfrente van 12 s. gIo. tourn. verkoctrt
Lrezat op de anderhalve uroning over de Vri jdagsroar|<t' r aan
de Gracht bij 0skins brugçhe (1)' \uaarvan Laureins een
deel bervoont en !:elast met een landcijns van jaarlijks
15 s. par. en een erf eIi jke rente aan Lonys van den f'4oure 

"



?c¡

Vervolg 
"Lendheer s Justaes 0nredene,

Gecancelleerd op ?Z novenrber
( f ) 0ttoçracht ¡' l'lskínsbrugç¡e

Spoldenst,raai..
FozZ vo/'4"

263, Heinric rie Serivere en zÍ jn
kennen een echuld van Z lb.
voor de koop van een huis i
Fo45 vo /9,

1409 r oktaber L9

26L,

09 oktobe r 2O

26t+,

?65.

266,

vrouu, i'lergriete straven er-
l¿¡ ec flro. aatl Jan Vijnke

n de PosteernrssLraat.

ontvanr¡er
1416.
= ovgr cle

van de stad 
"

0ttoqrachL aan de

262" !?n Seghers, schrijnruerkeru erkent een schuJd ua*
10. *. gro. aan Jar: Vinlce e scipper, ueüÊns rJe t<oophuis aün da Leie, uraar ui;f"n'iun van terghine i;uraarvan riu ¡109 i.ü 1b. ]u s. moet uorcjsn betaalcJ.Borgen ; lJouter t.rartins en meester Jan Heebins.GecanceJleerd op ?,2 juni l¿tlt.t's45 vo/8.

14 ]b"
van eê¡1
uoonde,

Hei nric f"loenssone erlcent
aan Jan van Crombrugghe
t'olI vo/tt,

2 Lb, L0 s. gro.een
vo0 r

schuld vËt1
bier.

i"n t/i11aert, Jan Jours.sr co.berichtei.¡ als vincleren vande uismarkt dat onder huri voorgangers t¡lillerir nÀt,Uã*r-'
Jaoop Nevelinc qn. cg. op J august.üs l4ûg symoen gnliin
veroordeeld ruerd tot het [retaien van j.5 s. 4 cJ " g.ã. -aan
de vrøuule Scseckeríns + de r-5 d. gro. koster,.Fol/l vo/14.

Robbrecht van der Helst heeft aan Goessin vaike een stove,tlt?n Scal<e,u verhuurcl, met aLrc toebehoren en materiaaJ.,
{"t op een usarde van 5 lb. grû, geschat uor,Jt, vocr 6jaar voor zz d o. gro. ,per ,""É, uaãroi j - 

coessin na af roopyan 9q e jaar. cle goecreren ter uaarcre van 5 rb. gro. indezelfde staat moet teruqqeven afclezien van eon lootenbak die niet in rJe 5 lb.'-õ"n. inbãq*upãn is, maâr åu*n_eens in dezelf de sLaat roãt"n ruordè,r !eruggegeven.van ,ie betari'g van ?,? d " grû. ruortJt coesõín -ti jdens riePaas- en de Pinl<st,erenureek-ontslaqen; oåt u¡ordb hem voc,rde 6 jear ingaat¡ êêÌ1 prref¡aar tóegé"iãun.
9flg c-l.lillem uten Hovä, peËerkoekbãkt*".
Fo23 îo /2. '

267 , Joes Scelpe 
. heeft Jacon van

Suvelsteeg (l) verkochi:, op
Prr.lussen.
(.1) nu Meersr:niersstraaL.
Fa49 vo/!4,

der Poerte een huis in
l'¡eden bevclond door Jan

de
van
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269, Jan cle Cuse erkent' een schuld van 22 s' glo' tourn' aan

Jan Va 1ke, f s ['Jo ut,ers.
Fo11 vo /I.

40.

t9 oktobe r 0

27O, Pieter Bouters erkent
aan Beudin Laus vÕor
FoIl vo/6.

27I. l'larie t'leyts erl<ent een schuld van 12 s' 3 d' 9ro' aan

Robbrecht vander Elst.
FÛi1 vol10.

272, uordt, veroordeeltJ Llitlem van den theinslande
te betalen en hem te vri.ju,aren van de bet'a-
Íi. gro. aan tje Gentse amman en Jan va¡r Bux-

l4t9, oktobet 22

Ì¡Ji1}em de Brune en zijn vrouu, llergriete vãiì Voren (Born ?)
hebben Jan van der Scãghe een jaarlijkse liifrente van

t-;: çro. tourn. lJLaa¡rãi¡ munt verkochl t'er'¡ gunste vãn

de kíncìeren van trdli.chiel van der Lickelenr Claykine ?f Han-

nekine, verzelierd op hur-,. huis met e¡e grond ert¡ii buiten
;; 'rJ;;ípoort ( i j orbt het broek teçenover rJe l'Jaal met

"ån ¡aa'rlijkse Landcijns v?n i2 Íio par" aar¡ de erfrlena-
men üun [.JiiIem Sersyrnãens ( ats Landheer dot¡r Gi]Iis varr

D;t";; verte.Jun*.,o"áigd ) en op. een. stede tegenovtl d*
B;óijnengracñt naar tJõncJelgem'tge tussen Jan van Ënecs-
velcJe en Joes vander LJostiñe meL een jaartiil(se I'and-
cijnsVaneen""r,tulingkorenVooreenprovendeinde
Si;t-VeerIek"pãi, momeñteeI in beziL van meester Jan de

Boemhou\uere, PriesLer"
(lj ;p de f:å"fnrué, i. cle hr.idige ir!oorclst'raatr de l:laaI

ul"s ebn kulk aan de t",f aalPoorL '
Fo90 ro/8.

Jan Platen
24 s. gro.
ling van 2?
tale.
Foll vo/12.

een schuld van 37 s. 6 d. qro' Lourn'
Ii j nruaaC .

Curte financië1e vol-271. i,lillen 5t,oep geeft aan Jacop de
macht.
Fof ro/11"

274. Pieter van der Rauuleeden erkent
geleend heeft ãan Beatrijs varl
Jan Jaqtrernijns en nu vrou\u van
díe aan haar en haar kinderent
heeft, Lerug te betalen.
Ûorg ; tìiIlis van der HeIlen '
Fo7 ro/LI.

dat hij ¿t4 so 3 d. gro'
der Gracht, uedurue van
Lievin lileYerard an belooft
'Jie ze bii Jan Jaquemijns



41.
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275.

27 6,

277,

Tussen Kateline van der Brugghe, ueduue van Heinric <Jevos en haar ? kínderen r¡out,õi uÅ Ju"op cje ùo" 
-ðr,- 

fÎu"g.ietevan der 0rebeke, rleduue van J"l uer-iys' is een geschir ge-rezen omtrer¡L .een -gootsteen, in rret huis van de f anririevos, uaarvan de af roop op ttérgrietes joeo uit.komt. Daarze dit ber-¡ is, uorden'KateLinõ en haai r.inour"" u"*[Ii"r,t
9: qogqsteen te clichten binnen tJe l4 daqen.Fo7 uo /I. -

De overeenkomst, opgemaakt, op 9 rJecember i407 voor deschepenen Jan. sersimoens, Fränsois s;t;ãonu en eo. tus-sËn Jan vÍrn Ghend en Jan vanden Doerná, ruordt hier terugopgenomen r inhouclende cJat de eerstgerroámde aan de andererz rb. 16 s. 3 d'_ gro" schurdig iu"ruqÀns veranderingen,uitgevoerd door Jañ vanden Doeine 
""n-d* bezi.tliÃgen'u"nJan van Ghend , rlie beloof t her¡ ze ierug 

- te betalen zodrahij.:f zijn vrouu, over enige midderen ãaartoe zouden be-
"glikkenr supprenrentai" 

"añ uat ze indertijo toelew"run
iljn gr! in hun , lcvensonderhoud te uoo"iiun.Fø9 vo /15,

,J.acop Seriant heeft aar¡ het echtpaar pieter Jacops enKateline Raas gen lijflrente. van jaarrijks tz so bro. ver-kocht, voor zolang één van beide in t;;;" blijft.
9:lg : -zi jn broer sirris seriant r.JirrEr:|ssone, bakker.FoIl vo/L3,

278. Kateline v"l ßebuerke, ueduue van pieter ven crerr Hecke,krijgt toestemming van haar vader pieter van Rebuerke,gf' opnieu' te huulen , en. ont,vangt van hem 14 1b . gro.tourn. op voorwaarde dat ars hãar "lnlõän""t-iåu*uuJonghe st91ft, eerde, dg! zii, zÐ Ju II Ib. qr;. tourn.onmiddelf ijk terugbetaalt.
verder erkent Kat,õrine- g"t ze bi j haar hurueri jk met, pie-ters van den Hecrce 16 tb " gro. vån r,aar oucre"å gåk""gunheeft. '

Gecancelleerd op ll rJecembe t !4!4,FolZ ro /?ó

279 .

280.

Jan van Ghend erl<ent
d. gro. schuldig te
g?n zijn bezittingen
Fol2 to /i.

Jan van den Doerne
zijn voor cle uerken
heeft uitgevoerd 

"

12 Jb, 16 s, 3die deze laatste

i4ichiel van der Beke,
de CIpperkosterij van
- zij op IZ oktober 1

Ghuus 11 s. gro. tetelijke kosten;

ìliLlem Scoep en C0., vincJeren vande Sint-Jansparochie berichten dat
409. Jan Taybaert veroordeelden Jacopbetalen + Lg d. gro. Z ing. wet_
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280.

281 .

Vervolg.
- onclei trun voorgangers Godevert

24 november t40B Pieter 14aroel
Rons 9 s. 6 d. gro. te betalen
r¡etteli jke kosten;
loL?. to/4_5.

Lijsbette, ueduue van Jan van der
u"ñ der Hellen, oPtredend in naãm

ûro. tourn. betalen.
ðã""n""tleerd oP ?.6 oktober 1409'
faLZ ro /IZ,

uten l-love en co. oP

veroordeeld urerd Ector
+ 20 d" qro. 7 ínq"

Hellen inoet aan
var¡ Jan Helzin t

Pieter
5 Ib.

I¿109. oktober 23

zgz. Jan putman erkent dat hij sÍ,noen Ghijs 2 mudden rogge

schuldig is.
FoB to/5.

Z}t, Jan Vlaminc¡ visverkoper erkent

Fo11 vo/14.

294. Jan van den
?A s ¡ 9ro.
oaard.
Fole ro /9,

Damme ruordt veroordeeld tot het' bet'alen van

aan Pieter van Btrxtale voor het huren van een

een schuld van 4 Ib' qro'
Pieter Tac.

B 1b. gro. tourn.
de koop van een

Snret, kouüenmaker,

zB5.

286.

287 ,

JoosHaesbijtenzijnVrou\UKatelineLoysverklarenvan
Katelines va,ter', tiiLlem Loys en zi jn vrouu', tilergriete
Crachte, l(atelines st'ief moeãut, de 40 Ib ' gro ' tourn ' ont-
;;;;;;-ü" hebben, die h?"1 bij haar huueliik uaren be-

loof d, benev*Åu f,""" nalatensófrap van haar moeder ' op

deze uoo"t"""i" J;a de 40 tb ' teiug naql haar vader en

stief moeder oi r,un erf genamen qaan, . 
indien Katel ine Zorl-

der erfgenamen ("van hãren lichame") sterft'
FoIZ ro/lû.
pieter van den Eede erkent een schuld van 24 s' gro' aan

Cornelis l'lacharis.
FoLZ ro/1I.

Heinric Snadinc erkent een schuld van
aan priester Jacop de Clievere \ueqens

huis in de Nuruelsteeq ( 1) '
B;;õ"; t Heinric var¡ãer Flaghe, Jan de

en Heinric de Raed'
AoosLilIe r betaald op 9 ja;ruari 1414 '
(1) nu : Poeljemarkt'
îo12 vo/L,



43,

I 409. okt. ober ?.1

?88. l¡Jouter Vermaben erkent
pacht achterslallig te
FaZZ vo /5.

289, Claj.s de Moene en zijn
klaren Arend uan Huele
schuldÍgd te zijn, dit
Fazq vo/2,

flayenberghe 22 $n qr0.Giil is van
zijn.

vrouu l'lerqriete Scouttheeten vex-jaarlijks 2 1b. gro. tourno vÊtr-
zolang l.lergriete ]eef t.

z9a,

29:.. Lievin l¡Jillart erkent een
Godevert van Varneruijc 

"
F o26 vo / IA.

29?, Jacob Hannsert heeft Gillis
Jacob Goeris, gelegen buiben
voor 11 1b. gro. , [Jaarvan da
gesteld.
Borg ¡ Piet,er Deni js.
FojT vo / 4,

"t409r okLo

l'leinríc Snadinc heeft het eehLpaar 0gier Roelins en l{er-
grie'L,e Asscherix een jaarli jkse Ii jf ient.e van 7 Ib.
L s. 

_ 
pgr. vgrl:ocht .. verzekerd CIp eãn huis n:et gr:oncl in deNYY"lsteeg (1), Cat".belast is met een jaarfijkõe land-

ci jns van ?.7 e r par " aan een kape],ani j in de Sint-Jans-lcerk, heden onder Goesin vande vivere ressorterencl, endat Heinric niet verder marJ bel.e.eten, zolang hi j zi j nborgers die zich voor hem !arant hebben g"*iuld-t,oeñ hijdi! lul" van priester JacoI de crievere üocht, nieL, heeftschadeloos gesteld (cf. ZB7),(l) nu Poeljemarkt.
Blijrt Heinric in gebreke bij de uitbetaling van cJe rente,
z.o hebben- 0gier ?n/ of l4ergriet.e recht op 4 s. par. per
9ugr supplementair aan de jaarlíjksa lij'frenLe, voor 14dagen lang - ki jkt, lJeinric alsdãn nog ét,eeds nieL uit,
kunnen zíj het voornoemde huis ars pañ,1 in bezit nemen.Landheer r tje genoemde l<aperaan tloebin vande vivere.
Fo26 ro /5,

schuld varr l3 s. 6 d. gro. aan

Denijs een huis, eertijds van
de l(etelpoort, verkocht
afbetalinEsu,ijze ruordt vast-

293, Jan Challine erkeirt
de koop van een huis
Fo7 to/4.

een schuld van
jegens Denijs

l+ lb, gro. tourn. voor
ldulf rams.
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294.

295. Heínric ScamP erkent' een
tourn aan Stasin Prudontme
Foß to /t.

Roelancl van Geldre sluit een huurovereenkomst met zijn
broer Heinric van GeIdre, ruaarbij hii een huis en stuk
grondinl{esselaretergrootlieVaneengernet,inbeQrepen
õ- norenUoest"Ã, een noeí huísraarl, 6 eendei''Ì en I hoenriers '
voot een termåjn van 5 jaar voor 20 s' grÛ' per jaar ver-
huurt.
Fotì to/2.

?96. Katheline t
Nijs 7 lb.
Foll to /L6.

ueduve van Gillis van der
4 s. gro¡ tourn. schuldig

schuld van 2 1b. 4 so gro.
voor vlas '

Biest erkenL
te zijn voor

Pauuels
koren.

297 .

?98.

299,

Jan Rijm, fs Goessins heeft Pieter van Erdbuer en Jan
goene ó"Á tuindrnolen te l¡Jalenbeke verkocht, af komstig 

-
uit de naLatenscfrap van zijn broer Symoen Rijm' die-Jan
moet beheDenr voor'J4 1b. iO so gxo: u'aarvan reeds 1?

lb. 5 s. gro. ii¡n bet,aald door Þieter van ( l-t) erdbuer .

Oe ? kopeies f,áUËen de onmiddelliike beschikking over de

molen ui't moeten heg þinnen de 14 tlagen na beloken
Pasen afbreken op verbeurte van 25 1b' par"
b;;g,ão" Jan Boäne: Pieter van Erdbuer en Jan de Scri-
vere.
Fo 1r îo /7

Tussen Artuer Iysin en Jan Van Denremonde en trlout'er Flartins
is een ouuruunkámst afgesloLen in verband met de levering
van brandhout voor een steenbakkersoven op-de Ledemeers,
*ui volgende afspraken: Jan en t"louter zuIlen llt dagen
vooraf laten ueten u/anneer ze het houL uillen geleverc!
zien en bliikt dit' voor Artuer onmoqelijkt zo moqen ze

elders hun ñout kopen op kcsten van Artuer 
"p"i¡" r 7 lb. gron voor'iedere hoeveelheid hout nodig

vooi heL bakkeñ u"n i1uizend sLenen, op ruelk bedrag Artuer
ã-ib. gro. bij uijze van voorschot 'ntvangen 

heeft'
FoZt+ vo/lÛ.

Jan Coc¡Iman heeft een Santal schulden die men Jan Poel-
man moet betalen, van deze laatsts overgenomel in-ruil van

IZ 1b. gro., die hij zelf ook noq tnoet afbetalerr jegens

van den Damtne, Jan Deynoet en Jan de Pottere '
11 januari 1412 ¿ Jan Poelman geeft de resteren-
de é fU. gro. tourr¡" die Jan Coolman hem nog
v"rå"nuldígd is, door aan Jan den Abt,'racht¡ild-
åi*"r ¡eqeñs hem u,egerìs de koop van een huis bii
de l;lalpoort.

Jan Poelman.
Borgen ¡ Jan
Ap,ostille i

Fo69 vo /I.
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f{ichiel Godah',rlpe erkent een schr_¡ld van
aan Zegher Beelard voor een nieu'¡ sc_.hip,
vangen eenB de schutrd betaal.d.
f'"o9 ro/I0.

r.0 lb 
"

urelk

45"

. tourn "zal ont-
Brohij

300.

3(tZ, Jan put.tenlarr
gro " schuldig
FaiZ vo/7 

"

f0l. Tl:ssen priesber Jan [ìeLe en Raesse corpart, beide eir;e-
naars van tllee aanÊenpalende huizen in de DrabsL.raat'
is een overeenkomst afgeslot,en in verbar;d met de pre-
ciese schcidingsgrens t,ussen de 2 hui zen en uiel zÕ dat, rJe
scheidinqsmuur, door de voriqe eiqcnaars opçetrol<ken als
afbakeninq, doór hen en de tõekométÍge eigbñaars steeds
1aI gerespecteerd ulorden. Verder is ook bepaald dat Raesse
de poot die t,ussen beicje huizen rocpt, zai or¡dc,r6ouden,
Landheren ; - huis van Jan {lst.e ¡ Heinric vân Ansbeke,

priester en ont,vanger vãr-r clc HeiIig-Geest-
tafel van Sint-f'lichiels Èn Phitips-vai-rder
Duust in naam van de Heilige-Geest,tafel
van Ikl.<ergei:t e

- huis, cle Beerse geheten, van Raesse Col-
part : ûoudin Goel-ha1s in naam van het
Sint-Janshuis aan de T,JaaJbrug en Philips
vander Duust.

Fo12 vo/j,

crkent Cornelis de [ìave 7 Lb" 7 s. I cl
te zijn voor schapen.

,0, "

3t4. Jan van [rJa.-sberr¡he erl<ent
aan Joes t{eyn.têrs r

Fü24 ro/3,

Gheerolf vanden Bussche neemt de tiende
van Drongen te Lander!ein vocrr 6 jaar i:r
lb. par. Vlaamse m,lnt per jaar.
Fol2 vo/9"

van het klooster
pacht voor i.0ll

een schuld van 4 l.b. gro " tnurn,

den [',Jijnlcele de sluis
eraan verLronden +

1b. gro. t,ourn. per
- er sLaat van I{+Ag

305. Jan Eerenbout heef t, aan Z"egher vãàì
te Damme verhuurd rnet alle rechten

het gebruik van zijn schip voor t6jaar voor een termijn van 6 jaar (t
tot 1406).
Fo24 rol11.



46.
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tÐ6.

707 ,

J0B. Laureíns N

Il s. gro.
Fo9 ro /9,

1409" oktober 27

Kleeru+rtkoper Jan Boudins erkent in
cje man van zi jn tante, Pieter van der
gro. tourn. sóhutdiq te zijn, die-i"n
á"n Pieters vader, ian van der Hellen
FoS u'/2

VolmaerSaclegtdegeloftenafomvrijlidteworden
u"n de neerinf'd"r *ãt=""" tegengyer de deken, meester
Jan Goethals en de !Bzuroren gezellen" 

-
Oã"gun z zíin"uuãå"-Pi"t Sac,' Jan Schelpe, Phili.ps .5che1----2-" p"î Frànsois vander Heeke, Jan vander Vorde'

corduuanier.
Fo9 îo /5.

ijs ruordt veroorcJeeLd toi: het betalen van
for"n. aan Pieter Borluut voor leder'

naam van Jan Elsin,
Hellen 4 lb. 18 s¡
Elsin indertiid
geleend heeft.

I tb.

Johannes uten i{oucke
Len gunste van Jan

3O9, Vrauwe Lisbett,e, fa Huughs heeft a9n jonkvrau\|, Josine van

Huusse, rãf igi*út* in frõt nieuue klooster op de tlroene
Briel een Iiifrente van jaarlijks ?'O so gro' tourn'
Vlaamse munL verl<ocht Iuñ gun"['e van jonkvrauur Merg¡iete
pontiers, -ruef f<e zLi betoofli te bezett,àn op een..qoed in
Gent binnen het j aár en t,ot zolang is Rase r'nn Varneu: jc
borg cver haar 

"
Fo2O vs /6"

]L0. Lievin Deynoet, erkent een schuld van ?tt lb, par. aan Jan

Van Pont ersven.
Fo82 vo/10 

"

,11. JacoP uten t'lulghen rYordt
2 x ?4 s. gro" tourn. uit
Blomme.
Fo 1l ro/10 "

ve ro0 rdeel d
te betalen

å09 oktober 2

,r2. Simoen Aertgheerartsone erkenL een schuld
aan Pieter Janssone alias Verplorj'en voor
koeien.
FoB to/6,

Andries Ladde erkent, een schuld van J lb '
voor uol aan JacoP SchaerL.
Foß vo /t,

van 2 Ib. gro.
de koop van 3

3L3. lU s, grCI.



1409, okLo

1J.lt, Joncvrauure
t,aIen v arì
FoB vo/5,

l(ateline sGroeten uCIrdt verplicht tot het6 1b r e jlo. tourn. aan Laureiirs S¡:eldclere.

47.

be-

hij
een
te zr.lI -

Jl5. GilIis van cJer
.lacop Irrghele
brouwerij aarì
len bet aIen.
FoB vo/!?.

J16. f:ransois van
binnen de B

FoB vo/ll.
Cer l{ostine ryordt, verplieht i"lichiel

dagen tl 1b. gro. trurn. te betalen.

VeIde FreLoof t de t lb,. clro " tourn " die
schuldig is u/egens de koop vän i/ q uun 

-

de Lievebrug, ttt, Vicrchspaenil gehe:ten,

Goessin VaIke verklaart dat, Jan Coneyt lB s" 5 d.heeft betaard voor heLo\.€trnemen van de stove erì de
renrle c¡oederen irr tie Paeusteqhe, die aan Goessin
moeder toebehoorden.
Fo9 uo /5,

Snic

qro.
hijho-

en zijr"r

3r7 ,

JlB. Lievin Deynoet
Jacob de I'lamer
FolT ro/6.

erkenL een scht¡IrJ van
voor huishur.lr.

I lb. 2 so gro" aarì

3Ie,

3?,tJ.

1409, oktoberr 2g

321, Joncvrauue
van DaneeI
schuldi,g te
FoË vo ltJ.

Daniel van i4e11e erkent Jan Rusbs, religieus iri het sint-
Baaf skluoster , 2l s r z tl, gro. tourn " "õrrut.tiq Le zi jn,qiê hij inde"tijg y"n junt<vrau\!, Lisbet.te tests f,eeft-ge-
leend r oh diè hi j Jan zal. rat.en innen uit. de opbrengsien,
verbonden aan zijn sLal in heL. çrote vleeshuis¡ moeõtDaniel sterven voof, tle schuld uörtedir¡ is af beúaaltl, ,tun
lqg Jan .de rest op r i. jn nal atenschap üerhalen 

"loZ4 vo/4,

Jan stubbout erkent I,fillem van den st,eene zB $. gro.
tourn ' schulrlÍç te zi jn, verzekercl op zi jn po*"oõn enbezit, inzonder op zijn huÍs en goed'uaar mornenLeel
urouu/ Plinneboods uoont, in de Crommenessche.Landheer: Gi.11is van Doyns.: ar.s ontvanger van Jan van

cJer Scaghe.
Gecancelleerd op 17 juli !4I9,
Fo73 to /t ô

Lijsbette Arends, veduue van MelIe e,ìf'leIle erkent 16 s. gro. tourn. en 6 d
zi jn aan t'Jouter Voeren.

moeder
gro.



48"

14 99, oktober 29

t72. Joncvrâu\ìre
schuld van
FoB vo /9,

,2t,

37.6.

327 ,

,?',¿.

tsutters alias van den l4oure
. gro. tourn. aan Jan PYlaet

erkent een
v0or uol.

5 1b. grCI. tourn.
zaL ontvanqen

ilergr iete
I Ib. If: s

Ghiselbrecht PeeLers erlcent een
qro. tourn. aan Stevin van den
stallige paeht.
Foii vo/IU.

schuld van 5 Ib. 13 s. 9 d'
Ganshoerne voor achter-

124. Pieter Stobbeleere erkent
schuldig t,e zijn vt:tlr een
zo,Jra zijn schuld zaL zijn
fo9 ro/L

3?5, hlille¡n de Vriese erkent daL
ster, pacht
tourn.
Fo9 to /r.

achterstallig Ís
hi j Jacrirp van Platvoerde, Prie-
ten bedrage van 7 Ib. gro.

hii Lambrecht BoYdins, sghiPma-

""Éuldig 
is voot een schiP" uelk

schuld betaald 
"

t¡li11em Blorrdeel
schip, uelk hii
betaald.

Segher cle Hert erkent dat
ker, 7 Lb. 7 so I d' gro.
hij zal ontvangen eens de
Fo9 to/t+.

GheeraertVanderZijpeverklaartzijnborgers,Daneel
van plaldeghem erì Jan Vint ", fs GiIIis van Denterghem scha-
cleloos te zuIlen stellen voor atle kosten di" zii zouden

kunroun oplopen Joo" tleze borgtocht (ef " 328) '
Gecancelleerd oP It juti J.tr?t'
Foll va /1 ,

Het geschil, gerezen tussen het kloost,er vaìn Baudeloo t vef,-
t;g"iu¡oordiqO'Ooor de abt, en cloor de procureur en ont'vanqer
Pieter Scoenaett, 

- un ele f amilie Van den 5i jpe t. rlametiil<
Marie van Dixmude, vrou\u van Denterghem en rueduve van Pie-
ter van den Siip"'"n haar kincleran, erfgenamen van Pietert

"å"tåg*,-,*"or¿iöã 
door één dezer, Gheeraert, omtrent de ei-

sen van kfoosiãrsu,Bge van 2 Ib' par' en.50 1b' gr9'Vlaam-
;; *;;l tft en een ãanta1 officiëIe papieren die in het be-
zít van Pieter uun tlen 5i jpe zi jn verzeilrl çeraakt, toen
;i j" U"o"r aUl ;;;, ¡rortJt-li.n dei minne aIs volgt geregeld s

alle boeken en papíeren urorden terr'lqbezorgd' de Van.den
ii jp"u betalen i''"I klooster 600 1b " 

-par. in verschillende
vervaldagen + de eventuele onkosten die het klooster heeft
geleden.
óorqun , Daneel van 14alrleghem, Jan Vincke' f's Gillis van

Den Letqhem.
GecancelleerrJ op 28 novembet 14?6'



l4üg, oktobet 29

528, Vervolg.
(l) deze 50 th.

door Pieter
Denterqhern
arnbaehten.

Folf vo/lZ.

33?,.

moesten aan het klooster
den Zijpe bij de ruil van
dc tiende van Vranl¿endil<e

49,

ulorden betaald
de heerlijl<heiH
in de vier

gr(}.
van

voor

329, GiIlis de Vriese, blaurre¡, erkent een schulclgro" tourn. aan Jan van Boesscoette.
FoL6 vo/7.

van 3A s. 5 cl.

het 16de
bopaa I d
vande r

jaarlijlcs

,10. Jan Rebbe rJe t4ets heef t, aan tlarl<ine de pont.eneere
deeL van een huis bi j cle ueebrug ( 1) verkoclrt, meri
âân haar voogderr priester Lievin Kindekin en Arend
14iddelt ' uit gans heù huis gaat, een 1i jf rente van
25 .d. qro. âÉln |tterqriete vañ EloerseIe.(i) nu : Grasbrug.
Fo55 ro/4.

33L

409 oktober 0

14ichiel vander \/oerde uercl
4 d. gro. te betalen.
FoB vo/L¿+,

1409 oktober 5 L

,34.

Jan van der Cappelle en Jan van Hut¡sse
stale, f s Jans een hu-i.s in de pitsteeg
Tg! een jaarlijt<se landcijns van I lb;Af*jnshospitaal
( t) nu r Stadhuisst,eeg.
FoBf vo/L5.

hebben Jan van Box-
(f) verkocht, belast
1U s. par. van het

verplicht Çi11is de St,eur I5 s o

be-
io.

de

5 d. gro. aan Jan
die zij hem hebben
een erfelijke

l<osten.
eigendorn bij coÍt-

333, Jan r,rillaert, Jan Jor-rrs e:r co. vinderen van de visrnarktrichten dat oncJer hun voorgangers {lotJevert uten Hove en- (rp 3 augustus 1409 iiateline van [ìavere verp]icht uerdtot heL betale* van 33 sr B d. gro. aãn Girris papar +
1B d. gr0. onkosten;

- op } juni r40g Fransois víìn CIverackere verplicht uerct'ot het betaLen van zt, c¡. qro. aan í{aes oailits + de r4gro ¡ en 2 ing. uretteli jke kr¡sten.
Fo9 va/7-8,

d

0livier Lut,in erkent een schuld van Li s.van Roesselaor en Ghiselbrecht uùen Hove,voorgeschoten, voor de vandelkoop (l) vanrente eïì de daaraan ver[¡onden uettelijke(I) heertijk recht te botalen u,anneer eentr?qt op een ender overgaat.
Foll to/IZ,



5ü.

409 novefiiber l¡

ttï, Lievii-r
gen a}
men, o
dit zo
t4atth i
Fo? ro

136.

5t7 ,

138.

ttg,

t4a.

,4L,

v1í
le9
ver
larrg

eghe en Katheline van den Harnere n zi jn vxoutu' dra-
oederen die ze nu lrebben en die hen zullen toeko-
aan l(athelines vader, Matthijs val den Hameret-iievin de Z Ib, t. so gro. ñiet terug betaalt aan

rlie ervoor aIs trorg heef t mc¡eten optreden 'j s
6

Godevert, Dierman, fe Philips is hlillem van Ghinderþuton 5

lb. LZ do gro.-lórrn. scnuicJ:.g voor achtersLallige paeht
en de koop van Ben schuur.
Fo9 to /7 .

Amelberghe sBaermakers uit i'lourbeke verklaart 4 tb.' I6 I c

gro. tourn. ""nufJiq 
Le zijn aan Jan van Crornbrucghe voor

bier.
Fo9 ro/8.

Jan van den Kerchove verklaart Pieter l,'lasselín 29 s' I d'
ero. tourn. *;h;1¡i; te zijn voor de koop van een rneriie
iog 1o /L!.
Jacop Nevelinc belosft als borg voor.Diederic coeraertt
Jacop Snoube 2 Lb' 11 s. 6 d' gro' tourn' terug Le betalen
:-;p- dàzelfde ã"õ-i"i Diederic ãi¡n borg terugbell;alen'
l09 vo/I.

Lievin van rler Donct, fs Gi11ís erkent dat hij als b?'n
voor Sanders u"n Jer'úo'ctp Lievin val der [3erb1oc, l4 8'
gr;. schutdig is voor de koop van houL'
FoLt ro/8"

Pachtcontract tussen Pieter dc t,lulf' en zijn vrouu.'.Kateline
van l,laelgave.u 

-ãn 
Jacop l:JÍederic, die als verpachter,. oP-

treedt in nâam van de ruedtlrye van Boudin vãn den Kerchove t
t4ergrietevanElverzelevoorhaargoeclt'eBrongen'14bun-
J;;'ã gometen 114 roeden groot, geñeten ten Helshaute, voor
een termijn van 6 jaar om 3 s' 4 d' gro.'per bunder erì leve-
,ing"n v"ñ bepaaldã hoeveelher1en stro, bcter en lcaas pef
iaar erì een aänt'al bijkomende voorvaarden;j"Ï; i""[ã"0-r-t bepaät¿e lcarrveien door de pachters op het

goed j.uit.. te voenen;
- in verbancl met financiëIe en andere afsprar?l tussen pacht-

heer en p""'r,Iu" ui¡ uit te voeren uerken, bii schade;
_ in verband met de 6estemming en gebruik van de akkers;

de paeht,heeT- iyl""g"iãt" ì u"iuritt'lqen als de uitgaande 1.en-

ten moet en ruorden bet'aa1d r -_ in verband met de aflossiåg van de 2 Lb. gro. door cJe pach-

ters aan Mergriete qeleend;
j;;;fi¡ts f4eíqriete naar Ninove ¡'ìaar Sint-Cor¡reIis bren-
gen.
Fo15 to /L,



14-09, november [+

342. l,'Jillem de,ileyere verklaart cJat 14atLheeus vêrrì Authem de 6rb. gro. die deze hem schuJ.dig is voor het huis bi j de sint,-Jansl<erk !*ç"nover cje !-ange l(iuisstraat, uaarin hi j nuu,oont, zar betaren aan heI HebbrechtshoépiL;;i¡ vêitegen_uroordigd,door ¡ijn provisors Jar¡ van Roebseraeí *n Ghisel-brecht uten Hove.
Borgen voor l'lattheeus ¡ Jan þJonclelAert en zi jrr ;Ðon, Daneel

1,'JondeIaert.
FoZj ve/I.

34r. Gitlis de Kint, erkent GilLis parijs
schuldig te lijn u,egens de koop vãnvoortvloeiende l<osten.
FoSl vo/it,

28 s. 11 d,
een hui-s en

5r.

grü " t,ourn.
de daaruit

344,

1409. novernber 5

345" Gillis van
le B mudden
Fo9 r,t /tr}.

346.

348, Lievin var-i cler
bet,alen van 23
FoZq to /?,

brouuer, ruordt
tourn. aan Jan

2 Ib. 16 s. gro.
en I mudde rogge naar

¡Jer holcter.

veroordeeld t,ot het
14art,irrs voor haver.

5i:offels van Papeghcm heeft Fieter Deinse een vorderij overde sehelde verhuurd vorr B jaar voor 5 lb.4 
". q;;:-fourn.,met.irb:p"iq y"n alte.bijgebouuen en materiaa], ðp-uoorr"""-de dat Stoffels voor de [ãndcijnzen en hersteríini"n-un oñ-derhoud bfijft instaan.

5t.off'els behoudt de mogelÍjktreicl het contract vanaf de laat_gtu 4 jaar te y?rqreiceñ, mlts terugbetating van ? Ib. gro.tourn., die volledig moeten betaarã zij. vooraJ.eer pieter
de volcerie verraat. verf<copL stoffel*"uinnen deze huur-termi jn de voldeliu, r!an moet aan piet.e" Ju 

-;"g;ri¡r.t 
Ji¿gebodnn u¡orden als eerste gegadigde op te t,reden.Fo55 ro /5,

der Lycbrecht, fs Gíltis verl<laart Jacop Inghe_rcgEe in üentse maat schr_¡ldig te zi jn.

tìheeraert de piey erkent Jan Br.unhaIstourn" schuldig te zijn voor lijnruaad
Gentse maat t,er ruaarcJe van 4 d. par..
Fo9 vo/?.

347. Kateline, dochter van Gillis van Baerre heeft aan Jan deHaremakere en Thomaes cornelis de lijfrente di"-h""" tot
9p heden toel<omt verkocht, bedragencð l4 f,lecherse vierta_len rogggr aan iecie" dp herft, eñ verklaart uitdrukkelijkgeon recht meer te hebben op deze lijfrente, oiã urijft"u"_staan zolang zij Ieeft,.
FoZI ro /2.

Eecken,
s. gro.



52,

409 " novernber 5I

349.

350,

]51. Prieste
velde t
der Hee
te beta
Boro l
F09-to/

35?.. Heinric
P ieter

t5t "

t54, iulichiel van
Boudin Loius
Fo1, ro /7 .

355.

Jarr vanrJer Straten, fs Pieters erkent Jan seghers, schepen
sãr¡ant, Z f b. 

- ¿-;. gro. tourn. te moeten bet,alen voor ruat

dezã heeft betaald "Í* zijnde borg voor hem en 3 1b. 13 s.
gro. tourn. aan dezelf cle ian en aãn ['Ji11em t{ast voor dezelf -
ã; reden, ryelke betalingen verooraaa!<t uerden door het
zcenclinc met Jan Haesbrouke.
Fo24 rs /12,

09 ovember

t'Jouter de Brecht
van der Duust' en
moederszi jde r I2
indertijd en uj.t
Brecht. Bii zijn
a1 or¡tvangen uit
men.
Fog ta /12.

is zi jn n-i cht Kateline, vrou\u van tiIlis
dochtõr van Jan Bols, lf outers t¡roer lançs
1b " gro. tourn. schuldig u,e99lq een .lening
cle eíf enis van l,'JauLers ffiâ r Ali jsse de
dood zaJ. Kateline deze 12 1b. eerst en voor-
zi jn nalatenschap, vtlrSr de andere erf gena-

r tJilIem vãn Langhevelde, zoon van Lievin van Langhe-
ãrkent een schutã van 30 lb. qrCI' tourn' qqn l"n van
ùu, fs Laureins \tegens een lening indertijd, terug
len op 9 jaar t'ijds
J;;";i"urð Alijsãe van Ryseerberge, zijn moeder'
L4,
de smet van oesselghem erkent claren, vrouï, vân

van der Crayen, LZ ã. gro' tourn' achterstallig te
zijn van pachL.
Fol] to /4.

Laureins Van den Putlle is aan de kinderen Van Laureins Van-
der ¡laerden, C;tlekine en.Jaenkine, 5 1b' 1B so gro' schul-
;i; "i* erf genà"* van zi jn nìâ r Kat'erill Veys, die. tante u'as

van de voornoemde l<inderen err uiL hoofde daarvan hen de 5

Ib. wilde laten geurorclen na haar dood + de 1B B o voor dien-
sten die cie kinderen haar 'hadden beuezen '
FoIl ro/5,

der Voerde erkent een schuld van 14 s' gro' aan

en Jan de Grave u,egBns de koop \/an velgen'

In het geschil omtrent, eBn waterloop.Lussen I huizen, uaarin
i pâttiien beLrokken zijrr, !aTPliik^(r) Coelin Commer en

riji 4 ËinU"ren, Callekini Betkin, Synroen en Clare, en Jan

Huiing, voor freú, huis op_áe Hoogpoort,. "in den Rafil'r ç¡ehetent
ïti-jãÅ van Raessetaer, ls.tlaiã'voor het huis op de looc-
iãå"t'fin tluurenOãcfr. "n (l) Martin Boene en Jacop de l'lonte-
nere Voor een fiUis in de Korte MunLtrin den TtlrnelÉtt, Uordt
Jã-""""tu fartlj-ãoo" de schepenen in het ongeliik gesteld



355. Vervolg,
r. r erì verplicht de va.berloop vandat de andere parti,jen, inzonder
mele,r er gerrn last van hebt¡en.
FoI4 to /3,

I4t9, fìoVemþs¡ 6

356, Daniel valr
15 s o gf,c.
het aan hem
Ftt14 to/Iq"

4 I o embBr

362.

hun
deze

goot, te
van het

53"

verleggerr za-
huisrrde Tu-

den Bosch r¡srclt veroordeeld
te beLal.en voc¡r de koop vånzal overgeqeven uorden.

veroordeeld Jan van
!<oren o

Gillis Haeurue 7 lb.
een huis, uaarna

Leyns 6 lb.

357, I"t geschil tussen GiIIis van den 0al"e en f.ìillis van Speeltin verband met hun aanÊenparende tuirren, ,u"ái ãr* vorgtopgelost ¡ Gillis van de bare n¡oet de dÁur die op de añder
1iin tr¡in uitgeef,t, dicht¡netselen oÉì het venster in dezelf -de muul van tralies voorzien, zodat, ook niemancl langs daarde tuin van Gill.is va¡'¡ speelú ken binnenkonìen. 3lû24 to /4.

c9 mber

l5g. .lan Hoeghen
t pachtgoed,
7 lb" gro. heeft
rest momenteel

359, Laureins de Vos erkent een
Valke, t"louters zoon.
FolZ vo /8,

schuld van 24 s¡ gro" aan Jan

369.

LcrJeuijc van Aelst is jegens zijrr pachtheer7 ltr. gr?. schuldig ruegeñs een i*nin9 op hegelegen te Roesbeke aañ cje f,?andeI (?), b"r*hij verzekerrJ op de dieren, het gråan'en degp het .goed aanvezig.
Fot vo/10.

Jan Sersymoens,
betaald te zijn
dÍe cliens urour,
symoens had uit
haar vnri ge rûan ,FoIl ro/9,

t6!, Jan van Nieuuenueglre
I3 d. gro. te betalerr
Fo 42 t,t / 6,

f s Pieters, koirpnran van ueecle ¡ vÊrklaartdoor 1,'li I lern van den L ar¡de van de schuldZoetine van l-lertbuer, tcçenover Jan Ser-hoofde van de transacties tussen hem enJan van Longhevílle, oliae langhe Jan.

wordt
vo()r

Goessin Goetkint, de vrouu, van Gitj.is pappael
de ueduue van .1acop de Brurre, Kale!.ine, izii¡n
!lll*l¡qVe 5 1b. I7 s. gro. tourn. Le Uåtalen.Fog vu/tt,

, Kateline en
verplicht Jan



1409 ovember

lvlichiel Ti jtgaste erkent een schr-¡Id vân 16 1b '
aan .lan Borluut voor de aankoop van land'
31 januari 141Ü I Jan Borluut verklaart reeds
Ib. 

* gro. t,ourn. te zi jn terugbetaald '
Fo9 ue /6.

,64. Michiel van cler Beke, t'li11em Scaep en Jacop van -Tempelsber-ghe, vincJeren van de'opperl<osteri j van de Sint-Jansparochie
berichten dat, onder Gobäver l: u ben Hove , Jan vån de !(erchove
en oo.: o;-å juni 1409 Pieter van,don Eode.vèrplicht:Yqld t2 d' gro'te

betalen aan Jan de Clerc, brouver + de ruettelijke kostent
l8 d. gro. bedragende; -

- õp q jüni 1409 Jãn vanrjen î"îetten verpticht verd 9 s n gro r

"än eitfis de ltluenc + de 7 s, I cl. gro. onkosten te be-
talen;

-;p-I3'augustus Pieter l4aroel verplicht uerd 6 s.5 d. gro.
t; betalõn aan Jan den Fellen + Iil do gro. onkosten.

Fog uo /11-12.i1f .

54,

563.

365, tCillem Tac Janssone erlcenL 2

aan Cauden T auts , uleduule v an
bier.
Fo 13 ra /3,

gro. schuldig te zijn
den Vetde voor ulit'

gro 
"

9 van

tourn.

de 16

1b.
Jan

2 s.
van

566,

367 ,

[r{illem BodIe erkent een schuld uan -l Lb. 6 so gro" t'ourn'
âan Jan Everuijn.
Fol4 rs /2.
Ter gelegenheid van het hulueli j[< tussen de heer blalraven t

heer Vãn l{assemine en van BeerLegem Jacqueminne Van Ghi-

"t"1", 
dochter van Vrouue Lisbetle vanden f''loure en vanden

Couderborch, rueduure van de heer Gheeraerd van Ghistele
åcfrent<t Lisúette haar dochter jaarli jl<s 100 1b. par. r

iOO lb. reecls in het jaar 1/r10 t,e beginnen r ?CCI Ib ' na

haar dood. InsgevallðnrJ Jacqmine eerder zaI sterven dan

haar moeder, *oíat cie 100 lb. terug in Lisbettes beziL Ee-

"iufO, 
Indián bii de doocl van Lisbette Jacqminne en haar

man buiten de naiatenschap \l/ensen te bliiven, moeten cle

ôv"rig" erfgenamen de ft0 lb. pax. blijven uitbetalen.
Verdeí verk.Íaren Jacqminne en i'raar man altes qua h!israad,
g"io en andere zaken die haar bi.j haar hr-¡tuelii14 beloofd
úarenr van LisbeLte te hebben gekregen'
Fo I6 v" / r.

Jan de $íIbekere (?), fs Jans erkent een schuld van 5tt s'
B d. gro. aan Jacop IngheI voor koren'
Fo?2 to /8.

368.



55,

t69, 0p gerechterlijk verzoek van Lijsbette van Temsche aIs voogdvan de kinderen van haar overlerjen man Ghiselbrecht Braemen van tje hare u¡orden eeÍÌ aant,al juruelen van Jan Lauucrs,broutuer, a?n haar verpand ten ruaaicle van /t 1b. 6 s ¡ gf,o oter aflossing van de 6 rtr. gro¡ die Jan Lauuers de kínde-ren schuldig is.
1o7.2 vo/I.

374, Rase þan Muurhem alias de f4eyere, fs seghers erkent, eenschuld va¡r.Q.1b. gro. aan Jan coolman, õijpemakerl die hij
h,;m indeTti jd heef t geleend r Bn berooit,' ,tiä zodra 

- 
hi j ou"ide middelen daartoc¡ beschil<t terug te betalen 

"þostitre t 3 januarí LLrz: Jan õoolman draaq¡t clc hierbo-
v?n besproken schuldeis over aån ii¡n schuld-eiser Jan vanden Damrne

Fo27 vo/I.

1409. november o
LT

37L Jan Everdey
aan Jan van
Fo72 ro/8.

uit Assenede erkent
Haselbeke.

een schr¡ld van 28 s¡ groo

1409. novernber 9

374, l¡lilLem Fierins ruordt veroo¡:deeld tot
gx0 c tourn ¡ âElrì Gillis Fierins.
Folf îo /L

175.

Jan van Ac'rzele l2 s. gro. pacht,

fs Piet;rs

het betalen vän ZO s¡

37t, Ì,lirrem lúlatthis en Jan de cupere, blekers, erkennen l* Lb.gro. schuldig !g zi jn aan Jan de lulesmaker alias êornut voorhet kopen van li jnuraad.
Aeo-stillg: Jan Cornut verklaart betaald te zijn qeurorden

van\ucge l,Jillern l,latthijs cn zijn vrûuv 14ergriete
van Hemert van 6 lb. gror
De overige 4 lb. zal hij verhalen op Jan de

Fo7 vo/6. 
cuP"r" en zijn erfgenamen 13 juni'r4r4.

372, Diederic f,lande erkent
achLe rstall ig t,e zi j rr .
Borg ¡ Clais HalIinc,
Fo73 ro/11.

tf

t

'(
F

an uten
b. 91O.
I) ¡ kloL3 ro /

[',lu]ghen¡ mersenier (l),
tourn ¡ âil't Ghiselbrecht

einhanclelaar
2,

erkent een schuld van z
den Berc¡h.

,76. Daniel van
72 sr 4 d.
FoIf to/6.

Melle, vleeshouuer, erkent een schuld van Z lb.gro. tourn. jegens Laure ins l.ledaghe voor schapen.



56,

lrr09, november 9

Jan van der Helst'
van l2O I'b. Parr
en geld die hii i
Gecancelleerd oP
Foll ro/11.

Jan van lvlunt,e en zijn vrouu, Lisbette trlicrix hebben samen

;;t Danicl Rijm en ãiin vrouï, LisbeLte aan Pauuels Nijs
cle helft van ZA gemeLén land rrerkocht u,aarvan ze ieder voor
ã; r.ãirt ts llZ i"*"ten) en samen met Jacop Yan de.Pitte
voor de overige b gemeten eiqenaar zijnr 9!19qen in Steen-
.tancl in Assenede-am6acht, met 4 s ¡ par. landci jns per jaar
uit ieder van de tuee 6 L/2 gerneten.
Dient er meer op dit stuk tañO beLaald te uorden dan zullen
O" i urerkopers i"n en Daniel daarvoor opdraaien, zou_het
qåUãu"*n ¿ät "" minO"r moet, vorden betaaIrl, dan mag Pauruels
ñet voordeel voor hem houden.
Fo17 vo /2,
Tussen Jan van Heeke, f s RObbreChts en Katelíne van lriaes t

Lievins dochter ruorcli volgende boeclelscheiding voltrokken 3

alte beziLtingen¡ roerend en onroerend, die elk bii zijn
f,u*"fijk beza{ un ingebracht heeftr blijverr in e}keens
bezit en van cle bezi[ting*n die Jan en l(ateline tijdens hun

huureli jk samen aangekoch[ hebben, ruordt. ieder de helf t toe-
t"rur"ñ, met ,iIioñ¿*ring yan de inkomsten van eerì erfgoed
clat aan de erfgenamen vañ Jens eerste vrouur, Lisbette
Springhs is qetocht en Jan uorden toegeuezen; evenzo. zal
uilus uat in de toekomst uordb veru,orven of geërfdt Þfi¡-
ven in het bezit van de vel:urerver of erf genaam n schulden, te
betalen of tu--iÃnen, indert'i.id samen aangeg"ln, uorden onder
j"n çestelrl, op voorruaarde dát Kat,elir¡e van de pachLer t

di; |i""" qoéo in paeht houtlt, 12 1b. l0 5o çro' krijqtt
omdat hii hen zoveel schuldig i?:
hlie cle overeenkbfn¡¡t niet naieef t, uorcit verplícht de ander
I 000 Ib: p"".' t*-UetaIen. Deze overeenkomst ruordt opgehe-
u"n in guväl Jan en Kateline terug zouden samenuronen in

378.

379,

377 ,

380.

, vonende te bJiIlemskerk, erkent een schuld
j"g"ns Jan uter Galeydenr voor goederen
ñ ãi¡n plaats ontvangen heeft.
3I januari 14I0.

vån l,Ji jbrouc als ruet,t,etiik. vertegenuoordi-
Kateliñe van irlaes ( cf . 3BZ) verklaart
line aIles ruat ze van de verdeling moet
rì ¡ ontvangen heef t,, 27 maart 1410 '

eendracht en vredÊ.
ApostilIe ¡ Justaes

ger van
dat Kat,e
ont v ange

FolB vo /7 ,

Jan Vincke, fs Jans, schipper erkent een schuld van J Ib'
groo tourn. ""n 

priåster Läureins de ¡ilaegh voor de U:oO Van

ãun schip, t"""ubo" schipmaker Jan Lammins borg staat
en urãarUij afgãåfroten i; dat Jans vader, Jan Vincke, Jan

Lammins zal várgbeOen uoor evettuele betaling -als- borg en d"t
het schip in fiuñ beider handen bliift zolanq Jan Vincke hen de

PSä8.391!. 
rriet terusbetaalt '



l_{u
J8I .

382 "

noverflber 9

Zegher van rJen Lare
aan I'lertin en Boudi'r
Ëaaf s, inderti.id aaÌt
Fû24 ro/3.,

57,

erkent een sehulrj van y 1b. qro. tourrì o

Cautere uiL het l<1r:oster van Sint-
hen geleend.

Jonkvrouu l{at,eline van
van lrlijbrouc volmacht
van Jan van Heel<e rnoet
loZt+ rû/7,

flaes, fs Lievins geeft aan
ûñr hei: r;eltJ en rJe goedererr
l<rijqen, Le ini:en.

Justaes
die zij

381. Gillis Ferrant ,.. erl,:ent
line Ghi;se1haes,
Fo24 vo/6,

,8t¡- 
"

J85. Jacop den Rammeleere
2L s o t¡ d. gro. aan
Fo? vo/9,

ulerd vGroordeeld tot het t¡et,aIen van
Jan Baers binnen de naand.

een schuld van 12 s. qro. aân Kate-

Jonkvtouu- Kottrline van tJaes geeft haar vatler Lievin van
l¡'laes finanóiäIe vormacht, rJVer haar zaken en verklaart nietsvan haar bezittiçgen Le verlcopen of Le ver\/reemden zonder
zi jn uitdrukkeli jke Loest,ernming.
Fo2'/ to/3,

0 ovembe r 0

40 ovembe r

3A6,

387 ,

386.

Pieter de scaepdrivere ruorcri v6roordeerd de ontvangerde ir¡firmerie van sint-Erisabeilr, Grge vander Beke] ?
11 g. glo. te betalen voor achterstallige pacht.
Folf vo /9,

van
Ib,

De 2 btoersi Raesse en i{clste varì clen ì;,lale hebben aan irler-griets sBoernhãuìlêrsj ureduure van phelips Bussaert hun erf'-recht op het goed te l:tondergern dat hun grootvader pieter
l-luughzoens alias de Zrueert,vãghere u na zi¡n dood narÍet,verkocht.. uan dÍÈ qoed had f",iérgriete reeãs het aandeeldat Raesses en Hostes moeder, Ii¡stlette Huughzoens erin
had r aanqel<ocht - nu heef t ze ook hel aandeõL van hun Vã-der in dit, goed veru/orvÈn.
FolB ro/3,

Gl¡eerom Borruut heefl aan meester: Jan Heebins en tJouter
t'larbins een meers verpachL i n Zeverijem, sDrurrrers ham gehe-ten¡ om 18 d. gro. peD roede pÊr jaär órn een baksteenovenu+t te derven r uâarvan cle uit,graal'onst andigheden naurukeu=rig ruorden vastgetegd oprJat de meers eÉn gõed hooilandzou blijven.



58.

0 november 11

,88.

L4A9 november Lt

J90. Gheerard van Assche
van 29 e. 2 d, 0r0.
Fo13 vo/8,

39L.

Jan de Coninc erkennen
Roeland vander HeYden

Vervolg,
Deze L8 d. gro. pel¡ roede moeten ze maar betalen voor de

opp*"uIakte waarbp ze zullen graveti- - <Je rest mogen ze

;;ã;-uig"n ""f."ning 
ontginnenl behalve.daL zë jaarlijks

i-ib. 
-éio. 

Uetãf ãr,-Ui¡ iui¡ze van af huring vqn het rveide-
,""t,t.-E"na de oven uitgegraven, dienen.ze de meers terug
vlak te maken, *u"rn" cñeõrom ziil grond terug in gebruik
zaL nemen ¡ rån*un Jan en l,,Jouter-de iJVen verder te gebrui-
ken op zi jn .;;;; dan betalen ze het¡ s I lb ' çro ' per jaar 

"

FoZt to /I.

38g, Bertel vân Papeghem moet Jan Lippins 3¿" s' gro' betalen
voor de lcooP van een Paard.
FoIS ro /13.

en
aan

een
voor

schuld
laken.

HetgeschiltussenJanVanGhendenzÍjnsehoonzoonJan
van Doerne, g;IrãuuO net Jans dochter l4ergriete .omtrent een

belof te u"nr"ið- jãÃ-u"n Ghend om bii I'yl hurveriik een goed

tã-roopãn ,ut Ë"n pachtvaarde van jaarlijks 12 Ib. gro.
met 140 Ib, gro. 'oi" Jan van Ghenã zou halen uit de 24OO

kronen van Jan van Doerne die Jan van Ghend in zijn beula-

ring had en ,i3n dochter. urettelijk eigenaar te maken van

dit goed en eväntuele tekorLen tégenover de voornoemde
ii r6. gro. uij te leggenr êñ ruaaibi¡ nu bliikt dqt de ren-
t; reedõ q;"ãi 1ång ñíet'is betaald, uordt door de schepe-
neninhetvoordeelvanJanVânGhenclbeslecht.
Fo14 to/L,

3g2. Jacop Vertrunen erkent een schuld
aan ,tu proost van Sint-Piet'ers, Jan
die hii achterst,allig is'
FnIS uo/7.

393 . KateIi¡re Lipç'.in, ueduure van Martin t

het betalen.van 5 Ib. 4 sc 6 d' gro'
en Jan uan t'leere als erf genamen van
u,ezen vrouut van de genoemde Lievin '
FoI6 to/5,

van
van

2t s.
Roden

gDO.
voor

tourn,
pacht,

wordt ver0ordeeld t'ot
aan Lievin de Sone

Kateline van f'leeDe r 9e-



394,

59.

ll09 nou ernbe r

Jan de Clerc, fs Alarts heoft aan het echtpaar Soyhiere van
Lake en f4ergriete Scuenincx een Ii.jfrenbe van jaarlÍjks 6
e, groc verkocht¡ geldig zolang één van beide in ]even
bli jf t, verzekerd rp het huis ryaarirr hi j woont op Sint-lùla-
riën3.and v$or het Sint-Janshuis bi j de t'laalbrug, op den Spriet(1) staande, met een jaarlijkse landcijns van g s. par, aan
het voornoemde godshuís. Mocht dit huis bij verpanding in
bez-ì.t komen van Soyhiere en/of Mergrie te en zÈ verhuren
voor een termijn van maximaal 3 jaar, dan loopt.heu huur-
contract, ongestoord verder, indien Soyhíere en/of flergriete
binnen de huurterrnijn het, hoekje om gingen.
Landheer: broeder Jacob vander SicheIen in naam van het,

Spriet
ro/?.

godshuis.
l hoek van Begijnengracht, en Brugsepoort,strac!.(1)

FolT

3?r" Ghiselbrecht van Kerleghem
4 d. Ero. schulclig te zi jn
Fo5B ua/L5.

L409, november 14

396, Jan Everuijn Gadefgoet en
erkennen Heinric van rJen
Fo]- uo/Ltc

erkent tCillem den \/remden 1B s.
voor een klee'J.

zrJn mcleder uÍ3sbet.re DaerigdenÈi
Nockere 7 nobels schuldig te zijn.

397. Joncvrauve Mergriete, ueduue vsn Gillis Talboem
, 1b. gro. tourn. t.erug te betalen aarì Gheeraert
ulelke ze aan hern had qe Ieerrd.
Fo l3 vs / L!.

verklaart de
Hoyacrti

van 5 Ib.
(?).

398. Jan de Quec erkent
ter van Berenvelt
[:o l4 rü /7 ,

een
voor

schuld van 6 FransÊ kronen aan Pie-
de koop van een paard.

399. l'leinric den
gro ! tourn.
FoL4 to /8,

Gruvel, mersenier, erkenL een
aan Pieter van Berenvelt voor

schulri
l<aneel

400. Harent Boterman en Jan uten
Goedhals, fs Arents L/4 van
kocht met een landcijns van
ste¡'¡d op qans het huis.
Fo24 ts /6,

1409 o ño rrernbe r 15

!,Julqherr hebben aan Lonys
een huis bij de l,,laalpoort
j aarli jks 4 s. 5 rJ, Çro o e

(?)
ver -
[US:-

4111. Gillis de l"litt,e Adaemssone erkent een
gro. tourn. voor achterstallige pacht
FoL4 to/h.

schuld van
aan Jan de

2 lb, B d.
fulete.



1409 november 15 (1)

402. Lievin van cJer Eecken erl<ent een schulcl van 47 s' 3 d' gro'
aan Ghiselbrecht Ruflaert'
Fo14 rs/6.

de Bacl<ere t
ttrurn. betalen

60.

404.

4O5, Zegher de Vriese
19 s. lU d. gro.
Fo24 rolB.

weduue van Lauroins
Eackere 2ù s. gro.4Ot. lilergriete van den lriirrde,

moet diens zoon Lievin de
+ de uret,teli jke kosten.
Fo14 vo /IZ.
Joes van Laerne uordt aIs borg voor,itn
veroordeeld tot het betalcrr van ?2 Lb'

cvrouue Marie CJ.obbaerts.
er staat 14IÛr vermoedelijk

oeId, cf. 4O1 .
7 to /lL,

Lâuvers, brouuer,
gro. tourn. aan

jon
(r)
bed
Fo1

u¡ordt I5 november 1409

uit Kanterijk erkent een schuld van 15 lb.

406,

tourn. âäñ Jaequemard Dandemt¡nt.

Arend criel erkent een schurd van zz s, gro. tourn. âân l(at,e-

Iine van [Jverackere voor laken '
Fo?tt to / 13

ruc¡rdt veroordeeld tot het betalen van 2? lb'
jonkvrouw 14arie Clobbaerts '

407. Joes van Larne
gro. tourn. aan
Fo39 vo/lI.

408. Pieter f'laroel
Eke vaarin hi
verkocht.
Fo46 vo,/10.

1409 november t6

heeft tlargriete
j nu nog tuooltt,

een woonhuis te
Iü s. gro. tourn.van

voor
þleere
4 lb.

409, Ghy Btoc, Jan Hebbel, halheren in den pit' berichten dat
onder hun uoo"gånõãrå Rijquaert van Liekerl<e, Phelips van

Dronçhen en Jan Arnelcicx.
:-;;' j5 november I40B Jan van den Hole en Jan van der f"lare

erkenden 5 lb. 4 s' qro. schuldig te zijn.aan. fJemeqaert

sBackers, rvat t'ot op heden-noq súeeds zo is' kost'en 20 d'
gf,o. ;

- ;; i4 november I4ÛB Jan van rJen Boegaerde ' fs Soyers er-
kende 5 lb.-À-u. qro. schuldig te ziin âan gemegaert sgac-
kers, uaarvan Jan haar op hedãn nog 4 Ib. L1 s. tu rl " glc¡ '
schulclig is, kosten L9 d' r:lro ' lr

;p it-ãñri1't¡0t Pieter l{eerl<aórt, Amant Meerkaert, f s

Pieters, l{ichiel ['leert<aeri , f u Piáters, Seç!9r 
- 
van 

- 
der Haghe

fs Gitlis "Ã Vincent Inghei een schulcJ van 15 lb' LZ s' gro'
tourn. âãrì Lievin de Moõnc erkenden,



1409. november 16

409 , Vervolg.
... uaarvan l/incent
er nog L4 .1b. 5 s.
Fo14 vr/5-G-7,

61.

sehuld heef t tretaaJ.d, zodat,
betalen blijft.

Inghel zijn
J d. gro, te

410.

4ll. Goessin Goedkint
van bJoelpitte te
Fole vo/L

indertijd L6 s. 6 d. gro. aan t,JilIem
geleend.

symoen Tienpond erkent meester Jan van Mayeghem, monnik en
aalmoezenier in het Sint-Pietersklooster Zt-d. B d. gro.
voor pacht en geldeli jlce schuld, benevens .11 holster 2
mudden f /2 achte:'rrJeel rogge te rnoeten betalen,
Fo15 ro /7 ,

erke nt
hebben

4I2, Jan de Backere van
par. aan Godevert
Fo?I vo / L,

E til<hove erkent een schuld v.qn Zq lb.
van der Haghe.

4r3,

4I4.

Jan vê¡n den l¡leqhe, f s clais heef't aan het echtpaar Jar¡ de
Saghere en flergriete SLeels een lÍjfrent,e van jaarlijks 6s¡ gro. vlaamse munt verkoeht, bezet op het huis uraaiin hij
uroont buit,en de steenpoort in de richting van de Groene
Hooie (1), belasL met een Jaarlíjkse lanãcijns van lg s¡ pâro
aan de kinderen van Heinric van der Oameren.
Landheer: llei¡¡ric varr den f'4oure in nâam van cJe genoernde kin-

deren.
( I ) strekte zieh uit van even bezuiden de Llindgaten tot even

benoorden de SinL-Annakerk.
Fo22 to /!,
t'lichieL van
een huis in
belast met
CApOelt aan
Landheer ¡

Fo23 to /7 .

Horenbeke heeft aan prieòter Liebrecht
de Comijnstraat verkocht voor 4 1b. I6

een jaarlijkse Iandcijns van 11i s. par.
de Heilige Geest van Sint-Juns.
ontvanger van de Hei I irpGeosLtaf el van
priester Jan van den Heclçe.

van Like
so gro. ¡
ent

Sint-Jans,

415. GilIis de Vriese
uit Kamerijk 44 s
ureecle.
Gitlís varì der Hu
2 d. gro. tourn.
Fo24 ro I I4_L5.

erkent Jacqmaerde Doedemond
, 4 d. gro. tourn. schuldiç

en
te

Jan c{e C}erc
zijn voor

lst erl<ent- dezelfde personen 12 lb. 5 s.
schuldiq te zi jn voor \uoede.

416. l,louter Vermaben
Roeland vander
Fo24 vo/8.

erkent een
Hoyden voot

schuld van
lal<en.

19 s. B d. gro. aan



62"

14rlt, november _l_6.

l¡17. Cornelis Claus, f's I'Jout'ers erl<ent l(ateline van der¡ Damme 6

lb. gro. t,ourr¡. te hebben geleend en beloof't
I jaar te zullen afbetalen.
Inr;;evallend l(ateli¡re binnen deze tiidspanne
den, uorclen Cornelis en zijn erfge!lame¡''l vañ
taling ontslaçen.
f o?.(+ va /9,

die binnen de

zou overfij-
ve¡'rJere afbe-

14t9, november 1B

418. Ghilrlin Staessins erkent Jacob Leunis lÛ 1b. gfo. tourn.
schuldig te zijn voor linnendraad.
FCI]4 vo / L,

419, toessin van Peelkem
aan uchipmaker Jan
zal. ontvangen eens
Fo l1+ vo / 4,

42t. Jan Castelain erkent Pioter
dig te zijn voor een schiP,
de schuld is afbetaald.
Fol5 ro/9,

421" Lonys i{aYhu
lem Doneker
Fo ]5 vo / t+,

erkent een schuld van J Ib'
cJe Ternmerman voor een schiP t
rle schuld bebaald.

6 so
ue 1i<

gro 
"hij

51 e yman
dat hij

3 lb. 6 s. gr0. schul-
zaL sntvärrQên zodra

erkent een sehuld van 4 ltr. ? â. gro. âan ï^lit-
voor de koop van een schiP.

42?, Jan Plate erkent eell schuld Van 18 s. gro. tor'¡rn. âârì {ìoes-
sin van der l'1oure.
Fo 17 vo /3.

423. Heinric de Poert,re erkent een schul.cl van 6 1b. gro. tourno
aan Plergriete Breebaerts en haar zoon Daniel voßr de l<octp

van een huis.
Fo22 ro /7 .

t+24. Gtreeraerdt van Crombrucghe
[ìruter.e, fs 6hise]brecht ?

cijns genomen met !5L/2 d.
te Sint-Pieters-AaIst op Ro

heeft iegerìs thiselbrecht de
bunder landcijns in ervelijke
par. uitgaande rente¡ gelegen
cien, uellce cijns 17 G. gro, tourn.

bezetten op het 2 bunder zelf
instellen dat een uaarde van

gelegen irr de heenlijlcheid van

berlraagt.
De cijns zal Gheeraerdt
verder nog een conterpand
van de 17 sn grcJ. bezitt
Sint-Pieters.
Fo23 vo /5,

en
L/'



t 0 no v efnbe r

425.

426,

Í-t

63.

en
uegens

roer
en Líevin

Jacop Meyerard
Lievin Meyerar
de aankoop van
Seinsin woont,
en gelegen in
Fo24 vo /5.
Vranke Cobbout 1 \uoonacht,ig te
Nieuurenhove 5 lb. gro. tourn.
als borg voor hem heeft moeten
Fo24 vo /7.

, fs Serjacops erkent de Z broers Jan
d 3, 1b. qro o tourn, scl'¡utdiq te zi jn
het huis uaarin hij samen met zijn b
t.oebehorende de genoemde broer* Jan

cie Drabstraat.

Gi j zegern, erkent l.Ji Ilem van den
schutdiq te zijn, die deze
betalen.

4?7,

428, 1¡lillem bJinckel uordt
gro " tourn. aan Jan
Fo40 to /3.

Jan Grielen erkent jonkr teuu/ l{ergriete
glg: schuldig t,e zijn uegens de afkoop
t'Jillem ïalIin haar uitbetaalde.
Fo35 vo /'7 .

vanden Brouke 5 lb.
van haar lijfrente die

veroordeeld tot het betalen van ZO s.
de Fleester, Heyrnricssone.

L409, rrovember 19

tí11is van den weghe heeft een lijfrente van jaarlijks J s.gro. l/raamse munt vorkoeht aän Jan de Zaghere, lijnmaker
en zi jr-r vrourv Margriete 5t,eers, gelclig zolang één van beidein reven blijft, en bezet op een ñuis op tZanã mot 9 s. 4 d.par. en 2 capoenen de landcijns"
De koopsom voor deze Iijfrente is betaald (cf . 436).
Landheer I Symoen hut,en l.{ove.
Fo6 vo en Fo 7 ro

429,

43O, Jaco
onde
ten
'zi

tc¡
Bu

-op
he
5a

-zí
de
Ha
d.

-on
st
t'Ji
(r

Fol4

p
r
d
j
t
x

e
n

Caudenbrake, Segher Beelaert en co.¡ vinderen van dekosterie van de sint-Micnielsparochie in Gent, trerich-
at
op 19 oktober r4o9 Laureins van de verde, veroordeerdenhet betalen van 5 s. g d" gro. aan Lijsbette vanelare ( 9) ;

t9 sept,ember 14u9 Jan de Brabantere voor hen verklaard
f t zi jn schuJ.d var¡ 22 s ¡ gro. tourn. aan Jan van clen
de + de kosten van 23 d. qro. te zr¡llen betalen (lû),
op 19 oktober 1.409 symoen Arentgheerartssone veroor-

en tot het betalen van 9 g. gro. aan Lievin vanden
mer optredend voor de proost van den t,lulfsdonc + de i3gro. kosten (IZ) ;er hun voorgangers Harent 0veruijn erì c0 Jan cre irree-
r op 27 okt,ober 1408 veroordeerd urerti de vrouu, van.lan
lems 7 s. 0 d. gro. te betalen + de L7 d. gro. !<osien
)"
ro /e-10-t1-]2

j
T
m

d
è

I
I



64,

l4?gq oovember L9

43!, Franssois van der Steengracht erl<ent, een schuld van 5 lb'
gror aân Slíevin du !4arteloit.
Fo14 to/lr,

43?, priester Jan Blondee] uiordt veroordeeld Lievin vâll de¡r Bran-
de 2 Ib, L2' sr gro. te betalen'
FoLlr vo/7,

433. Phelips Balloc
tourn. aan zijn
Fo14 volI0

verklaart de lening
rnð ¡ l'{arie Bollocx,

vãn l¡ lb.
te zullen

10 s o gro.
terugbetalen.

434. titlis
intJert
FoIA v

t+36.

437 ,

Yde ghem
aan Clais

vâ
ijd
o/L

n

1

erkent een schuld van 2 tb. 14 s. gro"
van Audenbrouc geleencl.

415, Jan Bertram erkent een schuld van 28 s. gro. aan Diederic
Koet.
Fo 20 vo /8,

Stat,uten en huishoudeli jk regl ement van het godshu'i's Sint'-
jans-ten-dullen¡ zoals vastgetegd door de voogden in het
¡ããr 1404 onder schepenen Pieter Sersymoens Jacop vanden
Houcke en .co.
Fo28 to / L.

I/109 o ltovêrnbêr 20

438.

419, Jacop van
14 5. B d.
Cnedere.
Fo6 to / L4,

der Donc, bakker t
gf,o. tourn. voor

Gillis van den lleghe heeft aan het
en ['lergriete Steels een jaarlijkse
Vlaamse munL verkocht', bezet op Êell
een jaarli jkse lancici jns van 9 s. 4

vân Symoen uten Hover oPtredend aIs
actie.
Fo22 to /4.
Raesse Pieters erkent Jan Braem nog
moeten betalen voor de koop \/an eerl
ûecancelleerd tp ?7 januari I4I2,
Fo23 to / 4.

echtpaar Jan de Saghere
fijfrente vân J s. gro.
huis op het Zand, net
d. par. eíì 2 caPoenen
Iandheer bij deze bns-

5 Ib. gro. Lourn. te
huis ô

betoof t zÍ jn sehr¡Id van 2 lb.
koren, te bet.alen aan lilarl< de

44A, Jan de î"leulneere, f s Boudins
de Meulneere veroordeeld tot
aan Li jsbet,te KegheIs, haar
vertegenu¡oordigend.
fot4 ro /r.

ruordt als borg voor LauuereÍns
het betalen van 2 Ib, 7 so gro.

man Pieter SeureYtins ulet Leli jk



44r,

1409 nove ber 20

Drussate corrjuryanier.
Evenzo erkent Bouxis t,leyts een schuld van B lb.
aan de voornoemde nering.
Borg : Jan Steppe, fs Jans.
Fol5 to /2-3.

l40g, november 21,.

442,

443,

Heinric van sGraveneeclce erkent een schr¡rd van B lb o Çro ¡tourn. aarì de neering van het. uri jrrambacht, ter aLtentie
van de deken Jan de Leeu en de gezuoren gezellen, voorhet recht om binne:r te treden als vrij r¡õrinqslicJ.
Borgen ; zijrr broer Jan van sGraveneeõke en t¿iIlem de

65,

gro. touf,n.

Jacob van carrebrouc best,emt q rb. gro. voor de dochter
yan zijn zus, Mergriete van Loerbrouc, ter gelegenheid vanhaar huueri jl< nret Jan Belreman, te onùvangeñ na zi jn dood.
Gecancelleerd op 2t december I4Zl.
Fo14 uo /8,
Jacob van Caæ'nb¡ouc besternt q lb. gro. voor de zoon
liin ?!s, Pieter van Ravenscoet, teñ geleç¡enheicl vanhuuelijl< met Katciline van den Hove, tô on-tv"ngen naGecancelleerd c,p 4 mei I4ZZ.
Fo14 vo /9.

van
diens
zij.n dood

444, Jacop de Buc erkent Laureins
dig te zijn votlr tegelen.
Ëecancalle erd.
Fol5 tr/t.

Reyneere 23 so l0 d. gro. schul-

van 5 Ib. 6 s.

445. Tussen i{einric de Smet en Beele svladen, u/ecluure van bJouter
Ymp en s, en diens erfgenamen Gillis Traen en symoen píkcn iseen geschi I gerezen in verband met de voorì!aaiden ruaaronder
l'JouLer egrtijds eÊn hofstede te ûeselgern jegens Hoinricin gebruik kreeg; deze vooruaarden beñersdeñ namerijk eenj"?"1Íjkse betaling van 24.s. paro êñ truee keer een eenmaligebetaling van 4 Lb. çlro. s eens bi j cje dood van trlouter en
eens_ Þii die van -zi jn vrouu, Beele, "n r:raarbi j na het tueedeoverlijden de hofstee aan Heinric teruggeven moet u,orden.
Nu.t"loy!er gestorven is uir Heinric rJe ãðrste 4 ]b. gro. uit-betaard zien en uorclL in deze eÍs door de schepenen-ùn hetgeli jl< gesteld.
Gecancelleerd op lCI december 1409
Fo15 vo/1.

446, Baudin de Ledeghe, bal<ker, erkent een schuld
A d. gro. aan Robbrecht vander Helst.
loZZ to /LZ.



66,

1409. november 2L

4t+7 "

4t+8, 0p 6 april I
Cornelis varì
Sro. verkoch
op cle hoek v
is bet'aäId.
Apostille:

Jan de SLoppeleere erlcent de
soner een schuld van 2 lb. 6

eerì paard daL JacnP qebruikt
26 s. gro., 'uellce re'sLerende
st.ip h¡eloof t te bet,aIen.
Fa?? vo /2.

vo0r "lacop de Buc.Jans-
rcr. aan ûil1i.s Stic voûr
t en betaatt tlie af tot
hij op een vastclesteld tiid-

van de lreer van fJevele een
Ae lbreeht .

borc;
so g
h eef
sÐm

,99 heeft Pr
der i'îeuIen

t, verzel<erd
än de Bunest

t 'iuni 1410

iester i{erst'offels valr Landeghei'; aan
eerì janrlijkse tijfrentÊ van 7 s.
oû äet hr-ris i;-r de ScheldsLraat (1)

"ç¡hu 
(?), uaarvûor nu de kooPsom

s Cornelis van rler l'ler-¡len verklaart
de liifrenLe e uâãlrvan hierboven
sprake r vêrkocht te hebbel aan
Algustine van clen Steene, broeder
bij de Jacobijnen.

nu
nu

2v
0 novembe r 2

449,

45O. Jan LlYman erkent
l'letteren voor de
Fo]/r vo/Ij,

t+5L, Jan uLe r Galeyden
schulcl van ,2 lb.
Fo1lr vo /L5.

ti52. thildolf SLaessi.ns
aan AIeYte van den
Fo15 r-o/5'

Gouvernementsì-raat.
Sint-Agrretestraat.a,/ø

(r)
(2)
Fo?,

Jan Plunle is i'JilIe;l Van Bevenhove en Rol-"ibrecht van der Helst
L2 lb. gro. schuldig, clie zij hen. hel?"n Voorgeschoten en

u*"ùf"aiu det ;i ziiÁ bezit, het huidige en toel<omstige hen

ùããr.ã,nt op volgende voor\i,aaid", lqrneti j!r daL zii he¡n ziin
leven Ia¡rg, zíétx of gezond, in zijn levensonderht¡ud voor-
zien.
ili'l''å"ufl't, aan bei*n voLledigq f inancië1e valrnacht, met' dien
u"i"tånO" rJat i'i¡ ii¡n schuÍcJerr kunnen innen, I¡raar he¡' ook

nroeten ontlasten van schulden zi jneni-ulege '
F09 vo /9,

een schuld vall 5 1b, LÛ s ¡ qro ' aãn Jan van
l<oop vair een huis.

erkent in naaîù
par, eaiì Piet,er

erlcenl-
Ruere,

een schr.rid
uleduule van

2 1b. gro. tourn.
iìoeraerd.

v af'ì
Jan

453, Ëheereerd llieric
qro. schuldirl te
ruat, hii inder t'iid
Fo15 ro/6.

erkent t{artirr de t,lheent 7 I.b. 15
zijn voor schapen, achtersLai.lige
geleend hee í'l-.

so l1 d.
pacht en



Jan de I4eyere , de zerkhouuer, erkentgro. aan Lijsbette Jours.
Fo22, îo /9.

455, t'lillem van [Jevenhove en Robbrecht
schuld van t0 lb. grr. tourno âEuì
liilillems.
Borgen ¡ Pieter Loetins

Jan de tJulf .
Uecancelleerd op lg j uni l/rl l.Fojt ro /7.

409 o ember 2

454.

L4tJ9 novembe r 23

vanrJer
Pieter

een schuld van ?6 s

67.

!-lelst erkennen een
vanden Putt.e, f s

9

456. Jan Heinricxsone
Líne eooline voor
FolZ îo /7 ,

erkent een schuld
liJnruaad.

van 2B s. gDo. aän Kate-

457. Raesse Stoute en zijn vrouu MarLe vander l"lattert hebben aanÎlarÍefs zCIql, Loyei vanden Gavere de gebouuen 
"n ,n"terialenverkocht, dÍe. zich op lii! grond te-Kanegem, ,"urvan zijnmoeder 14arie heL vruchtqeurúit geniet, t¡eíi;ú";-voor 24 s.gro. t,ourn. met dien verst,ande rJat Raésse de gebouwen entoebehoren kan gebruiken, zorang zijn vrouu, rËãit.Fol5 vo /5,

458, Mertin van
Piet,er der
Fo15 va /9.

der Helst erkent Êen
Beulct voor huishuur

schuld van 15 sr gro. aan
en voor esn lening.

459, GiIlis vanden Gavere er[<ent eenHeinric Blc¡ndeel voor koren.
FolT to /5.

¿i64. Joeris van der
van 2 Lb, l0 Ër
FoIB vo/5.

schuld van ?4 s. qro¡ aan

Dijcstad'yordt veroordeeld t,ot, het betaJ.en6 d. eror tourn. aan Clais poucstrate.

46I' Jan Snadinc heeft aan tlulfram de Brieciere zijn vijver vÊf,-huurd, Snadinc vijver genoemd, in het land uan Gavere bene-den Eaaigeñr voor een [ermijn van 6 jaar voor 6 eo gro. perjaar mits overeenkomst dat ian de vi¡uur nu zaI leegviBselen hern äa¡l bjulf ram overlaten, vorledíg vsn ni"rr" vis vooD_zien e'r omgekeerd na af loop úan de zeõ jaar, rtai lJurf rarnde vijver zaL ont,cloen van ätte vis- en iietilanten on datJan de uitgaande rente zal. betalen.loZZ ro/It.



68.
14t9 o november 2t
46?, Lodeuli jc vanden Veerheeken verklaart daì: a1le

tussen hem en iìoegeer van tìobays alias vanijen
afEehandeld zijn en çeen u3n beiden de ander
diq is.
FÛZZ 'ro / LL,

transacties
Rocdenl¡erghe,

nog iets schul-

467 , l.JiIlem vancle n St.eeFê e

Ib. 10 s. rJro. aan de
voor de kcop van een
dagmarkt.
Fol,i to /3 "

14t9, november 25

468. Zegher de Vríeset
tourn" aan Pieter
Fo13 vo/Iû

469, Jacop de Hadenere erlcent
gro. aan Piet,er [lairgaert't
FotS v"/2"

rnen de Roevere heet, erker,t tlaLs vân den
gro " pachL achterst,allig te zi jn.

houtbreker, erl<ent een schuld varì ,
ueduue vc.rn Lievin de Jaqhere, Aegtrte

huis.in de l'1ÍnlemavrssLeeg bii de Urij-

erkenL een schulcl van 13 1b. E s. gro.
î'langaert boor ueede "

463 " Jan [ìrieler-r,
tuchte 33 s.
Fo?.? va/9,

464.

465 . ldi 11
I0s
door

47O. Laureins van
d. gro. aan
Folj va/6,

een schuld van 13 lb.
koopman van Atrecht t

die
4d

t{et geschil '¿ussen de dei<en (Seyrrsis: Ijleyeraerl.) en de Lerlen
Van het. anbacht der v^leeshouuers en de t¡roedeis en voogden
van het Sint-Janshuis aan rJe llor.¡t,L'riel in verband met het
onrechtmat,ig plaatsen van rje stak¿n CIp de tleeniarkL dosr de
r,renoemde broeders op de vri jdaç na Sint-Fiarti jnq, trordl- ín
het voordeel van het ambacht beslecht,; tJe broeders kunnen
slechts op de 6 vrijcìagen nâ Sint-Baafs stal<en plaat.sen,
zoals hui'¡ oorspronkelijk Tras toegezegd.
FÙZS ro /3 "

em vanden Steene , houtbreker, erkent een schr"lld Vân 3 1b.
. gro. ââr'r Annelcin de I'lale Janssone , vÐT tegenuoordigd
zi jn voogd Lie'rin de Temmertîan ¡ voor de koop ven een
in de FlinnemanssLeeç (1) over de Vrijdaqmarï<t.

verd'ueiren; van 1/ri jdaqmarkt naar 0ttoqracht.
îo/5,

hui s
(r)
FOBT

1409 r: november 24

466. Arend Stalin erkent Jan ¡li11is ü halster rogfle n¡lãr Gentse
maat schuldiç te zijn.
Fo]5 to/t+,

3 s.
voor

4 d.
!reecie.

den Pitte erl<ent ecn
Pieter ['{angaert voor

schuìd van 14 1t]. L3 $. 4
ueede.



69.

t 0 nov ember

47 r,

472,

473, Raesse vân
I d. gro.
Fo22 vo/3.

Turtelboeme erl<ent,
tourn. åan Jaerrp do

een schuld van 2 Lb. 14 s.
Bake voor zijdelaRen.

5

Jan van lcaesberghe, tinnenpotgieter erkenL Jan Gaffelkin,
! l!: I s. 9ro" tourtr. clie hij indert,ijd Íran hem getÀend-
heef t, schuldiq te z:l jn.
FoI6 vr/2.
De 2 broers Lat.¡reins en Jan de vos hebben aan Bernaert,.Tlan-delaert een huis in rJe Palinçstraat, bij de Groenebriel ver-
l<ochL voof, s 1b. sf,o. uaarvan reeds: iu. zijn betaald en
u/aarvan ? rb. voor Jan en 6 1b. vûor Laureinã zi j n best,emd.
9p rrut huis rust een landcijns van jaarl.ijks 6 "l par. asiìhet Sint -Hargrie t,kloostu-r .
LanrJheer ¡ Jan de lvlan, ontvanqer víìn het, l<looeter 

"FoIT ro/L

47 4.

475.

Pieter de Cupere, Pieter van Routelelaer engheer verl<laren unaniem cloor Laureins van
dgan te zijn van de koop van de helft van
Nieuust,raat, dat t4atthis van Coppe¡hote nâ
!9n Iietr Bn er geen aanspraken'meer op t,e
Fo?2 uo / lt.
Segher Beelard is Jan van l,leyschoete 7 Ib.
:g!!l¿iq u,egens de koop van een schip.fo?3 uo/6.

Roegier Breet-
der lJouven vol-
het, huis in de
zijn dood aan
kunnen maken.

çJro. tourn.

47 6, Aeghte
schu ldi
Fo24 vo

1409, november 23

477. Luuc Nachtegale
schutdig te zijn
Borgen: Gillis
FoZZ vo/7,

Coelins erkent Robbrecht,
q te zijn, indertijd aan
/ rl.

van
hem

der He1st 29
geleend.

s ¡ 9ro.

erker¡t Lodeurijc vûn Call<ene 6
voor de koop van een huis.

van GaverE en Jan Catteel.

lb. Lrl s. gro.

It7t, GilIis 0sten uordt vtlroorcleelcl
aan Jan den Sadere.
FaZZ vo /8,

tot het betalen van 27 so gro. ¡

479. 0Iivier Bec
s. 6 d, qro.
laken.
FoZj vo /9,

ulordt
8än

veroordeeld tot het betalen van I¿t lb. l0
meester Jan van cJen Bouchoute voor linnen



70.

!Ltû? 
"

novembet 27

48Ü.

481 .

482. Jan de Clerc erkent een
lern den-.Uremden, die in
Fo22 to /7,

4g]. Pieter vanden Vivere ryorc¡'t veroordeeld Pauuels de Vriend, 
-

4 lb. gro. tourn. te betalen, hem hii zi j¡ hurueli jl< beloof d t

benevens het baklcen van een peperkoel< ter lraarde vän I Ib '

to /t.

Jan Sersandets, f s Gheetoms, Justaes Van 5t'raessele en Lieuir;
;;; ã"n ReLlde, vindere* van de Sint-Jacoboparoc¡ie in- lìer't t
berichten dat zi j op I/+ november 11, Jarl Van Langhevelde Ver-
oo"O"elden, de vioutu Van Jan van i'leere aIs çevolrrachtigde
voor haar nìan, 16 s ¡ 2 d, tro o te betalen + de 2? d. cJro. ?

ing. lcosten.
Fo18 Ío /9 "

Jacob vender Biest sùelL een eeuwigdurende erfeli
in vân jaarlijks 24 so par" ten gunsLe vâil dl: Cot
van rJe Éir-rt-trlichielskerl<, heden do¡¡r hun ontvanqe
Jacop Leyscoef , vertegerru,oordr.gd, om eel jaarqeti
Iaten doãn voor zijn zielezaligheid, urelke renLe
te verzekeren ûp een 'Joed hinnen Ge nt bii-rnen de e

jaar.
Gecancelleerd oP ?5 mei I413.
Fo I.,, vo /3 ,

schuld van l0 s r gro. tourn. aan t'Ji1-
naam van EveraerL Taybaert optreedt.

jke
idi
r,
jde
hij
ers

rente
anen
priesLer
te
belooft

te6

gro.
Fo2.2

484. Jan Goet'haIs Pieterssone erkenl-
gro. te moeten betalen voor. de
lo23 to /5,

Ja¡"'
koop

van den
van een

Driesche 2I so
paard.

485. Jan Van I'Jaesberghe eri<ent een schuld Van 3A s. 6 d. gro' a¿ìn

Jan uten Brouke voor huishuur.
Borç tot 20 sc gro" c Laureins vän Singhen'
Fo?3 to / 6,

486. GiIlis Denys ruordt' veroordeeld
gro. tourn. aan zuster Soetine
faZ, ro/tj.

487, þ!et geschil tussen Just,aes van Straesse] en Li jsbette Píils '
ued¡:ule Van Jan Van Straessele omtrent het huis ovex de Pasbrug
i it áåt ii¡ gemeenschappel j.ik bezit.ten, ruordt' alrJus beslecht :

È;t f'ui" UÏiift op hedbir onverdeeld en korn{- Lijsbette toe
mits betating van'?B s. gro. aan Justaes en na verloop Van

uãn- jaar, mi{s eVeneens 6etaling van, de sor,ì die dan zal vast-
à""täf,l urorden bii een nieuure schattinç vsll het huis en zt
iaL elk rlit huís om beurLen mogen benutten"
¡it gã*"t*n !irtrg over de Sint-Jar'ìsgrachL o tussen de l(alver-
markt en Tussen I t Pas.
Fo23 vo/3.

Lot,
van

het. bet,alen van 2I so
f ec[<e.



l40g, november 2B

488. D

I
m

ffl

b
d
o
t
s
t.

d
b
h

v
F

489, Miehiel Sersanders er[<ent
Jan Bfuninc.
Fel6 to /9,

e f amiliereden van Zegher vander Beke, t's tìitlis komen k1q_en dat in de nacht, vañ zs november, gónoemde Zeçher op jam-erlijke ruijze om het leven is gebracñt ergeng o[ cje Deme-eers ll de parochie van Onkerzere sn urensen dit,' misdri jfestral"t, tei zien ook aI vas Zo.gher gee,l Gents poorter.en iee nc¡orcl rri*t CIp Gents grondgeui.ecl vonrgevaltbn, en urermdat er GentÐnãar$ bi j betrokken zi jrr, õi" ze ,rét naam enoenaar* kunnen noemen r Adriaen de smeú, tillir.: vân Brrt-kallen en coelin de vader. Deze Gentse pûurte¡:s, op net be-j.aagdenbankje geroepen, beroepen zich oi, het 
"uéd*'g"nou*-e foit dat Zeqher gben Gents ingezetene uras en ze hem nietinnen tenÈ de 

-nek 
ñebben omgedraaid, vaarop de 

""t-,upónunen de keuze lat,en uaar ze het rechtérri jk þroces ruiiien zien
?!gur?li ze kiezen tent uat he¡¡ uordt tõegbtâârìro16 to /L.

7T,

een schuLd van Z s. groc togrno â€lfì

van 4 lb. 2 s. gro, aan490. Michiel Sersanders erkent een schuld
Roeland van der Heyden voor laken.
FoL6 vo /4.

49L,

492.

lgçlp de Gheend heeft. aan priester Pauvels Caluurart een jaar-lijkse tijfrente van 4 rb.'par. verkocht, bezet op ,i¡n huisen grond Ín de Sint-l,lichielsst-raatr äBt een landcii.,jrrs vänjaarlijks 40 sr par. aan de Sint-Flichielskerf<.
Landheer s Jacop de l'Jiermakere n priester, ontvanger van de

voornoemde kerk,
Fo20 uo /4.
Joes Bekart err. zijn vrouu crementien Frornonts geven aan hundochter^Li jsbettr:, !"" geregenheitl van haar hurieri.jk metSegher Speldoeren, fs seghels 27 lb. gro. tourn.¡ [e üãt"renop het' einde van het derde jaar na huõelijksdatum, *rn beden een kleed en verder verbinden zij zich ortoe r,ét jonggu-
l',ut{ echtpaar 3 jaar te laten inurorrãn en in hun leveñsonder-houd te voorzien - uelisuraar eonder tu$sen te l<omen bíj uuun-tuefe geboortes van (klein)kinderen uaarvoor Laursins pon-tenoys, Girlis vân Duerne en ldirreni van der craven- õãrantstaanr gp voorvaarde clat segher niets van zijn beziiting"n,
f"l.ygnkopen of vervreemden-of beLasten, tenäij met uitdruk-kerijke toest,emming van de familie en ¡é schepðnen.Gecancelleerd 0p I februari l4l?.FoZI to/L



7?.

I rt09 novembe (f

493,

4e4,

495,

49 6.

Jacop vãn rJer Poqrte in naam van Joes Scelper-erkent^een
schuid vafi 4 gouden Leeuuen aan de Vrouu, Van Daneel üuUc Voor
ãu koop van t74 van een huis; insgevallend Joes Scelpe de

sclruld' zou betalen ¡ zâÌ men Jacop alles kruijtschelden en

eventueel terugbetå1en, indien hii reeds zou hebben betaald'
Fo22 ra /5,
Het geschil tussen het kloost,er van Asselghemr veltegenuoor-
JigO"door Pieter Peelgrern, religigys en klerk in het kloastert
en"Jan Zuetinc in ver6and'met dÊ t'iende van l'Jieze , zaL uorden
uòo"gelegd aan de heer van Ninove e uraarbij Jan aanvaardt het
ooráãet, door deze uitçesproken¡ Dâ te vol9en op verbeurd-
ver[<laring van 6t ].b. Par.
Fo?3 uo /4,
Het geschil tussen Pieter Van der tjluelen en Jen Doens in ver-
band rnet, hun aaneenoalende huizen in de Donkersteeg¡ ulordt
aldus besleeht: Jañ Docns rnoet de muur die hun grond scheidt,
afbreken en helemaal herbouuen, en dc dientengevblge opqnge-
broken vloer ûp Pieters grondgebied opnieuw lat,en leggen en
de muurzijde díe op Pieters goed uitgeeft bekledent voor een
gedeelte õp zijn kbsten, en voor een ander gedeelte op hun
beider kosten,
Fo?t va i8.
0pEelegde goederenverdeling tt¡ssen Lijsbette sUoghels, ueduure-
uäñ Heínriõ vanclen Bossche alias Cornelis en haar zeon Mechiel
vanden Bossche alias Cornelis ct,:or hun familieleden Pieter
5pieghel, Jan Buekel, Jan de voghel en Pieter de voghel en

Ole íii Áa te leven hebben op straffe van 40 lb. pal: boete c

van he[ huis en de grond in be Dendermondse straat (Sint-
Baafsdorp) ruordt íeðer ds", helft toegevezen mits dien ver-
stande ¿ät Lijsbet¡e in Mechiels helft de lcoestal en de hooi-
zolder gebruiken sal. De boomgaard hrligt Lijsbettg..
Ieder mõet zijn helft onderhouden en de landciils betalen
en mag zijn nefft niet belast,en met renten. Na de dood van
r-ijsbðtLo komt het huis Mechiel geheel gn at toe. De uijn-
gaärd kan Lijsbette voof, zich alleen uitbatenr mit'g zii
ñ""¡. zoon jaárli jks 2 s. gro. þeef t ¡ t'lechiel moet de moestuí'
onderhoudeñ. Tot slot ruordt de bet,aling van 4 d. gro. voor
een jaarget,i jde aan Li jsbette toegeurezen '
l096 vo /5,



I

L409

497 "

no vemb6r 9

Justaes Diers rvordt veroordeelcf t.ot het betalen van 9lb
gro o en I vaten bier aan Lievin de Sone en Jan van f,leere
erf genamen van l(ateline van í"leere, geurezen vrou\l/ van de
noemde Lievin.
Fol6 to/4,

77.

'als
ge-

498. Ysabeele CIaeus,
Crokeùt,e, 10 1b.
Ioofd heeft toen
Fo16 to/6.

tueduwe van Cl.ais Raes, erkent Gillis vân den
gro. tourn. schuldig te zijn die ze hem be-
hij met hun dochter Kateline huwde.

It99 ,

500. Heinric hlitte moet
benevens de schuld
Fo16 ro/8.

Jan de [dielmakere, f s Jacops erkenL 4 rb, qro. bourn. sclrul-dig te zijn aan Kateline van Everghem voor de l<oop vân een
hylu, traarbij ze het recht heeft uranneer Jan iets van zijn be-.zit zou verl<open, de 4 1b. gro. uit. de koopsom t,e betrekÈen
zonder de verdere vervaldagen af te urachten.
Fo16 to/7.

Pieter
van 33

vander EIst
sr gfo, die

s o gro.
j egens

betalen,
hem heeft.

19
hij

5O2. Pieter Arents, smid, heeft, aan Jan Tincke
Lisbett,e een lijfrente van jaarlijks 6 s.geldig totdat. de langstlevende van beide z
en Vef z6kgDd op het lruis uraarin hi j ryoc¡nt
met, een landei jns van jaarl.i jks Zj s. par,
De koopsom is betaald.
GecanceLleerd Èp Lg december l4lI.
FolT vs /1.

501. Mergriete sAmmans
Nijs, ?L s. gro.
terug te betalen
pand geeft.
FoI6 ro/I0.

5O3, GÍllis de Rave
zijn lening van
lroven.
Fo22 ro /6.

504. Clais van Aerui jke, riemmaker,
lb. l0 s r gf,o . schuldi -q t,e zi j n
s chul d hi.l heeflt

moet aIs borg voor Jacop Dierman Pauulels
bet,aIen, uaarop Jaeop haar beloofb alles
en haar tuee visr¡et,ten en een schip als

en zxJn vf ouu,,
gro, verkocht,
al qest,orven zijn
in c'le Steenstraat
ãan de stad.

urordt veroordeeld tot het Lerugbetalen
10 1b. gro. aan jonkvrouu AIeyte van

van
Scoen-

verzekerd op
genoemd,

erkent CIais
voor ingevet

een brouuerij

ut,en Berghe, B

lecler, uelke
op de Sandere-

ual , rf dê Clockerf
Fa23 vo /2.



74.

1409 r november 3r)

505: Beele sRijken alias Godeuaels heeft, aân Justaes Coets, haar
erfrecht op een deel van een goed te Merelbeke, dat Justaes
aan het echtpaar Pauulels van ivluushole en Nanne Facioets ge-
kocht had, verkochb voor B s. gro.
Fo 19 vo / L6,

t{¡fì9 o december 2

506. Laureins vanden Putte erl<ent
tourn. aan Pieter Douby voor
Fo 13 vo /3,

eon schuld van
ueede.

ll. Ib. 5 s. gro.

507. Hildebrand den Backere uordt veroordeeld tat het betalen
van 2 lb. LZ s. 4 d. gror aan Leene van Artevelde voor de
koop van een huis.
GecancelLeerd : B mei L412, de erfgenamen van Leene van Arte-

velde, Betl<ine, dochter van Jan van Backere
(hier vertegenwcordigd door haar voogd Jan
de l{ont) en Franeois de Garensmet verklaren
te zijn betaald.

Fot6 to /2,
508. Mergriete vân den l{oure erkent een schr¡ld van 2 Lb. I8 so

gro. aan Jan van den Putte voor Iijnruaad.
Fol6 ro /13,

509. Victoer van den Sickelen belooft zijn lening
aan Heinric Symaer terug te betalen.
Eveneens belooft hij zijn lening van 2O Ib.
Vijt te zullen terugbetalen.GecanceLleerd op
Fol6 ro/11-12.

van 2A lb. çJro.

gro. aan Clais
6 augustus 1412.

510. Jan de Cupere ulordt veroordeeld
en joncvrouu, l(ateline sGroobt,
van BeIIe, B lb. 4 s. , d. gro.
Fo16 vo /3.

als borg voor Clais van f{eere
Michiel Duermole en tìil1is
te betalen.

5Il. Jan de Kelchiedere moet Symoen Daniels 4lb. gr{). voor Iijn-
uaad bet,alen.
Fo17 ro/4.

5L2, Jan de Roetere, schipper, erkent een schuld van 1C 1b. eroo
uegens de koopaan KateIine,

van een schip.
Gecancel leerd
F03, vo / 6,

ueduue van Arend van Everghem,

op 29 okt,ober 1411 .



75.

I4U9o december 3

5lJ. .lonevrouur Kateline
aan Matthijs Raes
Fol.6 uo/5,

s&ooten erkent een
voor lijnuaad.

schuld van 36 s, gro!

514 ' l4artin de Gheent, ¡,iichiel vancler Beke en co. ¡ als vinderenvan de opperkosterij van de sint-Jansparochiå von Geni be_richterr dat ¡

- zij lp L4 november 14i19 AtJaem Raes veroorcleelr]en tot hetbetaren van 5 s. 3 d, gro. aan Jan cuene* + de vetterijr<ekasten, Zj d. gf,o.i
- zii gp 2s nktober Í¿rop Jan vander i,latten veroordeelclen tot,het betalen van 35 d. gro. aan segher de Haec + is o. grõ.? íng. kost,en;
- orlder hun voorgangers GocJevert uten Hove en co. KatelinesMeyers CIp ri mei r4og verklaarde lg s. 6 cl.-gro. eñ eenpond bot.er te moeten geven aan Gillis van Doiñse en tus_sen te komen in de 4û-d. gro. ruêi:teri.jke k'sten;- onder genoemde_voorgangerõ Arend BLcmäe op 4 mei lttt¡g ver-oordeeld uerd zl s. B cr. gro. te betalen ä"n vrou\r, sGrote+ de 50 d. groô Z ing. koåten.
Fo 17 ro /7 -g-9_I0.

515' De veduue van Gillis Talboem, i4ergriete tslaustreins verklaartcJe juurelen en andere zaken ontvuni"n te hebben voor de broerhare r man r meester Jan vân tilayeghðin, rnonnik en aalmoezeniervan Sint-Pieters die hij indeiti¡d aan Gitris gereend hacJ.FolT vo/4,

516, Jacob Gyme
ïemmerman,
FoIT vo /IL

erl<ent, een schuld van I lb " LrJ
schipmaker, voor een echip.

s o gro. aen Jan

5r7, Jan Bert,elmeeussone van tserpauruelspoke
4 lb, 3 s, 15 d. gr?. äan Jair den Fb1len
!9*q : Gheerol f vãn Cro¡nbruqghe .
Fo 1B vo / ti."

erl<ent
vo0r

een schuld van
li jnvaaci.

510, Brouruer Jan Voll<e erl<ent
aan GhiseLbrecht RufIaert
FoZT vo/2,

een schuld van 4
voor koren.

Lb, 6 d. gro.

519. Jan Sac, fs Jans
een jaarlijkse Ii
zekerd op zijn hu
naarstraat naar h
landcijns van 6 s
Jansparochie.
Landheer s priest
Gecancelleerd op(1) over de Lieve
Fo27 vo /9,

ê lias Riquaert.s heeff- aan Kateline Ðrunincxfrente van 4 Ð. 6 d. gro. verkochtr v€r-
p lvgr tquade Llrughskin ( I ) bi j de t{ole_b Ral¡ot toe, belast nlet een jaãrli jkse
par. aarì de parcchiepriester vän cle Sinl_

r GitIis van bJaeyenberghe.juli L4I7,
bij heb Prinsenhof.

j
i
e

ë
7

t



'16.

1409. december t
52O. Jan van Pont,eraven erkent Pieter Aelbrecht, t1 so 4

schuldig te zijn vr¡or ul€lpErìs.
Fo35 ro /5,

S}] Jonkvrouu Clemencie Van Hemericourtr jonkvrou!, van
erkent haar dienstmeicl jonkvrouru Jehanne Berniers
gro. schuldig te zijn voor haar diensten.
Fo48 to /2.

d. gro.

() december

52.7,. Arend t¡litte þeeft zijn vrouu Katheline stCitte financië1e
volmaeht.
Fo24 îo /6o

523, Moenins, Gents poorter, erkent een schuld van 892 1b. L?
15 d. par. Vlaa¡nse munt aan de graaf van l'Jamenr die
hem bij de laatste rekening nog moest betalen.
en ¡ Boudin ut,en Hove

Jan van Roeselaer, fs Jans .
Hughe de Bruvere, fs Jans.

Fo4l vo / L.

1409. december 5

Jan Van den Abeele, fs Symoens erkent in zijn naam en in naam
van de erf genamen van zi j n vrouu, Katheline de t'Juùf , Andríes
Ladde 4 f b: 3 s. 4 d. gro. tourn. sctruldig te zi jn voor laken
en deze binnen de maand te zullen betalen, opdat Arldries
zijn eis om de nalatenschap van Katheline aan hem verpand te
krijgenr in zou trekken.
De t<õsten die Andries claarvoor þehad heef t, beloof t Jan even-
eens te betalen,
FoIT uo/5.

525. Ghiselbrecht de Grutere, fs Ghiselbrechts, i4artin van der
Di jcstat en so r r vinderen van de Sint-l'Jiklaasparochie in Gent ¡

berichten dat:
zij op 13 september 1409, GiIIis van der cappelle veroor-
cleélden tot het betalen van B s. grot aan Jan Van Mere +
17 d. gro. kosten (7);
zij op 24 september 1409, GilIis van Landhuut veroordeel-
deñ tbt een iroutlevering aan Andries Huughsone + het betalen
van de L7 do gro. 2 ing. kosten (10);

onder hun Voorgãngers Jan Van Aersele, Jan de Keyser en Co¡
op I juni 1409, Matthijs van den Perre veroordeeld uerd
tbt het betalen van 2 1b. gro. tourn. â8rl Jan van den
VeLde + de 23 d. gro. kosten (6)f

- op 7 mei 1409 Jan vander Scaffelt veroordeeld uerd I0 s.2
d, gro. tourn. te betalen aan Jan vander Moetre + de 20 d.
gro. 2 ing. kosten (S);

Ayshove
B lb.

Jan
B¡ B

híj
Borg

524,



1409, december 5

525, Vervolg.
- op lB juni 1409, Kateline

het betalen van 10 so g d.
de 1B d. gro. l<osten. Borg

FolT vo /6-7-g*g-10. ,

8li<Jelevene veroordeetd ü/erd totgro. ean C1ai.s vån f,iimnraghen +
; haar zoon Jan ûl.i.delevens ( 9 ) .

neemt jeç1ens de flnze-Lieve-Vrouruel<erk
oordigd door kanunnik ili j quaert, de Neve
anden ilostine ¡ het tienÞro.cht te lfarê-aâr voor 28 th. qlro, tourn. t)er jaar"
egherr, Alard ìlul.lart (snrid), Jan-t.Jeytins

77.

Sint-RaafsabrJij urordt vetoor-
s. I d, grtl. aan Hughe Blide-

526. 0Iivier vander Tries
te Doornik, vertegen
en grootvicaris Jan

, gem in pacht voor j
ßorpen: Jan van Bud

( uannemaker
Fo18 to/2,

1409. december 6

529,

5Zt, Segher Evenyin heeft aan
uit ï,lachtebeke Z gerieten
Le l{oerbeice gelegen met
belast, vciür 105 lb , Iz
FoZ0 to /2.

Jar¡ f"lattheeus en cliens
l2O ,/4 roetjen turfland

een cijrrs van jaarlijks
s ¡ qro.

t
t!,

V
j
j
I

527, Ghuy de Vos, religieus
deeld tot het betalen
leven vot.¡r houi:.
FoIF to/4.

1n
VArr

de
z4

zoon, Pieter
verkocht,

6 d. par.

Jan Ramond, l's
schuldig voor
eens de schuld
Fo25 uo/1,

Andries is
de l<oop van
bet,aalcl.

Jan
eefì

var'ì Reyscoete 4 1b. f4 sn grû,
schip, dat hij zal ontvangen

53A. Jan van l,rlaesberghe,
lb. 10 s. gro. voor
Borg ; Jan van der
Fo7 vo/4.

t4ü9 decembe r 7

531, Gheeraert
zittingen
tijke zoon
aansp ra ak
FolB ro /L.

5t2. Jan de Clerc,
s. qro. t,ourn.
als borg voor
FolB ro/5,

tinnenpotqieter,
lijnruaad aan Jan

fulare.

erkent een schuld van 3
de Somer, zaqer.

van den Steene is rechterlijk getuige voor de be-d1" zijn neef Jan de vreescñorrurere ãan zijn natuur-Coelin overmsakt en verkl.aart nooit meer enigete zullen maken als mogeli jk e.rf genaam.

fs Lonis vân 0erdeghem erkent, aen
âan Ghiselbrecht van Sandenhove,

Jan heeft moeten betalen.

schuld van 26
die deze



78.

t 4t9. decepber 7

533, Jan Bocidin erkent een schuld van 2 tb. gro. tourn' aan Jan

van Crombrugghe.
FotB îo /E r

5r4, 17 s. ]0 d. glo r touf,n.
indertijd aangegane

1409. decernber 9

Jacop Lauuers erkenL een
aan Goessin vancien Moure
Iening.
Fo20 rt/4,

schu I d
uregens

van
eÊn

515.

536.

537.

Guy Bloc, Jan HebbeI, halheren in den pit berichten dat onder
huñ voorgangers Riquaert van Liekerke en con :

--äp Zi ina"ít i4Og '.lan Hillis, 14artun. ut,er Galeyden en Phelips
vän den DaIe beloofden lnlillem de Rike 3 tb. 6 s. 9r9. te
zullen betalen, uelke som Phe]ips als borg voof de 2 overÍgen
heeft betaald.

Koatgn,,'t 3 s. I d. gro. (2)¡
--on-ã¡ f*Uruåri I4Ðg] fan cle'Leeu on Jan flourman erkenden

5' Ib. 4 s. gro. aan Jan de .Jonghe, f s seisine^schuldiq te
zijnr t"""uã.t op heden nog de õom van 2 Lb' l8 s' gro' ach-
terstallig is.

Kosten ,i 3 ã. 3 d, gro. (6).
FolB vo /7.
FolB vo/6.

JaCob Caubroke, Thomaes de Thc¡uuere en C0. als vínderen Van de

onderkosteri¡ úan de Sint-Jansparochie t'e Gent, berichten
dat 3

-- zij op L2 oktober I1. tJillekine de Hert, f s t'Iil.Iems ver-
oordeelden tot het bet,alen van 24 d. gro. aan Heinric de

Crane + de L9 d. qror kosteng
iii op Zt novembei 11. Gheenin Gheerards vetoordeelden tot
hei, bätaten van 20 sr I d. gro. aan Jan van Bassevelde

'+ de 35 d. gro. I ing. kosteni ,

zij op 5 okiober }t Fi*ter Rmélric uit Zelzate Q) veroor-
¿eätCbn tot het betalen van 2A d. gro o aan Arend van den

Vivere + de ?9 d. gro. kosten;
- zij op 29 oktober if. Jacop DóUbout-veroordeelden tot het'

belalen Van 9 s" 6 d. gro. aan Jan Penneman, brouu/er.
Fo 19 vo / L-Z_t-t+,

tdillem tjiannart heef t aan Jacop Bloumaert alias van den Hel-
mare een huis verkocht voor I: 1b. gro c in de Heilige-Geest-
*[ã*q met een i;;;ri3tse landeijns uqn 12 I/2 d' gr?: belast'
Landheer c ontüanger van de He-tlige-Geesttafel van Sint-

lr.liklaaõ, priester Gheeraert de þlonLeneeDe.
GecancelIê:erd op 5 september 14I4.
FoIg vo/6.



I 409 december {)

538.

579,

540. Aelbrecht
volmach t .
r?.Zj to/I.

Jacop stulpaerL, Jan de r,,lintar en "9., vinderen van cre opper-kosteri j van de sint-rvrichiersparo"r,iå'in Gent bericht.endat i
'zíj op l4 septenl¡er l¿r[ì9 stasin cie LetteJ.e, t,e l,laárschootuonerrd r veroordeelden Jan van Bassevelde n's. -.oí"1'

+ de 27 d. gro. kosten te betalen (iii;- - v' iì'¡v'
- zij op 3 aktober r4û9 de voornoemde sLasin veroordeeldende vrouu, van ian þlufterinqhen, l0 s¡ gro. + de 2 s,6 d.gr0. kosten te belalen ( lj) ; 

¿- - -

- zij op l?- oktoberrA0g Jan van der strate veroordeer.denjonkvrouu/ sBackers 7 s. gro. t,e betalen + l6 cl. gro. Zing, kosten ( la ) ;onder hun voorganqers Daneer. van f{alrJe.ihem en co.- op 24 januari ll?91 pieter van cotkene vcroordeeld verd 24 e.te betaLen aan p-ie úer AeroreJrrt -:-üã"g 
u/as Jan d; Droeght,,kuiþer en deze heef t cie schurrJ neteåro + de rg tr. qro.kosten (tì);

- op ltl november t40B Boudin de i\{ecker veroordeeld ruerd rrìBe-ster Jan de Temmer¡na.l priester, ti-u. qro. te betale. +de \6,d. gro. lcosten (l\;
- op 6 juni 1409 Boudin de Neclrer veroûrcieeIrJ ryer<J Simoenuten [{ove , ure LteJ.i jk vertegen\yoorãi;¡ door Jan ,tÀÃ Houcke,9 s. gro. te betalen + de. i7 d. q"o. kosten ilOj,-'- op 2ti juni l40B Lievin fbbrecht rleroordeeld urerd Jan Ever_dey 12 s. 6 d. qro. te t¡etalen + de lg d. eror fiouiun(1:);
- onder hun voorgângers crais Daens en co. op 27 novemberr/¡llü t'{etthis van Brscht veroordeerd ruerd räcåp uãÃ-¿""Poerter: r9 g. (rro. te betaren + de 17 d. gr;.-r-ing. (!z),Fo19 vo /t_9_10_1I_j2_13_14_15.
Lisbette scraven, tui;duve vân _Jan_papen heef t aan f4ergrietevan den Bossche, ueduure van Jan Toà[, 

'uln 
huis op áã'r,outv?l de Lanqe Kruisstraat verkocht n,*ú eerì jaarrijkse rand-cijns aan het kroosl-er van de Bijl;k;;; vooruaarde datze haar leven lang ii'r het bijhc.rrãnde u"Iterhr.¡is in-nraq brij_ven uonen r dat I'r"rgriete de randci jns en arre nooigä-or_derhoudskosten betãart en dat ze ";;; ù"p.arde doereincrennog .van het voorhuis gebrt.ril< kan maken.

þB!flnigiri Lievin de õr;;;l in ;";; ;;; de Bijloke.

7?.

van Hammen ç¡eeft zijn vrruu, LijsbeLte financiëIe

541. Jan Sneopart
te zijn vûor
torg I zijrr
FoZS ro /2,

nT\qnt Jacop de Bake ZI so B cl" qro. schuldigzijden Iaken.
t¡roer CoeLin Sneppart.



80.

I409. december 9

542. Raesse van der Loenen heefL Jan van den Leene t 24 schijven
kaarden verkocht,.
F076 vo /8.

54t. Bernart de Gurseme heeft Jan van
kaarden verkocht, telkens van ,6
logt+ to/6.

den Leene 2

schijven.
I e ver ingen

I409, december 1ü

544. t'lillem Amelrínc
van 6 lb. gro.
Fo t9 t, /5,

Jan Stommelin (?) erkennen een schuld
lCillem Donckør.

Kerstiane de t,litte 3 1br Çro. tourn.
eten en drinken.

en
aan

545. Martin de Ghend, Michiel van der Beke en co.¡ vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Jansparochie te Gent,r berichten
dat:

zij op 2, september t409 I'ilouter Vermabere veroordeelden
t,ot het betalen van J s. 6 d. gro. aan Jan van Nedren +
de J s. gto. kosten (6)E

- zij op 26 november 1409 Pieter vanden Heede veroordeeLden
tot het leveren van I mr-¡dde rogge aan Goessin Seminc +
het betalen van de 29 d. gro. 2 ing. kosten (7)ç
op 7 november 1409 Pieter van den Heede voor hen een
schuld van L7 s, B d, gro. erkende aan Cornelis van tlayen-
berghe - kosten ¡ 27 d. gro. (9);
zij op 28 november L4Og Jan den Suergheloesen veroo¡deelden
tot hel betalen van B s. qro. aan Gheeraerd vander Haghe
(ro);
onder hun voorgangers todevert uten Hove en co. Jacqmarde
vån der Haghe op 7 juni 1409 veroordeeld verd t'lillem'Lauruers 9 s. 6 d. gro, te betalen + de 2 s. 9 d. gro.
kosten (B ).

Fo 19 to / 6-7-8-9-1û.

54(r. l4aes de Jonghe erkent
schuldig te zijn voor
Fo19 vo /7.

547. Jacob Goethals heeft aan Sanders van Sint-Piet,ers tuee kalk-
ovens buiten de Keizerpoort met een ruoonhuis en een stal
erbij verhuurd voor 6 jaar voor 3 lb. B 8. gro. per jaar
en uaarbij Sanders recht heeft op L/3 van de oogst uit de
bi jhorende boomgaard.
Fo?,A ro /I.



9 dec mbe r 0

548.

549,

140?,

550,

I4A9 decembe rl0
55I. Pieter Aderíc erkent

Jacop ltlaste voor de
FoZS 1o /IZ,

l¿ne decembe r 1I

55?, ldÍlIem Lauuers
Joes Beste voor
FoIT vo/IZ,

Gillis van caersele ve¡klaart een hoeveerheid hakhout eanPieter Heínsone verkocht te hebben, welke hij za! lÀverengp sint-JansmirJzomer 14r0 of binneir de r+ da!en 
""nå.FaZA re /5,

Jan de Somer ?n zijn vrouv Lijsbette van parijs schenkenivlarikine van parijå, dochter üan Gayn"tu"n naii¡s l2 rb.gro. tourn. voor haar diensten, die ze À"n berueãen heeft
!-t?q zal .beu¡i jzen, telken" 6. lq. gro. toJrn. te ontvangen
Þii de dood van Jan en van LijsUõtt;. --- :

Fo2[¡ rt /8.
desember I0 (z)

9p 18 oktuber 1409 is vastgesteld dat de nu overledenDaneel vincke tijdens zijn ieven een scÀurd van r0 ;:aan. Jagob Gylen Bn één vãn 37 s. 9 d.-õ*". aan Jan rieen Lisbet,t,e Fierins had.
FoZZ vo /Ir.

81"

en

ven 1.0 1b.
schip.

gro.
üJale

gro. t,ourn. âât-leen
koop

erkent een
koren.

schuld
van een

echuld van 44 s, 4 d. gro. aan

55t , Jonkvrouu, Ari jsse vancen l¡erde, uecJuue van Joes van E ygher-loe erkent Jan varì cotthem, fs'Heinric" g ru.-õro. Lourn.schurdig te zijn voor de kóop van een aantar gõederen.Borgen : Jan Bosschaert en cittis p"u"cIach.
GecaneeLleerd op 5 juli t4Il.
Fo25 to /7.

554. Pieter. spieghel en Lievin de preunc ars voogden en ín naamyan het godshuis sint-Jans-ùen-dulten hebbãn samen met debroeders een huis^- grqunrjom. vgn het gorlshuis -- õ"1äõ"n aande muur naast cle sint-ia.shuigbruq, oãn 
-Jacob 

stúrteriaghen,fs Baudins en zijn vrou!/ Kateline-úoor de duur van hun levenverhuurd voor 16 I. gro. .jaarlijks, mits een aantal voor_uraarden inzake onderñoud üan de-ruoÁiné, schade aan cle muurgl gebeurlijke ongevallen.
FoBT ua /IL



82,

409 december I

555, Jan Carman erkent een schuld van 2l lb. par. aan Pietert
fs Heins voor masten.
FoIS uo/9.

556, Jacop Ruusch urordt als borg
vetoordeeld tot het betalen
Aelst. '

Fo?.5 to /3.
557, Gi11is vanden Damme de f4ets

B g, gro. tourn. aan Jacob
fo25 to /4,

558. Jaco
Boutil
(s),

559.

5611. Jan de Pottere,
aan Jan van den
Fo47 îo/7,

562, Clais van
It Er. gro.
Fo 16 vo /8.

Seghers, schrijnruerker,
gro. aan f'lerkine van

voor
van

Jan
20s

e rken L
de Bake

een schuld van J lb.
voor zijden laken.

9 9.
(r1)
Fo25

p van der Stichelen, f s lrlillems erkent als borg voor
in de Leenheer, Lanseloet Clemente 42 s. gro. tourn.
ien de Gcave 2 tb. L6 d. 9ro. ( 9) ¡ Daniel, de Vleeschau\uere
gro.',tÈurn, (I0) en Jacop vändeñ.càrteele 28 6" 9io.
schuldig te zijn.
to /B-9-10-11.

Cornelis Ympin heeft, een herberg in de Kalandebergr rrin
den Inghelrr'geheten¡ en een stukje vrij erfqoed aehter de
t'lardereuben gelegen r aan Percheval van Sorre r heer van
Authere (=0ut,er ?) verkocht voor een som geld en een iaar-
lijkse lijfrente van I lb, 12 s¡ qro.r verzekerd op de
herberg, dÍe is belast met een jaarliilge landcijns van 4
lb. par. aan het Sint-Baafsgasthuis.
Landheer : GiIlis Haddin, in naam van het Sint-Baafsgasthuis.
Borgen : Jan de BasLaert van ÛuLer.

Just,aes de Bastaert van 0uter 'Fot6 to /L.
fs Jans erkent een schuld van 6 Ib. gro.
Darnme, fs tdillems.

56L, Jacob de Hertoghe alias van Kets, teqeldekker, belooft de
eeuvigdurende, erfelijke rente van jaarlijks t6 s. pâf,c¡
índertijd door Fransois van i,.liendeke aan de 0nze-Líeve-Vrouur-
broeders te Genc geschonken voor een jaargetíjde na zijn
doodr op een onroerend cloed te bezetten binnen de 2 jaar
of uel de orde 2 1b. I s. gro. t.e betalen r uraãrmee ze een
andere rente voor het jaargetijde kunnen kopen.
Fa58 ro/5,

I409. december Lt

Hoedevelde ruordt veroordeeld tot het betalen van
tourn. aan Floreins Vilain.



I4û9 dece ber

56t,

,64" Cemaer van der HelIen
Vlaamse munt aarì JanFol9 to/2.

cÐn schuld van 7
0uvre, fs Gillis.

B',

1b. gro. tourn.

tìillis Putte erkent een schurd van q7 $. g d. gro. aanPieter vander l{eu1en, kaaskoper.
9grg ; Jan van Vaerneurijc, f; Sanders.
FoLB vo/8.

erkent
van den

565.

566, Arent Janssone
Jan fìeyneeren
FoZl ro / 4.

567, Brouver GiItis
9ro. aên CIais
FoZS ro/5,

568.

Symoen Ce Hauuere moet Laureins Claeus
oom Laureins Claeus, ?.5 s. gpo. tourn.Gecancelleerd op Iq januari I410.
FozCI to /7,

aIs erfgenaam van
be t alen .

zrJn

erl<ent een schuld van Z4
Janssone vcror een pantser.

s. gro. t oilrn. äan

VâT'I
van

den l,rlalle erkent eerì
Nieumaghen voor bier.

schuld van 7 s. I d.

l,'Jiller¡ de Pijnkere
ter gelegenheid van
helft van het, huis
middellijl< na zijn
erfgenamen sterft,l¡lillem,

schenkt zijn zoon Lievin vanden Gaverezijn huu¡elijk met Kateline sHamers deuaarin hij uoont op de Steendamr orì_dood te r:ntvengen. I ndierr Lieviir zãnderkomt het huis terug aan de erfgen*run-u"n
Landheer van het huis ¡ Justaes 0nredene in naam

stad Gent.
van de

Fo42 lto/4,

t 409. decembe r16

574, Pieter vancJer
16 s. gro. aân
rogge o

FaZS îo/6,

569. Joeg van !alays verklaarl dat Lievil vän der Haqhen zijn rech_ten op 3 hu iz-e¡-t bi j de Vismarf<C en-il dq Hooqpoort, nameli jkfrin den RoeranLfr, ñin de Lelyer';;frin de c"ããn*i,, heeft af_gekocht.
Fo20 îo /9,

Goten rirordt vero0rcleeld
Gillis den pratre voor

tot het betalen van
de koop van een rnucl

57r' Jacop dÍ'lamer erkent Jan van l-louthem in het [.Jenemaershospitaaleen jaarrijkse rijfrente van z nnueren uu"""ÁuiJigo te zí,jn¡9iu hi j bp:"t. op ii¡n goe,J en huis in de sandersuar.Borgen : LievÍn vanðen Grave, s;gh", Ri jm en Locrerui jc dHamer.Landheer ¡ gnlvgnger van heL Nieü,,e Kr.ooster op de Groene
FozS ¡o/rr. 

t"tut, Jan tJe r'an.



L4O9, december 1l_

Pieter Schelpe erkent een schuld van 4 Ib. groo tourn. âårl
Jacop i,teveliilc, Jan cle Zaghere, f s Gocleverts en Jan, - 

f s
tJilläms, pi jndér ( I ) , uooi een borgtocht voor u6eegeild '
Borgen i i'liif "" vãn DamiaeL, Lievin van Damiaet de bastaerd t- Goessin Goedkint en Jacop i'îey6¡aerL, ieder vgor I

lb. gro.
( 1) beul of urel arbeitler die zuraar uerk verricht.
Folg to /IL.

[J4.

572.

573. Jacob Taut heef t aa¡r Jan van der
hout verkocht r u,aarbi j vah de 2

en 500 elzehout moeten zijnr te
Poortakker.
Fo25 to /L4,

tileeden een hoeveelheid hak-
000 stuks ar 1 500 eikehout
leveren in de Vuilsteeg voor

Ansitr en haar zo0n
aãn Boudin Borluut,
Paulatenr verkoch.t t
Lonys van der TaIe

57 tt,

575.

Jacop bJedenlaer stelt een pand in voor Gheeraerd Van Assche
en Jän Raes, die zich garant geateld hebben bii de schepenen
van gedeele voor 48 s. gro. tournr \u€Êsgeld bii tuiize_van
li jf íent,e aan Lief kine ñaes ¡ närTlêf iik zi jn hetf t var 2 hui-
ze-n in de Baaisteeg, zodat ze aIle schade clie ze eventueel
door deze borgtocht oplopen hierop l<unnen verhalen.
Landheer t príester Jân i¡t,en Pluelenackere, kapelaan van de

i<apelanii in de 5ir¡t-Michielskerk.
Foll ro/4,

Berthel van Papeghem urordt veroordeeld GiIlÍs Everrrijn 2

lb. 10 s. gro. te betalen.
Fo4B ro,/10.

L4A9. december 1B

576. Lisbett'e van der Tale, ureduue van Jan
Harent Ansin, alias van Ùleerem hebben
fs Gheeroms een leen van 2 dachmael in
uin den Peeters merschrr geheten, onder
ressorterendr dit voor 10 lb. gro.
FoZL ro /5,

577, Ghü$elbrecht de Grutere, f s Ghiiselbrechts, ['lartin. van der
Di jästat en co, ¡ vincleren van de Sint-Niklaasparochie te
Gent, berichten daL ¡

zÍj op 24 september 1409 Gi1lis Baten veroordeelden tot
þe[ bbtalen vun LZ B¡ c]roo tourn. aan Clai6 van F{ieumaghen
+ de 1B d. gro. 1 ing. kosteni 

-zij op 7,9 olitob"r 1409 Giltis Baten veroordeelden t'ot het
betalen van 7 s. grg. aan Lievin van der Doncb + de 16 d.
gro. I ing. kosten;

- íij op 29 nouember 1409 Martin uter Galeyden veroordeel-
de.i tät het betalen van I s. I d. gto. tourn. âârl Jacop de

Bake + de lß d. gro. kosten. Gecancelleerd oD 15 januari
1411.

F.o25 uo /?-t_4,



1409 o december 10

Gillis van Ríemerseh en
lins een lijfrente van
hoJet,er tarwe verkocht.
fo39 îo/3,

I4A9 december t9

85.

Dale hehben aan Jan Coe-
holc¡ters rogqe efi I

578,

580. Jan van Beke,
Heinrics l0 1
FoZL ta/6,

Jan vanden
jaarlijks 3

579. Lievin Hoet Ên zi jn vrouu/ I'tergriete Gomn¡aers hebben aanUrouue Kal-eline Kersmakers, ( i ) een li jf renl-e uu* jaarli jks
10.u. gro. verkoeht, vetzekerd op hun persoon en hun bezit.
Il) reli.gieuze in het. sint-Ë1arai<rooster te Gent..FoZû vo /7 ,

b
schrijrrulerker, erkent Jan
. grcl. tourn. schuldig te

de Costere, fs
zijn.

schuld van 12 s¡ qro. aan Jaque-58L, PieLer Rernaerts erkent een
marde den Bruwere.
FoZL ro /9,

592. Jan T.iillaert, Jan Joulrs en
vismarkt, berichten dat hun
den Ketelvoetere en co. op
makere veroordeelden llíllem
in het Sint-Baafsklooster Bgro. kosten.
Fo25 vo/IL

ian Goessins als vinderen van rJe
voorgailqers l,,JilIem Rebben, Jan

25 november I40B Jacop de Scoe-
van den r,Joelpitt,ei¡ kanunnj.k
s. qtro. te betalen + de L7 d.

58J. Jacob caubrsl{e, Thomaes de Touruere en co. y vinderen van deonderkosterie van de Sint-i4ichielsparochie te Gent, berich-ten dat 3

- z.ii-qp I december I4û9 Simoen Aert Gheeraertsone veroor-deelden Lot het betale'van 14 so 6 d, grc. 
"n ñui-iãuãrunvan I I/2 last (l) turf + het bet,alen vãn de Z s. 6 d.groo kost,en (fS)¡

onder hun ygorgangers Arer¡t Everurin, Jan Gillis en co.- 'lp 2 aprir l40g Kateline, weduue úan Jan Raes r vêlroof,-deerd urerd tot het betaren van B s. g d. gror aan de vrouuvan Jan tJillems + de I7 d, gro. kost,en (tZl¡
- 9p 23 ignt 14t)9 f'lichiel ltonker veroorcieeld urerd Jacop huu-ten bJurghen e schipbouurer, r6 s. gro. te betalen, tuat vooralrìsg niet is gg!"urdr. zodat zij o[ gerechtertijk verzoekvan Jacop op 22 oktober 1409 õen' nuis t,e lleerñem aan hemhebben verpand r. voorheen eitlendom van l"lichiel, kosten zso tû d. gro. (ll);
- 9Þ. f ¡ juni 14Ü9 Clais t4odde veroordeelrJ uord Boudin Appel-trine 7 s. gro. te betalen + de \7 d. gro. kosten (lt):--(I) geurichtseõnheid.
Fs25 vo /LZ-I]-14-I5.



584.

¿i6.

1409, december T9

Jaquemaert van tJen I/ale, bastaardzoon van zi jn g¡eIi jknamige
uÀ,i"" ¡ erkent jr.:gens Lievi¡ I,Jaes, sprekend in naam van 1iin
ià"ntå" ¡'lichiei ae Houuere, voûr l0 s. gro. koren geroofd
tu bebben van het veld"r vs¡ de genoË'mde Michiel'eni'beloof L

dia terug te betalen r',lbenevèns u¡at hii moet betalen omuille
van hbt misdrijf zeLf,

585.

Fo27 t'/9,

Vrouue Lisbette van Leeruerghem, Vr'ouu, vãn l'!oerbeke en veduue
van Jan Cabelliaus heeft. eãn oorkonde ter registratie aan de

schepenen voorgelegd, betreffende een pachtovereenkomst
uun bu ti enr¡e í"n ãe' l'4eere, af gesloten tuseen haar broer en

;;;, de hãer Robbrecht van Leeruerghem, heer van Gijzegen en

zi jí vrouu, l.larie van Haelvine vrouu, yan de Pleere¡ oñ Jan de

Cãñin" Ên Hoste den Huðévettere r op datum van L deeember
1409. Ðit oachtcontract houdt in clat de tÍende van cJe l4eere ,
Ë;i;;fi"nO5-U" farochies Deinze en Bachte-Maria-Leerner in-
iegraal de jaariíjks te leveren 2 mudden graan qan de pastoor
van Deinze inbegrepen - voo¡ een t,ermi jn van 4 jaar ruordt ver-
pacht.
Fof0 Ío /L

Katheline Clais heeft het huisrrin den Hanertin de Burgstraat
Voor een jaar aan Pieter de Rumene en zijn vrouu, Mergriete
gehuurd *ãt aIle bi.jgeboguren en gans de inboodel die op

i tA. 4 s¡ gro. wordt' geschat, dit voor 32 B' gro'
Borgen r Pieter van ['Jet t re.

. Matthij s HoPPe.
FotS to /1.
0rdonnantie ter besloÖhting van de voortdureride geechillen
tussen cle boden en de gezanten in dienst van rJe schepen-
kamer Van de Keure omtient hun taakverdeling 3 voortaan be-
zorgen de gezanten de brieven Vanu,ege de stad Êent aan Ptin-
;;;; prelaËen, steden¡ ridders, baliuqs en wettelijl<e ge-
iágå"ãgår buiúen het íechtsgebied vañ de stad, bn alle overise
brieven dragen de boden.
Iedere bode die bii afwez-igheid van qezanten hun t'aak ovet-
neemt,, urordt bestrãft en mõet het geld dat hii voor de uit-
voering ervan ontvangen heeft, aan de qezanton afgeven.
Fo63 ro /3.

586,

597.

1409. decemL¡er ZO

588 . Raesse van Varnerui j c heef't aan Jan Dont'er ( clen Hont'¡r )

helft van een goed met een huis erop verkocht, geheten
Groten Hãrtil, ín de Lange Munt tussen flden Cleenen Hert
rrden l,.Jilden ilantt, met eãn jaarlijkæ Iandcíjns van B Ib.

"ãñ' "àn-kapeJ.ani 
j van de 5lnt,-Jañsparochie, op gans het

de.
rr den
It ell
par.
hr"ri s

aaaaa



14u o december ?o

5ålB. Vervolg.
... rUstend
het huis irr
Landheer i

FoZI to/j.

¡ op vooruanrde dat Baesset, en de lanCcijns vollediçpriester Jan Sermaghelinsl
ani j.

87.

de huur van geheel
zel.f betaalt.
in naam vítn de kapet-

589. l{ichiel van
d. gro. aan
FoZl to /9,

der Moten erkent een
Jaquarde den Bruuere

schuld van z
voor bier.

lb. LZ s. I

59CI.

5pl.

592,

Jan Sersanders, fs Gh
vinderen van de Sint-zij op 19 oktober lltot het betalen van
de 3ü d. gro. koste¡.t
van Gillis van Eeseve
van 4 s. gro. aan Joglijke kosten.
foZS vo /7-B,

eeroms, Justaes van Strasele en çereJlçlÞsparochie tc Gent, berichten OátGillis van der tlersch veroordeelden0 s¡ 2 d, gro. aan Jan van Hoestene +
9l op LZ deeember tI. KateIine, ueduveIde, veI'oordeelden tot het betálens Steurin + de 24 d. gro. Z ing. urette_

'íillen¡ 
Gherste verkraart d9.ii.:,Jertijd ¿ìangegane verbinterrisom Heinric Groetharde en zijn u"our"ù"iurínã 

"v"ér,"iu ""nlijfrente van. jaarrijks r6 s. gro. tourn. uit te-keren¡ be-

=2\_op_e.en 
huis op Sint-pieterõ, À" i"-r"ven.FoZS vo /iO.

Segher t'Jitteuronghele heeft het goed *ten Brouckeff in hetland van fJevele [er grootte van zl bunders voor 7 jaar inpacht genomen jgg*ns het klooster uãn 
'õ"ong",",, 

samen met hetleen dat de rgrifiieuzen van de u"rg;;";;n van Ramond denKnedere indertijã veruotu*n hebben;-;;;à"" cJe heertijke reñ_te van 3 s' 4 d: pgr. tiie het kroäåt"r"uoo" zijn rekenÍngneemt, evenals de'tiende te. vo"*år;q;; ook voor 7 jaar, het
::å;:e 

voor 30 Lb ' par. en het trveede'uào, s4 tb. Ë;;. pen
f-let goed zoals het er nu bi j. rigt , urordt uitvoerig beschre_ven en geschat,opdat gu pachter-hét na 7 jaar-;p-ã"Iãrr¿"urijze zou naraten zoalu hij het guuoiiã"n hdt; heefb hijer een meeruaarde 3al toegevoegd of juist on,gåku"r,J, zarhii daarvoor door het ktoõstgr vgtgoËJ üoroen of, in het te_9enovergestelde geval, het kloost,ei vergoeOun. Verder ulordennog een aantar afsprar<en vastgelegd i;-;"rband nlet het on_derþoudr eventuele' schaJ"r-notlrtouiu"r,""r, het betaler¡ van deJ.ast,en en dito.
Borgen ¡ Heinric rcitt,eruronqhere, Ghiserbrecht van der Herst,Jan de Joncheerer-fs r*ílremã-"ñ Jan van Zuutackere.Fo86 va / l,

a

I



88.

I409. december 22

59t, Vrouu¡e t{ergriete Varì cJer Lake, gescheiden vrou\t van Jar¡ Van

l.ledinghen ñeef t aan Daneel Heyns in naam van zijn dochter
KateIíne, heb vruchtçebruik en alle opbrengsten, verbonden
aan een Í""n te Vink[, Patvoercle geiroemd r êñ uraer zi j recht
op hacj via haar serste man Goessin Van Groetbrtuct verkocht.
Dbze verkoop zal zii u¡ettetiik laten passeren voot de bal-
juu, zoniet'moet ze Daneerl 10 lb. qro., supplementair aan
de opbrcngsLen, betalen.
tlel is heL zo åat Merqriete de rechten ûp het etul< grontl
die ze in naam Van haar zoon Ector Van G¡oetbrouc uitoef,ent,
bli.i f t betrouderr.
Fo21 vo /1 .

1¿t09. december 21

594. Gillis van der Hi¡lst mo¿t Jan
belalen voor diens or¡kosten í
trad in naam van Anthonis de
lo26 vs/3,

den BIaer.¡uere .16 s.
n het gecling, u/aarin
trlinne.

gro. tourn.
GiIlis op-

L4 t9. december 24

595. t"Jillem van den Hove, kruidenier, erkent een schuld
9 c.¡. gro. aan Diederic Keet vr¡or bier.
Borg ¡ Jan MoraeI de f{ets.
Gecãncelleerrj op 1I apri -t 1.410 r lcan zolrÊ1 11 april
als II april 1411 (n.s. ) zijnr gezien de paasdata.
jarene rbspectievelijk 23 maart en 12 april¡ meest
fijt is 11' april ]410 ( n.6. ) 'to19 vo/5,

59 6,

van I lb.

1410 (n. s. )
van beide
ruaarschijn-

Martin de Gheend, Michiel van der Beke en co' als vinderen
van de oppcrkosterij van de Sint-Jansparochie te tentt be-
richten dat,:
- zij op 7 november 1409 Ector Van Groetbrouc Ve¡.oordeel-

den ibt het betalen van 15 s.8 d. çro. + de 2 s, grc'
2 ing. kosten (a);
zij õp 7 november 1409 Ëctor van Groetbrouc verooldeel-
deñ .t,;t het betalen van I? s" I cJ. gro. aan Laureine de
Poertere + de 24 d. gro. 2 ing. kosten (5)¡

onde'r hun VoorstngerS Godevert uten Hove, Jan de Clerc en co'
- op 1I juni f+Og-Jan van Pede belosl"de een achterstallige

lbveriñg Van hal<hout aan Jacqmaerde Boerr¡'¡aerts te zullen
volbren!en en de Z0 d. gro. kosten te zullen betalen
(l)s

- ôp áO juni 1409 Jan Vrancx, Jacobssone veroordeeld ruerd
t,ot, het be balen van 5 s. 10 d. gro. aan Gheeraerd Van Croù-
brugghe + de 16 d. g'ro. 2 ing. l<o6ten (6).

Fo21 vo /t-4-5-6,



89.

1409. december 24

597. Laureins van
jegens Jan de
F o?9 vo / I0.

er!<ent een schuld
Kamerijk.

van 6 lb. gro. tourn;den Pitte
Rouc uit

5gB.

6CI0.

601 .

Lievin de Pretere en zijn vrouu Kateline ùan.der smessennemen.op zieh Lievins tante, clemencien vander tiestratevoor de rest van haar reven bij zich te rìemen en te oÃ¿ã"-houden en haar na haar dood me[ een rnisdienst te doen be-graven en rÍare het zo¡ dat Lievin en Kateline eerder danzij stierven dan moeten rrun erfqenamen deze verpii;hLingen
nakomen.
In ruil voor deze houdenis schenkt clemencien hen haar huismet alles urat er in staat in de Nieuustraat in sint-piet,ers-dorp.
Borgen ¡ Fransois vander Cappellenen Hector (Z) vanden Bos€chealias de Scoenmakere.
Foll ro/5,

599, Gfuy de¡ Bloc, Jan Ebber en ûilris Leuerke, halleheren Ín denpitr berichten dat onder hu^ voorgangers, Riiquaert vanLiedekercke r Philips van Dronghen en Jan Hamelrix pauruels
van Muushole en Lievin van deñ f{ortgate op I aprir 1409 êr_kenden Jan Roelins 5 rp. Jg s. gro. tourn. schlldig te ziJn,u/aarvan op heden slechts l0 s. zijn betaard gewordõn. Deresterende schurd draagt Jan noetins over ã"n ¡onr<vrou,Marie van l¡lest; kosten 3 s. Z d, gro.
Fo34 uo/13,

efy Bloc, Jan Ebbel en Girtis Leuerke, halreheren in de¡rpit r berichten dat, .zi j op ia oktober l.Í. Jan platenl -N"",
corneris, Gheeraerd vander Meere en Laureins van l!oúeghemveroordeelden t,ot. het betalen van 4 rb. 4 s. gro. aan Hillemden Roeden, üraarvan zij hem op heden nog i rb: i s. 3 d,gl9: schuldig zijn¡ kosten e 3 s¡ Z d. g"o.
Fe35 to/4

cly Bloc, Jan Hebbel en Gillis Leweerke, halleheren in denpit, beriehten dat onder hun voorgangers Rijquaert uãn Lie-
f:"1"'-lhglips val Dronghene en Jãn Ãmelricl simoen crupin-tholr Pieter van Laerne, ctriselbrecht van Eedeverde enJoeris varì Eedeveró op 17 mei l4ir9, erkenden Gilris vanLangheraect 20 1b. gro. schutdig té zijn, uerke sehurd nietuerd bet,aald, zodat de hot¡ergeñoemde ñ"Íruheren of b no-vember lr. overgingen tot ñet-verpanden van het huis en degoederen van Simoen crupinthol bij de sint,-Lievenspoort,
y:or 25 1b. gro. ten gunste van cittis Langheraect,'; kosten :10 s. 4 d. gro.
FÐ57 vo/6,



9ü.
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602. Fransoys de lleester erkent meester
qro r tourn. schuldig te zi jn \uegens
brouuerii bii de Bet,sgravenbrugghe
Gecancelleerd oP 6 mei I4I2,
(I) nu : Lievebrug.

Jan
de

(1)

vander Asselt 9
koop van l/4 van

Ib.
een

14lü,. ianusri 1

603. Jan van Axpoele, fs
tourn.. ,-ailn de gilde
ter vair Berevcl.t.
Eorgen: I¡li11em van
, Jan van den

Fo36 va/7.

604.

14I0, .i anuari 2

tlieric besteedt zijn

Daneels erkent
der schilders,

AxpoeIe.
Heerveghe, corduuanier.

een schuld van 34 so 9ro.
vertegenuoordigd door Pie-

Píeter van der Ûstinen heeft zijn broer GiIlis van der tsti-
nen de helft van het, huis u,aar Gillis in uoont en de meerst
trde hlieuu.le Belctr geheten, verhuurd Voor 1I sr gro. jaartijks
op vooruaarde dat Pieter vrijelijk 9uer. een kamer met vef,-
ruärming en verlichting kan bli jven beggltikken '
ZoIang-Pieter afuezig btiil"t' houdt Gillis f,:! huurg'eId
bij iícfr en 1eánt hii pi*I,"r voDr rJe eerste 12 s. gío. (sic)
een aantal voor\Uerpuñ en ktedingstukken, ulaaronder een pant-
ser. Komt Pieter niet meer terug, dan geeft Gillis diens
bastaardzoon het Pantser.
Fo4û vo /L7,

605, Jacop
ridder
L2 lb.
Borg g

606,

6t7,

t van Eessine
r jaar.
ïolvin.

kosterij te Vlaerjeloe uit aan
voor een termijn van 6 jaar voorMon f rau

par. pe
Hein ri c
/e,Fo26 vo

0 anuar].

l¡lillern tJinket helooft zijn borgen Gheeraerd de T'lercman alias
Ryoet en Gheeraerd Jacopssone de f 1b.5 S. gro. UaarVoor
zîj garant staan, te vergoeden met, de juuelen erì andere
goã,Jõ""n uraarover l¡lillem de beschil<king gekregen heef t van-
ü"g" Lievin Meskin door het huren van een stoof op de gracht
tegenover de Paskroon.
Fo26 vo /0,
Mergriete Boudins, rueduue van GilIis van tdalenbeke en echt-
gunõ1" van Kerstiåen van BeeIcamp, staat het vruchtgebruik dat
ii¡ geniel op het leen- en het erfgoed te f'JalIebeke dat haar
m"ñ ñ" zijn clood achterliet en dat-samen met, het overige bezít'
te t¡Iallebéke aan Jan Boys verpachL is, voor 9 jaar lang aan . .



9L,

1410, ja,nuaLi å

607 . Vervolg.
. . . Jañ de Coninc ¡ flg [ErtEl¡reus of in ruil voor lti s. gro.
per jaar, uat f eiteli jk te ueiníg is naarvrrlr¡ens Jan qedure¡-
de die 9 jaar aan pacht,en, heerlijke renten en andere opbreng-
sten zal innenr dit echter umdat, hij indertijcl als borg voor
Kerstiaen en f4ergriete I Ib. gro. aan ueesgeld en ?O s. groc
voor pensioenen en arrdere kosten betaald heeft. Indien hij
t'ijdens Mergrietes leven niet, t.en voll.e voor deze borgtocht
zou vergoed ulorden, kan hij de rest. op haar nalatenschap
verhalen en indien ook dit, niet zou volstaan¡ mag hij het te-
kort van Kerstiaen vorderen.
Fo89 ro /4,

1410, januari å

608. Jarr Lancpieters,
2? s¡ gro. tourn.
FeZ6 vo /5,

fs Jans erkent dat hij Luuc de Scheyteneere
pacht, achterstallig is.

609, 0fficiëIe toekerrnirrq van het huis van Simoen
Gillis van der Langheraect, voor de sonì van
het betalen van de ryeLt.eli jke kosten.
cf. ?4.L2,L4A9/ lo31 vo/6,
Føt:l ve /7.

1410. i anuari 6

610. l,rlillem de Vremde erkent een schuld van 40 Lb.
aan Heinric Fierins voor de koop van een huis
I stravenst,esn met een landci jrrs van jaarli jl<s
Borgen : Jan van Beke, schrijnmaker.

Jan van der llanden, korenmeter.
Fs20 vo /2,

Irupinthol
5 Ib. gro.

aan
en

gro.
voor
41 d

tourn.
het

gf,o.

611. Michier Godshulpe heeft Jacop Sturteuaghen, fs Boutlins, die
optreedt Ín na¿ìm van zijn vrouu, Kateline van den f'lerschoute
en haar kinderen bij haar eerste man Jan de ldevere, vGDZêr
kerd hem alle event,u.ele schade en kosten te vergoeden die
zouden kunnen voortvloeien uit de huur van een meers jegens
het, godshuis 5j.nt-Jans-ten-dullen, die Jan de lrlevere en
Kateline voorheen huurrlerr en nu door t4ichiel ruordt overge-

'. no men.
FcZB u"/12,

@
612, llabelie Brandekins schenkt

t,er van Jecop vander Biest,
na haar dood te ontvanqen.
Fo26 vo /7.

Kallekine, Ce natuurlijke doch-
2 1b. gro. tourn. , onmidclelli jk
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6L3, Gh
ma

9r
be
t5
en
Bo
14a

lSe
ker
O.
taa

Ibrecht de Springhene heeft, aan Jaeop den Hagltgnr-hoede-
;-;;" huis i; de VeldsLraat verkocht voor 15 1b' I0 8'
ú,ourn. , uaarvan 4 lb. t0 s, qro. !gqln. reeds u'erdÊn
ld. Heú huis is belast met 2 jaerlijkse landcijnzen ¡

paro en I cappoen aãn de Heilige Geest van Sint-Jans
;: part en 1'bappoen aan het Hebbrecht'shospi!q"l:

uõå"1tle' overige ii lb. gro . ¡ Jan 5toep, tegeldekker r êrì

eeus Solleberch.

e

I5
rE
tth

614.

14I0. .ìanuari B

de 30 s, gro. tourn. terug
van den Hole geleentl heef t.
te Tegelsem.

Gecaneelleerd oP ?6 mei It1L7.
Fo27 vo /5.
Jan cJe Koc, fs Jans van der Stekene heeft aan Jan van Brabant
fs Jans een stuk grond ter grootte van ? bunders met eerì huis
u"op-uãtkocht, g"iug"n te Stekene en eertiiA? sal Jehanne
Cokäcrts, cle ú"õut í"n Boudin Roes, + een halve bunder land,
eertijds van Lisbetle Sobs en ernaast gelegen'
Indieñ Jan de Koc of enige van zijn erfgenamen de nieuure
ãïg"nã""s het vrij gebruik_van nuñ grond verhinderden, haLen
;ij iicr¡ een boetã ú"n 24 lb. gro. op de hals + het vergoeden
unñ alle opbrångsten die de eigenaars daardoor zouden zijn
ontzegd.
Fa 46 uo /2.

(tI5, Pi.eter van der t'Jaerden beloof t
te betalen, die hij aan Lievin
torg s Raesse Roose, voonachÈiq
Fo55 îo/13,

616.

6L7 ,

0lirrier Capont en zijn vrouu, Marie hebben aan Jan de Muelnere
de helft van een huié in Zuiddorpe verkocht ¡ dat Pieter van
den Moure na rijn dood achterliet en dat zij. aan log" de Ro-

vÊre kochtten + de rechLen die þlarie op het, hUis had uit
fioofOe van het overlijden van de genoemde Pieter, haar vadet¡
dit al leg voor 12 Ib. 2 s . orrl . tóurn. , u'aarvan Jan reeds
B lb. 6 s. gro. tourn. heeft betaald.
Fo26 to /L.
Heinric tJouters heeft het echtpaar ê1?nd van Ghistele en

Beatrisse Heinrica een uekeliji<se lijfrent,e van L/7 viertale
tarruebroocl un"t o"ht, verzekerã op zi jn bakkeri j , bui ben de

iÀnãpoo"t (t) geleóun, met een jaarlijkse Iandcijns van

48 so par. aan de Bijloke.
Landhe'er ¡ Lievin de Grave , in naâm van de Bi j lake
(lj over de Houtlei aan de 7¡ndpoortstraat'
fo26 to /2.
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61ß. Robbrecht v.ar¡ Saveghem en z
den Bruruere een jaartijkse
gens Gentse maten verl<r¡cftt.
Fo26 t:o/5,

679.

624.

9t,

Coteels hebben lìi11is
van I mucl rogqe vcl-

r_ J n vrouu,
lij frente

Jan van den l'lende, schipper, erl<ent, een schuld van 16 rb.gro. t,ourn. aan Jan van Duerme voür cle i,:oop van 1/ 4 van, hetgrootsLe huis en het valreclicle l<Leine huis in de l(oestraat.
Borg ¡ Ja¡r l4akereel, schípper.
fo26 to / 4,

Jan
zijn
Fo26

liJijnkel
uregens
vo/2,

erkent, f4ergriet,e Jacops q
de koop van een half huis

1b. gro. schuldig te
in de 0udburg.

62r.

622, cornelis van den [iaerse en zijn vrûuu/ Lijsbette
Eerureghe hebben aan Lijsbetteó braer GilÍís varì
meers t.en çrocltte van g0 roecjen te schelrierccJe
gelegen op een pIaaLs rflnsantrr gBhetene vofJr Z
(ff,or
Fo?7 to /7 ,

Jonkvrûuu, 14ergriete vân Huerner uêrJuue vân Raes van Mullem,ook tfl¡lor¡tersrt geheten, en Joes Beste als voogiJ van Raes
liin kind Kallekino, erfgenarne van.haar vadel, verklarenbeide dat Pieter cte Jonqfre de IU lb. gro. heef t betaalcl, díehi,j nog moest betalen vcor het huis iñ de savaanstraat tuaar
lllt vroeger in voonder Bn dat hfj van hen gekoclrt had.
Fo26 vo / 4.

van cJen
Eerueghe, een

verkocht,
lb. lû s.

627, Hughe '[ienponden ruorctt
(í d. gro. aan Lur_¡ c van
Foj4 tolIl,

veroclrdeeld tot
den Pitte.

het bet,alerr van 27 B.

Lombar! erkent een schulcJ vall ] lb , L,/_ s ¡ qto.
theeraerd van den Dijke en Jan van Kersberóh voor

Nuefville, Jan Bate, Jan van den
Driessclle en tJillem de BIeekere.

624, Michiel de
tourr¡. ãan
ruijn.
Fott+ uoi5,

62r, Heinric van der vafent heeft zijn çoed te Averthune i¡r Melle
!gt groot,e van 2û bunders voor I jãar verhuurrJ aa!'ì Jan deBleekere voor 3 lb. lt s. gro. pei jaar mits bepaarde bij-
komenrje vooruaarden i''r uãru"n.l inet bezaaiing en beplanting,
onderhoud der gebouuen en de 5 lb. gro. tor.¡in. clie l-leinrió'
Jan,.,geleend heef t.
Borgen tot. r? 1b. gro. ¡ Girlis rje pannemakere, Gitlis van

Fo59 to/L,



94.

f410. .ianuari 9

6Zt). Jacop Vlade erkent oen echu.ld van lÙ s. gro. aâñ Ghiiselbrecht
Veys.
lo?6 vo/Il.

627, Gheeraert van der Dwerstraten erkent een schuld van 2 Ib.
16 so 6 d. gfo. jeqens het klooster van de Nonnenbossche.
Borg r tJillem AIs,
FoZT va / 4,

628,

629. Pieter vanden Vliete erkent een
aan Giltis vander Donct voor de
fot4 to/L.

610,

6tL,

632. Jan de l,'litte, fs Michiels
Floerbeke in heL land van
en verder 2 lb. qro. aan
machtigt de pachtsom van
tot hij zijn 2 1b. terug
Fo54 vo / L4.

65t.

Gurseme erkent Michiel ScaLtemanne ztt
zi jn voor rvolkammen, uaarmee l'lichiel
verder geen enl<ele schuld rneer heeft

BernaertJ de
schuldig te
dat Bernaerd
F0f1 t'/L?.

s ¡ gro.
verklaart
jegens hem.

schuld van 4
koop van eerì

lb. I0 s¡
huis.

gro'

Pieter Steemaer, fs Arends verklaart dat hii van zijn schoon-
vader, Jan van Valenchins, Iaken en stoffen ter uaarde
van 23 8. gro. en 18 1b. qro. in geld gekregen heeftr- zoals
Jan beloofð had toen Pieter met zijn dochter Anneese huude.
Fot4 to / 4.

Het geschil tussen Heyne de Boc en Hughe van Zierebel<e om-
tren[ de eis van Heyne om van Hughe een copie t,e l<rijgen
\/an die¡rs uitspraak in verbantJ met een zaak ulaarin Heyne be-
trokken uras r toen llughe samen met anderen schepen van
AaIst !/as, ruorclt voorgelegd aan de Gentse schepenen ¡ deze
veruijzen Heyne door n¿rar de stad AaIst, gezien hii geen
Gents poorter Ís.
Fof4 ro /9.

heeft dæ helft van zijn molen te
bJaas aan Zegher Everruijn verkocht
Zegher qeleend o uraardoor hii hem
zijn helft van de molon Le innen
heeft 

"

Jan Van Heecke heel"t broeder transcis Van Leuvener prior
van de 0nze-Lieve-Vrouubroeders, een erfelijke rente Van
jaarlijks 6 lb. B d. parr verkochtr ìtâarmee deze orde een
vekeLtjkne mi,a voor het zieleheil van Jan Cupin moet op-
dragen zoals uitgeuezen door een zoending in 1408. _Deze
run[e is bezet o[ een vijver en eer] brede raamdam (I)
aan de f{ieurubrug 0verschelde gelegen voor } 1b , !2 s ¡ par.
jaarlijks - ruaaiUi¡ is bepaald dat bij enige tekortkoming
¿e rent,e oo[< verhaald kan uorden op 4 sn¡alle raamdammen
aan de andere kant, van de vijver, zoals oVereengekomen in
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..... 1596 tussen Jacob Braem en Simoen Terlinc en l4ergrie-
fe Lams, ureduue van Zegher Loetins -t verder voor j9 s. B
d. par. jaarlijks op het huis in het Raamstraatje over de
Nieuvbrugr moment,eer in bezit van de weduve en de erfgenamen
van Jan Rommel en tenslotte voor 9 s. par.,jaarlijks op
het erfgoed ernaast, momenteel in bezit van Jan Valke, fs
Jans.
Bij de schepenen van Gedeele heefl Jan van Heecke een over-
eenkorrst afgeslsten m*.zijr broer Robbrecht voor uat betreft
zijn erfrechten op de verkocht,e rente die van hun vader
Robbnecht afkomstig is, cf. aldaar Fol4 (I4lCt).
(1) een dam uaarop clroog of spanramen staan.
Fo58 ro /7 ,

ItI9 
'_ .ianuarÍ .10

634, tdillem Janssone
FsZ6 ro /7 ,

geef t zi jn vrouÌr, Clare f inanciëIe volmacht.

6t5, Jan Polleyt, erkent een schuld van 24
Lijsbette van Heygherloo, vrouu, van
Fo27 ro/I0.

636, ËilLis .van.. der Bruonhen
HeJ.nrf ö HeLlémÉrn 50 s.
FozT vo/IL

s¡ gro. tourn. aan
Jan Bosschaerts.

rchter.r: (=Burcht ?) erkent
uldlg tÞ zfjn.

637. Diederic van Zuutvenne schenkt Kateline van der Smessen voor
haar vele goede diensten 4lb. gro. tourn., die ze onmid-
dellrjk na zijn dood mag innen, deze qift vervalt indien
Kateline eerder dan Diederic zoLt stervÊ[ìr
Foll vo /7 .

638, Jan Ackerman erkent Victor vander Zichelen 16 s¡ Çror tourn.
schuldiq te zi jn voor l*ctren.
FotS vo /3,

van Bu
grci; eb

Þ

h

schuld van 2
de koop van

qro. tourn.619, Pieter ldoutÍer erkent een
aan Gillis Everruijn uegens
Fo4B to /IL

1b.
een

10 s.
huig.

14,f0, januari 11

644. Loenis de Groetheere erkent
aan Bernard Bouckaert voor
Fo26 vo /LZ.

een schuld van
Iijnvaad.

11 lb. gro. tourn.



64t. Joes van den Hoerne urordt veroordeeld tot
2 lb. I il. glo o en 5 cappuenen aan Segher
van de l¡Julfldonc"
lo34 vo/I.

96.

141ü " .i anuari Il

64I. 'di11em vãrn der Uonct, f s
se 6 d. grt:i tourn. Pacht
Fo26 uo /I3.

642, Jacob Ar¡helsteen, fs
çroLe Vleeshuis voor
tie Rave en de huursom
Fo26 vø/I4,

644. Jacop StulPart
utegens de kooP
Fo35 to /?.

645.

1410. .ianuari 12

6t16. Pieter Castetein erkent
aan Jan Bolloc voor een
Fo27 ro / 6,

Jans erkent l'leinric Bursen 2 Ib, 3

achterstatlig te zijn.

het betalerr van
Solaerd, proost

moet Jan de Monc, 2 lb. 10 s. gro ô betalen
van een huis.

Pieters veiklaarL zijn stal in
Z jaar verhuurd te hebben aan
ontv¿-lnqen Le hebbeir.

het
Cornelis

e Vos, monnik te
Ib. gro. te

de bet,aling vün
bet,reft de

Yrueyn van Varnerui j c vordt aIs borg voor Guy cJ

5in[-Baaf s, verooideeld Ber¡e]rneeus Dierkin 4

bet,alen.
Gecancelleercl op 26 januari 1411, Ya! betreft
irãin aan Bert,eimeeuá en op ?B juni 1411, wat
betaling van GuY aarì Yuein.
Fo46 ro / 6.

een schuld van 2 Lb. gro. tourn.
pantser.

647, l¡iillem vanden
7 d. gro. aan
FoZT 

'uo /3,

Nieuruenureghe erkerlt een schulrl
Jan van der fleere Laureinszone

van 2 Ib" B s
v0or ijzer.

648. Jacop van der
aan Gheeraerd
Fotq uo/6,

f41û. .ianuari Lt

649, Marie eRix'r ueduule van 1¡Jillem
Marie erkennen een schulc! van
Otte cle Grave en diens vrouu'
Fo27 ro/4.

Eeken erkent een schuld van 4 1b' qro' tourn'
van den Dijke voor azijn.

van den
2 Lb, ,

Pe rone .

tdalle en haar dochter
sr gro. tourn. aan
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650. Sanders van Sent-Piet,ers erl<ent Êen schr¡ld van l6 lb. 7 sgto. aan Jan van den [,Jatere.
FaZ'l uo/6.

van Grames en
d. grû. tourn.

97.

Pitte erkennen
Roeland van

651. Gheeraert de Vos, Robbrecht
een schuld van 7 lb. 7 s¡ j
der Heyden voor laken.
FoZT vo /7,

652, Jan van Due.rrne erkent een
Heinric van Capericke.
Fv36 to /9,

schuld van 4 lb. gro o tourn. Ëet-t

vân L7 so gro.

lb. 12 s. I cJ. gro. geleend
Elst en belooft die te zul-

Jan
aan

653, Jan de Cleene, fs Jans, erkent een sehuldtourn. aan Maerc den Cnedere voor hover.
Fo40 to /7 .

1410 .i anuari L4I

654. Jonkvrouu¡ Johanne Symoenssons, ueduue van Mechiel de l¡litteen op heden met Heinric Tolvin getrouudn verklaart samenmet haar rnan dat Jan de Kruuuerð de rest,erende ZB schildenvan een schuld van 6 lb. gro, tourn. heeft betaard.
voorheen had Jan cleymanne Ín zijn naam 32 schilclen aanl4echiel de hjitte betaald.
Fo27 to/L.

655, Goessin vanden Moure erkent B
te hebben aan Robbrecht, var¡der
Ien terug betalen.
fo?7 ro/8.

656, Jacop Deeghbroet erkent
aan Gheeraerd van Assche
Borgen ¡ Steel Been.

DanieL Clai.s.
FoJü vo/15,

lb. L3 s. B d. gro.een schuld van 2
voor 1i j nuraad .

657 , Ghuy Bloc, Jan
pit, berichten
dekerke en co.
Gillis Pieters
lb. 10 s¡ gror
nog 5'lb. IJ s
FoSS vo / 4.

Hebbel en Gillis Leeurerke, halleheren ín dendat olrcler hun voorgarìgers RijquaerL van Lj-e-
Jan ['Jouters alias Versaren, Jacop rJe Smet en
op 27 maart I4A9 erkenden Gillis t4ayaerd 24tourn. schuldig te zijn, uaarvân ze hem nugroc moeten betalen; kosten 4 s. B d. gro.
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658. illeester Symoen van Forr*elis erkent een schuld van 2 Ib ' ltJ s.
gro. aan jonkvrouu, llergriet,e van l4elkenbeke.
Gecancelleerd op 15 aprii I4I2.
Fo27 to /?,

659, Symoen van den Dale
aan Jan BouvrYe voor
Fo27 ro/I?.,

660. l,{i11en BIaet¡blomme verklaart Heirlric
gro. ïreesgeld te vergoeden, urâarvoor
étaat bii de sehepenen van Gedeele irr
die Gitlis van Beversluus toekomen.
Fs27 vo /8.

erkent een schuld van 4 Ib. gro. tourn.
Spaanse uo1.

Bolles de I Ib. I?, s
deze laatste çaran'b

naam van l'Ji11em, en

erkent Mechiel vander Beke, L3 s. J d.
zijn voor leer.

665. Pieter van Boucle
gro. schuldig te
FolS uo/8"

666. Jan van den
grÕ. tourn.
Fo40 ro/8.

66l-, Jacop tlevelinc erkent een schuld van liJ 1b. groc tourn.
aan Jan Kauverie.
Fot4 to / 6"

662, Mergriete vander HeerenL geeft Jan de Clerc financiële vol-
machtl.
Fot4 vo /2.

661, Mergriete Popeliers, veduve van l,'Jillem de Brune, bevestigt
dat het huis'ulaarin zii uoont, samen met de grond erbije aan
symoen Ghijs behoort en zii hem eBn jaa::lijkse landcijns
van 4 d. gro. verschuldigd is.
Dit beruuste huis pââ1t, aan Symoens moestuin.
Fo35 ro /9,

1410, .ianuari 16

664, Jan Donter, timmerman heeft. 14aLt,hiis dAmman de helft vãn
het hr"lis Itden oroeten Hertil in de Lanqemunt voor een ter-
mijn van 6 jaaí verhuurd voor ?.4 schilden per jaar en_het
guÍd"n van de lastenr erop ruslend, ten bedrage van 0 lb.
õ"".-ja""Iijlls. Eventuele verkoop van het huis door de eíge-
naar(ã) laaú geen verbreking van het, huurcontract toe.
Fo34 vs / !?,

Nieuurenrueghe erkent een schulcl van 6 1b. 4 s,
aan I'{aerc den Cnedere voor koren.



oa

t4tû .i anu ari 16

l4t0 .lanuarí l7

669, Joes Tri.ost
rie Brecmans
FoZT to /lL,

T4 10, .ia nuar i18
671,

erkent een schuld
voor de koop van

van
een

een schuld van 5 lbGilIis voor leder.

I0 s. gro r aan

B g. 9 d. gfo.

667. De broers GÍrlis en Joes gekaert hebben van een erferijkerente van lZ s . par . peT j aar ã ".' par . a€¡n priest,er JanLievins verkocht'voor'1ij; [åp"rãÅi¡ te Ekkergea. Deze ren-te is bezet-op een- góed i; J;"H;;;;i¡ett,ershoek buiren delrlalpoort, momenteer"in bezit uäÃ-uìirr"* de Langher Ê,", op dehelft van de.Ioene (li die hen toebehoort.Gecancelleercl.
(f) vermoedelijk een soort (moes_) tuin.FoB6 ro /L.

668. Jan de pottere
Jan van Balau,
F0ZI vo /8. '

erkent een schuld van 2 lb.f s 0brecht,s voor f i¡nvãaã. '

7 lb. gro. tournr ââÍì l,,la_huis in Zuiddorpe.

670, Jan de Badere erkent Mergrigtu, veduue van MarLin vanderPene rz Franse kronen ,u"ñyrdig'tã-ii¡n omdat hij haar rechL
åå[":f,r:"" 

huis op ue hoek r;; ;; ,iopsteee sereien, heerr ar-
Gecancelleerd op 2I juli..t4lt (verklaring door Sanders!1i11", lal en voosd üan t4ertri;i;i .Fo34 ra /IZ.

Pieter Martin Dey erkent
ggn Jan van den óuvre, fsFolg ro /j,

a

672, Jacop de_coepman verleent Lievin van Laerne,Jans en Jacoþ vander-Èosrten h;t rãcrrt de 6die zij als borgen uoo" hem neO¡"n betaald,tingen te verhaien.
FoBT vo /IO.

673' 0p gerechterrijk verzoek van Raesse van den Houthe en JanArents zijn 
"eñ aanr;i-j";;i'";-;;;"rrirrem-Jun-ãi"""op, reruaarde van 34 sr r d. gro, aan hen verpand¡ elJenzo een ââÍ.r_

::*,:lirilT;T:u0"" tã' waarde van r0 ;:-;;;.-î;ït op zz
Fo?g vo/3.

Jan Seghers, fslb. gro. tourn.
op zijn bezit-
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67 4,

675, Jan van den
gro. tourn.
Folt ro/8.

676, Everard van Botelaer eri<ent
Jan de Man voor de kooP van
Fa32 vo/11.

679 ,

ó80.

68l. Daniel van
aan Gil1is
Fo]4 ra /5.

Jan van der Stichelen Ís GiI]ís Papal B lb
voor de koop van een goed te Sint-Pieters-
[iecance]leerrj op B februari 1412'.
lo?9 ro/9, i '

grtr. schuldig
alst.Ittl

Bossche tiltissc¡ns, erkent, een schuld van 9 Ib.
aan Ber{ihelrneeus van f4eessene o

een
een

schuld varì 2 lbr Çto. âãlrl
huis.

()'17 .

678, Jan I'JitIaert, Jan Goessins en Segher uten
deren van de Vismarkt berichten dat onder
lJitlem Rebs en co. Jan Vlaminc op 15 juni
trerd Kateline van Hoye, vrouìu van meester
{:e betalen; kost,en I7 d. gro.
FotS ta /3,

Jan Juts alias Van Calaiq riernmaker, schenl<t, het' l'lenemaers-
hospitaal een erf eli jke r'ente van jaarli jks ]0 s.. çr?. l-ourn.
voor Ben uel<elijkse mis in de kapel aldaar voor de ziele-
zaligheiil van c!; heitigelr en oVBrledenen en ir'¡zonder deze
van iijn moeder en van priester Laureins i4achalst uelke refl-
ù" ni¡ belooft, te zullen verzekeren op een onroerend goed
binnen de eerste 1 jaren.
Fo33 to /2.

ueduue v aïl
20 s. 4 d.

!,lulgheir als vin-
hun voorgangers
1409 veroordeeld
Ector, 14 s. gro.

t^li l l em
gro. schul-Lau¡:eins uten Dale erlcent llergriet'e t

I'Joelbout en diens broer Jan tdselbsud
dig te zi jrr voor schiPPlanken.
fo34 ro /2,
Jan de Groete, fs Jans, klompenmalcert
?4 sr 6 c!, gro. aan Jan da Graveu fs
een lening inderti j tl.
Gecancelleerd op 7A cJecember 141J.
Fo34 ta/3,

erkent een schuld van
Jans, kleermaker r utegeng

Varnevijc erkenb een schuld van t9 s. 6 d' gro'
Ghijselbrechts.

682, Jan Jours erkenL
leend te hebben
Fs34 îo/7,

Ib. 7 s. 6 cl. grûc âan Jat¡ Cautueric 9e-
beloof t die t,eruq te betalen.

L2
en
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68t, Justaes Hurtebuuc verklaart datVleeshuis voor Z jaar aån Jan de
gl_qe pachtsorn heef t ontvangen.
Fa34 t, /9,

hij zijn stal
Ketelvoetere

in het grote
heeft verhuurd

684. Jan van der Galeyden
een schuld van Z lb,
Fa34 ro/10.

trorg van 0ste van Novele
aan Jacop Papael.

erkent als
IB s. qro.

6tl5. Jan l"li
de 4l
Lember
Fo34 v

686, Jan Carmanne erkent
aan [,Jillem Elondeel
Fotq vo /8.

689.

el inoet Pieter s'traetrnan schaderoos sterrengro. tourn. die deze laatste als borf uão"

. 
heef t ùoet,en betalen. .!

chi
b,
ghe
o/3

voof
Jan van

eerì
voor

echuld van Ig sr l0
een pantser en de

d. nfo. tourn.
vervoetgonkosten.

687, Pieter Puppe erkent een
aan Mechiel vander Beke.
Fof5 vo /g,

schuld van 45 s. 4 d. gro. touDn.

0p gerechberlijk verzoek varì
urorden l0 zilvåren lepels ter
behorend aan Jacob Muälenkin,
Fo36 vo /2,

de urecluu/e vBn Ector de
uaarde van 26 s. gro.
aan haar verpand.

Vos,
en toe-

ó89. Boudin de Smet
6 g. B d. gro.
geld en natura
Fs36 vo /5.

erkenl" de heer van
Vlaarnse munt pacht
voor het jaar I409.

5i nt -P ietersdo rp
achterstalliq te

24 lb.
zijn in

690. Fransois Beyssinc erkent de heer van sint-pietersdorp9 e. 4 d. gro. tourn. vraamse *unt pacht achtur"t"rlig
liin voor het, jaar I40g. '
Fa56 vo / 6.

,6 lb.
te

691. GhiselbreehL van Roesseraer ze| van zijn cijnsgoed, tdagruant vri j eigendom, te hrett"råÃ' gereçc,"n, de erf eti jkecijne in natura, nam"Í+ju ¡aariijtu-s "åpoånuÀ,-å, Ín eenselderii\e errelijke cijnsi-nu*ãilj! jaartijks r5 sr par.Jan van Basseverdã die ñet'land "inor"jaa;-;;-d;g in cijnshoudt' btijft het verder g"biuir.-Ã 
"ÃaË"-¡";; iiårr" voor_uaarden.

Foj6 vo /9,
692. Jacop Neveline erkent eBn schuldMergriete vanden Hqvene uoár haarGecancelleerd op Zg oktober I/110.Fo36 vo/IL

van 20 s.
dieneten.

gro. toørn. B8fì
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691. De heer Jan van Diest en zijn vrouu Lisbette van Scoenvorstt
eerti jds uleduure van 0st, heer van tCedergrate, erkennen dat
zL j uit hoof de van Lisbebtes dochter 14arie van hledergrate t
vrouu, van Jan, heer van Axel, deze laaLste 40fl Franse kro-
nen schutdig zijn, die zij indertijd op Jan van AxeIs goede-
ren te l'/leerdaal geheven hebben, benevens nog eens 100 f ran-
ken. Daarnaast. zijn zLi hen¡ l1 mudden [<oren schuldigr clie
zij zich rneer clan hem toegeÊiigend hebben uit hu¡r gemeen-
schappelijke fioIen, ecTrter met de helft van de reparatie-
kosten die Lisbette voor de molen heeft besteed er nog van
af te 'trekken. 

.

Dit alles verzekeren zij op de opbrengsten van al hun be-
zittingen en indien zij deze opbrengsten niet bestemmen voor
het afbetalen van hun schulden, halen zii zich een boete
van 100 qouden schilden op de hals.
Fo41 v" /L.

69 4. Jehane Simoenssoens, .ueduve van t4ichiel de ì.Jitte en nu ge-
trouud met Heinric T'Ivin verklaart als houderea van de voI-
Iedige nai,at,enschap van haar geurezen fllâtt e mits zii de erf -
rechten van hun kinderen heeft afgekocht, dat Jan uten Ga-
leiden die zij opdrachL en vofunacht geg€ven had de erfenis
te beheren e Vêrantwoording en rekenschap dienaengaande heeft
afgelegd op een bevredigende yijze, zodat zii van hem Voor-
taan niets meeD uit, hoofde daatvan karr eisen.
Fo44 to /6.

695, Boudin Braem erkent een schuld
teline Maes, reliqieuze in Ïer
leend heeft, en Kateline geeft
deze schuld te innen.
Fo 47 vo /3,

696, Heinric de Brune, parochiepriester
Gent, erkent Raesse 0nredene 2 Lb.
te zijn voor ulat deze als borg voor
de 2 Ib. gro. die hii nog als borg

' van den Hole.
Fo5] to /5.

van 5 Ib. 10 s. gro. aan Ka-
Haghe, dÍe hij aan haar ge-
Jan van Anturaerpen volmacht

van cle Sint-Janskerk te
9 s. 4 d. gro. schuldig

hem betaald heel"t +
zaI betalen aan Daniel

697, Boudin de Backere erkent een schuld van 46 s. gro. tourn.
aan Johannes vander Landen voor rogge Õ

Fo56 to /2.
1410, .ianuari 20

0Iivier de Hond alias vander Langheraect erkent een schuld
Van 23 s. 2 d. grt:). jegens Pieter Hellins en Phitipse fvles-
dach, erfgenameñ van Raesse Hellins en zijn vrouU Sandrine.
Fo32 vo /9.

698.
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699. t'Jille m van
20 s r gro.
Fot4 vo / 4.

700. Jan de Meyhere, bakker,
tourn, aan molenaaf Jan
Foj4 ur/7.

70I. Jan de Boc¡
2D Ê. gro.
Fo14 vo /9 ,

7t2. Heir¡rie Schuie eikent een
Laureins Spildoeren voor
FsSq vo /LA,

Crombrugghe erkent Clare sfúleys, piet,ers dochter,tourn. pacht acht.erstallig t.e zi jn.

erkent een schr¡1d van Lz
de l(eyser voor huislruur.

d. gro.

uroonachtig te l4oerbeke, erkent e+en schuld vantourn. qan Heinric van den Caluven voor kofen.

schuld
de huur

van
var'l

22
een

s ¡ gro. tourn. aan
schip.

701,

704,

705,

Jan van Materne erkent dat hij Heinric van Banderghem nog28g Franse kronen moet terugbetaren van de lut di; hij aãnhom geleend heeft en claartoã geeft hij hem een stenen huis-je en een ander ernaast, voor sint-[róoi qereqen; i; pandmet landheer Jan de ïJare tpt getuige en daarnãasá nog eenhuis in de KuiperstraaL (f) bij de 0nze_Lleve-Vrouwbioeders,
met Johannes Keyster ars landhãer in naam van de sint-Baafs-kerk tot 

_ 
getuig".

.Ingg"vallend Jan één dezer huizen zou verkopen, gaat de ver-koopsom naar Heinric en uordt deze laat,ste iunnÅeõr hij langer
{"n 3 cagen te Gent moet verblijven, zijn ver¡iiji"--un an-dere onkosten, voortvloeiend uiI de veri,oop, verioed.Geeancelleerd op L7 juli 1410.(1) nu ¡ Vrouuebroerõstraat.
Fo35 vo/I.
Mergriete van Huerne r u€cJuue van Raee van Mullem die men l,..Jou-t,ers_?ggmte heeft Ghiselbrecht Rufraert. een eeuuiqdurende,erfelijke rente van jaarrijks l6 Lb. f-ìar. verkocht voor 25Ib. gro., die door hãar zuá Aclneese uän Huerne met haar mân,Raesse van l4arke op 4 bunclers akker- en rueiland te Huise uordtverzel<erd en uaarvoor Mergriete zerf een st,uk errgoeJ ãi"-tegenpand met een rvaarde üul jaarlijks B 1b. pa;.-ingesteloheeftr zodat Ghieerbrecht bíj het tãkort schiäten ,uñ Agnee-
:es pand, zijn rente hierop kan verhalen.
Borgen voor l4ergriete : phätips sat¡ee Heinricssone, Jan de
!9nghe r .f s Seisis en Cornelis van der f,4eulen.Fo43 ro/8.
Gheerard van dul steenet de huidevetter¡ heeflt aan de Heilige-GeesttafeÌ van de sint-j"nsparoehier v€rt,egenuo"rJiéã doorhaar p!oyÍso*s stevin van Liekerke ån Lonys van den 04oure,een. erfelijke rente van 24 s. par. jaartijk* u""t o"t t, bezetop het' huis en goecr uaarin hi j' nu uãont i; cJe Huicjevetters-hoek, berast Tut qen jaarrijkäe randvíjns van 42 $. p€rrr aan
Ê931t$C75Tui lise-Gees ttafe 1 .
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706, Lievin Assaert en Jacop Deeghbroed erkennen
9 lb. I0 s. gro. tourn. åâl'ì Anthonis vander
ulaad.
Borgen I Steel Been, Nadelin vander Gotent

schipper, Clais Deeghbroedr Gillis
F075 to /2,

een echuld van
Heyden v0ot lijn-

l,Jillem de Hert t
Zeghers.

l4I0 . .i anuar i 2L

707. hliltom Boele erkent blillem þJandelaert l0 sr gro. schuldig
te zijn voor turven.
Fo25 vo /9.

70g. Jacop Maelderey geef t zi jn vroulu lilergriete f inanciåile vol-
macht.
F026 vo/6,

78g, Raesse Stubbelere verklaart de achterstallige pacht van 15

Ib. parr die zijn broer Johannes Raesse Colpaerù schuldí9
is, t,e zullen betalen.
FoZB vo /14,

7I0. Laureins uten Dalee schipmaker, erkent een schuld Van J lb'
6 s¡ gDo. tourn. jegens Jacop van der Eeeken'
Fs29 ts /L4,

7I1. 0p gerechterlijk verzoek Yan priester Jan den Hanee optre-
dbnã in naam vãn de Sint-Jacobskerk te Gent, uerd op t5
jahuari 1410, een huis bíi de vliidagmarkt, Loebehorend
ãan de ureduuré van Joes vañ Sceeldamme, door de genoemde
kerk ín beslag genomen u,egens het, sedert 5 jaar niet, uitbe-
taald zijn vañ Oe jaarlijkse landcijng van 24 s. par.
0p zl jaãuari werd het truis tot vetteliik eigendom van de

Sint-Jacobskerk verklaard.
Fo?g vo /8.

712, Symoen de Ghucht'eneere
gto. schuldig t,e zi j n
eekhoorn ) .
FsrS to /3,

erkent Jan
voor (grÍjs)

Bernier 2 lb.5 s. 6 d.
bontuerk ( Russisehe

7Lt.

714. ¡ler ent,
schuldi
FotS ro

or
a

Vict
zijn
r sr5

de Quac erkent Jan uten Berghe 10 s. gro. schuldig te

to/6,

d e Tolneere erkent Pieter Aelbrechts 5 Ib. 3 sr gro'

:" 
zi jn voor u,apens.g

/ 7
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715 , Diede¡ic Pieters
f Ib. 5 3n 4 d.
terugbetalen en
trent een molen
FoJ5 to /8,

716.

717 . Priester GhÍselbrecht
heete 16 so B d. gro.
voor eten en drinken.
Fof5 vo/2,

7L9, Jan Bulin in de Gaver
bode, schipbouu,ep, I4
zijn.
Fo39 vo /5.

720.

uit Doereslaer erl<ent zi j n broer Ja¡r pieters
gro. geleend te hebben en rJie hem le nroe,Len
verder blijft in verband rnet hun geschil orn-elk van beiden op zi jn recht,en ståan.

Priester Raesse caproen heeft Jan van Keemsheeke, kreermaker,een huis in de Nieuustraat verkocht voor rt+ lb. é"o. tourn.r'urelk huis i.s belaet met een jaarlijkse randcijns'uån zB s.par. aan de stad Gent.
Indien Raesse zou sterven voor de 14 rb. is afbetaald, danzullen zi jn dienstmeid Kateline van l-lilleghem, *",n*n 

- 
met hunbeíder zoon Pietet caproen, de rest innen en ürânneer ookdeze zouden gestorven.eijn, cregenen die ,dan als erfgenamenoptreden.

Landheer in naam van de st,ad Gent ¡ Justaes 0nredene.Gecancelleerd op ZB ol<t,ober 1416.
Fo35 f,ol1ü.

van Luevene erkent GilIis de
schuldig te zijn voor koopuaar

Scout -
en

718. i""gþ soysséner ñatuurlijke zoon van Fransois soissoens,
heef t aan Jan van den peire, alias perrekin, ri¡r., jaarti¡t<seli j f rente van z _Lb | 9ro. tourn. doorverkochi, u,ðrr.õ hi j ü"nI'li11em van don PÍtte en Ghiselbrecht Rufl"u"ú fiàcnt te ont-vangen. Deze rente is geldig zolang Jacob in lbven brijft.Gecance]leerd op ?2 augustuõ 14.10 ¡ vêrmits Jan van cJen perre
de 1i j f rente in één keõr ont,vangeÃ heef t bi¡ rui¡ ie van af -koop.
Fo36 ro /5.

1n
Sr

het Iand van t''Jaas erkent Jan f,/|inne-
2 d. Çror pacht achterstallig te

Het krooster van Drongen heeft åan lJÍllem den Ðuuc een stukmoerasland te Moerbeke aa'ì ueerszijden van de Drongensewaterroop ten grootte van 400 roedãn verkocht voor"lz rb.gro. en mits h?t aanleggen van een uraterloop overheàn hetveen met een uisser om 2 schepen door te lalen tegen het ein-cle van 1414 " Hli fi€'{l 24 j.aar iang turf derven op ãit veen,
91"-hij zar optaup"l op,ãe oude Ieede beneden "den Drayboeme'.rs het veen voor !:t afropen van de termijn uitgeput, ãannemen de kloosterringen het terug over, eercJer ðuä aán nuis'afgoeproken.
Borg ; zi jn vader l4artin den Duuc.
Fo45 v, /i. '
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72L. Loderrijc vanden
aan Jan Brunhals
lo54 ro/L3.

722, Casin Porterman erkent een schuld van ls s¡ 4 d. gro. tourn'
äãn Jan CoeIins.
Fo55 vo /U,

0 an ri 22

Berghe belooft de 6 Ib. gro. tourn. die hii
geieend heeft, terug te betalen.

721.

724,

725,

Jan Maes verklaart, Jan
moeten betalen uqor de
Fo35 vo/11.

Roegers, 7 Lb. gro. te
schip.

Evervijn t
koop van

fs
een

'126. Jan Evervijn
Jan Maes en
Moerbeke op
jaarlijkse c
kocht voor I
betalingstttij
Fo36 vo /8,
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727.

hlillem van Sevencote geeft een stuk land bii ldesbbeke. aan de

ftã[" ,"9 richting Viñderhoute, in paglt uit aan Lievin
õoessinsl lrannunra["rr voor g jaar.om 38 d' qDo' Per jaar'
Tdensen tliltem of zijÁ erf genamen de grond terug in.gebruik
t,e nemen na afloop ú"n de g jaar, dan moeten zii Lievin
de eventuele meerruaarde die ãe grond zou kunnen gekregen
frãU¡un, uitbetalen, andersinds is de pachtovereenkomst no9-
maals voor I jaar geldig.
Fo36 tÐ /4.
l¡lillem Vits en Jacob de Smet hebben Pieter Sersymoens 2 9e-
meten veenland op de t"lunleede te lrJachtebeke, belast.met een
gravelijke ""nt"i 

verkocht, dit veengebied hadden zii zelf
i¡ I maärt t¿t07 áan jonkvrouìü Lisbette Coolmans, ureduue van
Jbes uten Ramen qekoóht, Van de koopsom, 13 lb' 5 s' gro'
bedraqencle, is de hetft reeds betaald'
Fo56 to/6,

, fs Roegeers heéft aân Pieter Maes, diens zoon
i"n NeveÃ, fs Clais I l/2 bunder veenland te
de Leede van heer Ghelnoet, belast met' een
ijns van 12 d, par. aan de Vlaamse graaf ¡ vêr-
ãg iu. gro. tourn. Ulaamse muntr u,aarvan de af-
ze ruordt vastgest,eld.

Jan Cnorre, fs Jans heeft Bertelmeeus Gheerards 100 roeden
årigoeo v"rtocntr gelegen in 2 percelen t,e Hofstade in het
1ãnO van Aalst, ån"befõoft hem noch zijn erfgenamen.ooit
h;t volledig ríii gebruik van dit Iand CIp enerlei-uijze te
verhinderen op *[rãffe vân 2 lbo Sto. tourn. + a1le opbreng-
sten clie Berthelmeeus zouden zijn ontzegd'
Borgen : Gillis de Groeter,ook Coerins genoemd'' Zegher CoeIins, alias Losschaert'
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727 , Vervolg.
Jan Arents, ook
Fo35 ro/ll.

728, Giltis varì
het betalen
houtbreker,
Fo35 vo /5.

Gheerarts genoemd.

HoIbeke, schri jnruerker, uordt veroordeelcJ
van 2 lb. 10 s. gro. t,ourn. âãn Jan vanvoor planken.

Lot
Meere,

729, $'lat,theeus Straetman e
gro . aan sch ipbouruer
Pieters en Lisbette,
aankoop van veenland.
Fo36 to /t,

rkent een schuld van 7 Ib. 14 s. zGillis Lambrecht, pieter Soisoone,
vedutye van Pieter Soissone voor de

d.
fs

73O, Jacop van
1B s. 2 d,
Fot6 to /9,

ZeLe vordt veroordeelcl tot het betalen vangro. åan Jan Borluut Baudinssone.
J Ib.

73L, t'Jillem de Vos geeft Cornelis
macht, aangaande ulat men van
deren uit de nal,atenschap van
Fo56 vo/4.

7t2, Pieter van.den. steenpitte erkent Bernaerd de 0urseme 26 s.gro. schuldig te zijn.
Fo77 vo /5.

Backere en Symoen uten tJulghen
betalen aan Jan de Hane uegens

733. Hildebrand de
s . gDo. t,ourn.
een schip.
FoqT vo/6.

I410. januari Z4

van der Meulen f inanciËi1e voI-
hem eist uit naam van zijn kín-
Danckaerd de [,lo].

moeten s lk jO
de koop van

I lb. gro. tourn.
e helft van een

7t4. Fransois 1'4oraeI. en ?rin vrouu, Kateline sLuiten een overeen-komst met priester Jañ van der Beken, vertegenwoordiger vande 0nze-Lieve-Vrouure-kerk op S.int-Píeters in verbancJ met tt
lb:9r9. tourn. clie zij dezb kerk nog moeten betalen voor
!"t"t gebruÍk van een boõmgaard : terkeñs bi j de dosd van één
f:l::", zal de t<erk Z. Lb. gro. uôt hun naiat,enschap moge*I nnen .
Folg vo /17 .

7t5, Pieten.'ùan Buxt.are erkent een schurd van Iaan Boudin lyr¡oens uegens cle aankoop van dhuis op de pit, 'rden Ketel" genoemd.
Borgen ¡ Jacob de Costere

Jan de Costere z Þroera
FoZ.9 to/L3,
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Ghuy BIoc, Jan Hebbel en Gillis Leeuerks r hglleheren .in den
oit, berióhten dat op ZZ juni 1409 Plertin uter Galeyden en
5un'Hiltis voor hun voorgángers Rijquaert vãn Liedekerke en
Coo verklaarden Pieter de Visschere 4lb. LZ s. grot tourn.
ãchuldig te zijnr u,elke schuld tot op heden nog niet bet'aald
ig.
Kosten ', 25 d. gro r

Fo29 vo /9,
Jan Van Bassevelcle¡ vleeshor.lruer, erkent een schuld Van 2t
B. gro. jegens Leenen Vastenavonts, heden Ve¡.tegenuroordigd
dooi Jan'de Jaghere¡ Voor gedane onkosten.
FotA ro /r.
BernarL de Gurseme erkont een schuld van 4B S. gro. aan
Pieter 0liviers en betaalt hij die niet, af op de vastgestelde
termijn, zo rîag Pieter de opbrengsten van Bernarts grond te
Landskouter in beslag nemenn
Fttt? to / 4.

7t9, Joes van den Bossche erkent
I tb. gto. tourn. schuldig
F036 vo /1.

Capricke, bLauuer t
blauuen.

Heinr ic
te zijn

van
voor

740. Jan Hamer, f s Jacops uit hlachtebeke e

, Ib. 12 s. gror tourn. aan Priester
financieel gevolmachtigde in naam van
de aankoop van veenland.
Gecancelleerd op 6 februari L4I2,
F o36 'vo /3 .

7 4L.

r!<ent een schuld van
Jacop de uielmakerer
Boudin Braemr voor

Tussen Jan de Scoteleere en Simoen Serthomaes en Faes vân
der ttlersch, uelke Iaatste 2 personen de goederen vgl het
klooster van Sint-tillis (Gheleins) aan Jan verpachtent is
een geschil gerezen op tal van punten in verband met in-
breuñen op dã pachtvoor\t,aardenr onvoorziene onstandigheden
uaa¡door .lan ais pachter eisen ¡neernt te kunnen stellen
of waarbij hij Simoen en Faes als in qebreke bliivend be-
schouurt,. Dit geschil u¡erd op 15 iuli 1409 voorgelegd _aan
Daneel van guitale en Boudin Pieters, vindoren over 5lmoen
en Faes, die punt voor punt beoordelen en een vonnis vellen
Uaarna úe zaak aan de schepenen Van de Keure !,ordt voorge-
Iegd ter bevestiging. Er i's gestipuleerd dat. vie de uit,-
spíaken niet nalõef[, zich een boete van 60 Ib. pâr. op de

hals haalt.
Fo58 ro-J8 vo /L



t4 0. .ianu 24art
109.

van

lb.

742. PrÍester Jan de Brune heeft uit naam van de famÍlieledenAechte de Brune, zijn zus, de hetf[ våÀ""un b;o;;;;ij'metaIle materiaal r .gelé9en oúiten oã x"["-ïpoort en 'in denZickele" genoemd, meI a]re rasten 1l;;-[u"tend inbegrepenverkocht aan Aechtes geu,ezen. man, steilin [.rouIer;;-;;;; 2410 q.. gro. tourn., over een termí¡n råÃ r jaar te betarenLandheren r priq:tur Jaeop vån deñ Hecke, arias scotte enBoudin vander Bloct in nâam ùan Aechte, ,i¡n
vr(,u\rr e

Fo46 vo/6.

0 anuaf 25

74t' Jan de Hert uit t'Jetteren vordt verbor]en Guy van oemberghenenige rente uit te betalen di" r,i j-.!:r_ jaartijks schuldig1s totdat Guy. zijn schurden j"g;;; r,Jilrem van Meerbeke enliin vrouu, afbetãatd heeft. -
Fo77 vo /2,

14I0. .ianuar,i,- 26

744, Gillis de
dat Lievin
hen.
FoZg vo /I,

Scouttheete en l¡Iiltem
l4oenine geen enkele

van der Eecken verklaren
schuld meer heeft jegens

] 4t0 ^l anuar i27I

745. Gi11ís Boudins erkent
moet betalen.
Fo2B vo/4.

dat hij Robbrecht portier ?Z s. pacht,

746, Jan clocman, Jacob stulpaert en sort vinderen van de opper-kosterij van de sint-Míär,iut"fä.õ"tí" t; G;;r,-terichrendat ¡

' zij pp l1 september tt. France de Beer veroordeerden tothet betalen van ?g d.^grq¡ erì nog eens 5 s. 7 d, gro. aanVictoer_Steppen + de zt_ o. qro.-Ëosten tsji- zii op 14 januari 11. Jan xãrssenr-uoonachtig te ldaarschoot,vero0rdeel'den t,ot het betaren van 14 s ¡ 2 rr, gro. aanSegher Ri.jm + de 39 q. gro. rio"iän-tøii - 
r'r e¡

' zíj op 16 december rr: i"l, o" ð"o1", uoonacht,ig t,e Lande_9emr veroordeerden tot het'betaren van 16 d. qio. aanJan de Scheene + de 26 g. g;;.-[""tå""Cöi,-' "'zii op 19 deeember 11. .¡an-van gã"""v"i¿", vleeshouurer,veroordeelden tot het betaren van 6 d, gró. ããn Gillis vantlavere + de lB d. gro. kosten ( 9 j ¡onder hun .voorgangorõ Daneer vãn 
't{åioegr,um, 

en cû r; l¡Jí1tem de rryõt õp zo juni ri; ,;;;ordeerd u,ê.f,d rot her be-taLen van 16 so 2 d. gro. aan Jan van den Hòuvere, fs tir-Iis + de -16 d. gro. kõsten iï). - r r¡vqvç
Fo28 uo /s_6-j_a-g:- -'
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747, Jan Seghers, fs Bertelmeeus erkent
aan de ueduue van llillem ldoelbaet t
genamen voor turf.
Fo2B vo/15,

749,

een schuld van l0 s. gro.
$lerqriete en diens erf-

748. CIlivier Eckaert erkent een schuld Van ?8 s. gro. aan tlillem
Blondeel voor een pant,ser.
Fo?9 vo/II.

Jonkvrouru Kateline sPotters, begijn in het Sint-Elisabeth-
hof, heeft haar aandeel in een stuk meers, gelegen achLer
de l{uide in ulat men noernt frsPapen Belerr¡ t,er grootte van
279 roeden, aan Jan de trave, fs Huughs verkocht in ruil
voor een Iijfrent,e van 9 s.9 d. gro. per jaarr verzekerd
op het verkochte stul< meers i uraarop samen met het overige
aandeel van jonkvrouu, sGruters, dat aIs conterpand urordt in-
gezet, een jaartijkse landcijns van 4 d. par. rust.
Landheren: fìaesse van Audenaerde

l,JiIIem Vermarien.
Apostille: Kateline sPotters verklaart de rente voor het
' jaar I41I ontvangen te hebben, B. 11.1411.
FolI uo/2.

750. Jacop Hamerlinc
tourn. schuldig
Fo3t to /12,

TSL Gheeraert van toukelsberghe
tourn. âEtrì Jan vander Meere t
op Sint-Baafs.
Fo36 to /7 ,

erkent Jan l'laes, f s Pieters, 4 Ib. rrro.
te zÍjn voor een schip.

erkent een
uegens de

schuld van B

koop van een
1b.
hui s

9ro.

752, De 2 zussen Clare en Tenne Maschs met hun respectieve mannent
Gillis van Cothenr en lrlouter Hauueel, hebben aan Daniel van
Herzele Bernardssone hun rechten op een huis en goed in de
Sint-Jansstraat, tegenover de Rijnpasse, nameliik het 36e
deel ervan, verkocht.
îo45 ro/10.

753, Jan de tJevere heeft Jan van Ydeghem 7, roeden Iand verkochtt
gelegen voor de Hope sHopkouter, die Ífìen houdt van de paro-
chiepriester van f'lerelbeke en garandeert hem het vrije
gebruik van de grond, zoniet betaalt hii hem 2,4 s. gro. en
alle opbrengsten die Jan daarcloor ontzegd zouden zijn.
FoTI uo /9.

1410 ' .i anuari 2B

754, Jan de Pot,tere erkent een schuld
gens Jan van der i(elchieden voor
FoZg va /2,

van 5 Ib. gro. tourn. je-
Iijnruaad.
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75r,

756.

Pieter castelain erkent een schurd van zo s. gro. tourn.jegens Jan den Hamer voor een pantser.
Fo29 vo /1.
Lievin de Prat,ere, f s Lievins erkent
9ro. aan Bertelmeeus van i.leessene voEecancelleerd op Zl september 1410.Fa29 vo /6,

oen schuld van g Ib.
or Iijnruaad.

ll1.

Ib. L2 s. gro.757. Eloy vanden
tourn. âan
Fof0 to /7 ,

Upstalle erkent een
Jan Boenin, brouuer,

schuld van 4
voor bier.

758. Justaes van Str
ren van de Sint
hun vooDgangers
- Jan vañ¿eÃ Bo

26 s. gro. aa
reeds l5 s. 4
2 inq

- Ghise
van 2

760,

14t0 .ianuari 29

een schuld vân 3 lb. 16 sr
koop van een zilveren riem.

a,

lbrecht
7 s, gro

aessele, Lievin van Ruede en co. aIs vinde_
-Jacobsparochie te Gent, berichten dat onderYryein van Varneui jc en eo.
eg3plqe op t0 november l40g een schuld vann .Philips vanden DaIe erkende, uraarvan hi jdn gro, heeft bet,aalcl - kostán t ZO J.'.g"o.
van den Ackere op 13 juni 1409 een schuldr âãr1 Jan van den Houvere erkende _ kosten r20 d. gro.

Fo33 ro,/10-11.

759. Jacob vander Heeken
aan Symoen Sproeke
Fo jg to /9,

e rke nt
voor de 9ro.

hJulfram vriend heeft in ruir voor een aantal percelen erf_goed .te ?rglgul, - 
jonkvrouu, r'rergriet" 

"ü"iesen' À"n-ri jrrunt"van jaarlijks.6 Ib. lZ l. pãr.. ugrkocht,, verzekerd oI zhuizen, êén bij poortakker en het ander op de Gracht (Hout-lei), met een ipl¿tijns uãl jSarlijks 4 tb. if-*. -;;". 
aanhet Sint-0bbrechtsbegi¡nhor äro"À"i ãn'op een huis in del''Julfstegg Tet een tañoði¡ns van jaárlijkb rz s, 4 d..'par,aan de Bijloke.

Landheren : de meesteres van_het begijnhof op poortakker,
fvlergriete sisseers en t-ievin de hr"uu, 

-ãntu"ág"*
van de Bijfoke.

Fo42 vo/8,

76L, Vrancke Ysevijn en Gheerbodefinanciële volmacht.
FoZg vo/L6,

van den Dale qeven Jan Coucke,
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7 62,, Het geschil tussen Heinric Hoynse en tdillem van den Steene
omt,rènt de muur tussen hun beider huizen in de f'linnemans-
steeg, uordt aldus beelecht ¡ daar de muur zich op Heinrics
grondgebied bevindt, moet hii hem op zijn kosten rechttrek-
ken daar uraar hij over l,ìlillents¡ perceel loopt ; verder moet
t¡JiIlem op de muur een kroonti jst aanbrengen, vermits hii
zijn huis heeft afgebrolcen Bn Heinric daardoor beroofd is.
van een degetijl<e afsluiting van zijn erf; het einde van de
muur met de kroonliist zal l-leinric onderhouden, tot zolang
dat ldillem er niet, tegenaan gaaL bouuen; gebeurt dit r darr
moeten ze samen de onderhoudskosten dragen.
Fo29 ro /L.

763, Pieter Bouters
gro. tourn. âân
Fo29 to /2,

ruordt veroordeeld tot het beLalen van 5 1b.
Sanders Beys,

764. Mantirî van der:.'Dijcstat, Jan van tìhent,, fs Laureins en co.
als vinderen vhn de Sinf -trliklaasparochie te GenL, bericht,en
dat z

- zLj op 1I januari 1410 Bernaert SLurteruaghen veroordeel-
den tot het. betalen van 6 s. -11 d o gro. aan Andries de
Muntere + de 20 d. gto. 2 ing. kosten;

- zíj op 5 olctober 1409 Jan de Leeu veraordeelden tot het
botalen van 4 s¡ 6 d. groa aan Lievin Verpoere (fl + de
16 d. gro. kosten;
zíj op 29 oktober 1409 Gillis Baten veroordeelden tot het
betalen van lL s¡ 7 d. gro. en IZ mit'en + de 15 d. 9ro.
I ing. kosten;
zij op 11 januari 1410 Jan van T'lijnghene veroordeelden
tot het betalen van ] s. 4 d. gro. aan jonlcheer Arend
Bernaigen¡ urettefijk vertegenuoordigd door Jan vanden Pe-
ne + de 6 Ib. pâr. l<osben;

- zij op J december 1¿109 ldillem de Biscop vetoordeelden tot
het betalen van tS s¡ gro. aan Pieter Goetghebuer, ruette-
lijk verLei¡enrtoordigd door Pieter Jacobs + de LZ d. gro.
kosten.

Fo29 to /3-4-5-6-7,

765,

766, Ector uten Zwane
aân Joes 5tr.¡erem
Fo29 vo /13.

Jan de Joncheere erkent een schuld vân
jegens meester Pieler van Cluervinghem
een huis in de l4ere (1).
(f) n{¡ : Universiteitstraat.
Fo29 uo /L,

B Ib.
voor

Ðro. tourn,
de koop van

erkent een schulrJ van
votlr stoffan.

11 lb. 5 s. 6 d. gro.
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767.0livier Lutin moet
Foj0 îo / 6,

768, Jan Goele Janssone
Jacop de Ho(e)ghe
_Borg I Jan Stoep.
Gecancelleerd op 7Foll vo/1,

Jan Beste 26 s. Z d. gro. pacht betalen.

erkent een schuld
voor ulol.

van 12 lb. gro. aan

februari LqL3.

769, Jonkvrou\t/ Clemencie
Bernaiges r belooft
Jehanne van pouke,
?4 ". gro. touxrt r ¡

!gt verpanding van
Fo32 ro/10.

van Hemericourt, ueduule vân Segherde rest van haa¡ schuld jegens vrouureueduue van ùrlouter van t,!uinõm, nameti j tin te lossen urâarop Jehanne haar eis-Clemenciefs goederän intrekt.

77A, Jan van
4 last
Fo37 vo

77L Jan Segherssone erkent
Jan Bloumaert.
Fo4j vo/7.

L410 ' .i anua ri ]0

772. trlillem Rijcquaert ruordt
I r gro . tourn ¡ äâfì Jan
FoZ9 to /lA,

. den.l¡línele, fs Arents erkent dat hij pieter de Kocbrandstof moeten leveten./r.
een schuld van 7 s. ó d. gro. aan

veroordeeld tot
Asscheric.

het betalen van 15

771, Jan uan den Neste, fs
9 d. gto. aan Pauuels

Lievins çrkenL een
van Branteghem.

schuld van IZ so

Fo29 ro,/ll.
774, Luuc uten tr/ulghen

echuldig te zijn
genover de meers
FoZg îo/IZ.

erkent Jan Rascaert I0 Ib. gro. tourn.uegens. de koop van een huisr-recht te_van het Sint-Jacobshuis gelegen.

775, Luuc Bastoen erkent een schuld vantnlillem Arents, die men ilNieufoertli
een huis 9p Sint-piet,ersOorp.
Borgen I Fransois Ackerman.

Anthonis Bette
Jan van der luleere.

Fo7g vo/4,

9 lb. ]0 s.
noemt, voor

gro. j egene
de koop van

s, glo. tourn.
Cods, ue-

776, Laureins Vranke erkent een schuld van 4 lb. I0aan Beatri js Cods uit t^letteren, rueduue van Jang:!: de.koop van een huis in d; B"g;i["n*traat.Fofl to/2,
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777, LijsbeLte van Turtelboeme en
soete Joes 5 1b. 14 s¡ grû.
Forl. to/LL,

t4t0 n .ianuari ll-

778, Clais van
monde de h
verkocht v
ûp gans he
lijks r die
mits hii o
ApostiIle

FoZg vo / L3,

Kateline Roelins erkennen Heyl-
schulciiq te zi j n voor haring.

Ae turi j 1re, riemmai<er , heef t rneester Jan van Denre-
elft van een huis met alle bijgebouwen aan cle Leie
oor 9 Ib. gro. die nog betaald moeten u/orden.
t huis rusI een landcijns van B s. 4 d. gro. jaar-
Clais nog zal betalen voor het jaar 141Ûr ver-

ok de huuropbrengst van dit jaar nog innen zal,
¿ 24 april t4I0 : Clais varì Aelruijlre çeeft Baudin

Blanckaert. volmacht om de hierboven besproken
schuld te innen.

779 , Jan van Varnerui jc, heer
het betalen vån 9 Ib. 13
Fo29 vo/r.

780. Jan Baudin
aan Jan de
Fo29 vo /7 ,

l'leinssone erkent een schuld van 5 1b ' 2 s. gro.
Muenc voor hout.

van
S.

urordt
aan

Exaerde,
7 d. gro.

veroordeeld tot
Jacop den Bake.

781 .

792.

Uit de houclenis vân Kateline Ghiis door het echtpaar Ghisel-
brecht Ueys en Lisbelte stJitten, ingesteld op 25 april 1409,
is een ge schil gerezen met de dichtste erf gerìailten lanr¡s
moederszi jde van Kateline {ìhi js, narileliik Joes Bloumaerts
en zi jn zus i4ergriete Bloumaerts, uleduue van Ghiselbrecht
vander Ghuchte in venband ¡neL de aanspraken die de houders
maakt,en op erf qoederen, aan de uees Kateline var'ì moeders-
urege toekomende. Et uordt duideLiik gesteld dat de houders
enkel recht, hebben op de opbrengsten van deze erfçoederent
zolang Kateline in leven is en niets meer, en mits deze
btijft de houdenisovereenkomst van l<racht.
Fo30 ro /5,
Segher Ghuuse uorrlt veroordeeld tot het l,everen van 25 hoI-
sters rogge âan theeraerd cie Coc.
Fof0 uo/I2,

783. 0livier Coveit erkent Jan van sGraveneecke, die optreedt
naam van KerstÍane van der Beke, 5 1b. 17 s. l5 d. gro.
diq te zijn, die KerstÍane toekomen uit de nalatenschap
Diederic Coenen.
Borg r Gillis sCoreel en Jan Coveit.
Geeancelleerd op 19 februari 1414.
Fofl to /, c

in
schu I -
van
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784, Jan de Pleyhero,

gro. tourn. aan
Fo 4j vo/Il.

brouwer, erkent een schuld
Pauuels Nijs voor koren.

van5lb.4B.

785, Jan van Bassevelde heeftgrote Vleeshuis verhuurd
Fo49 ro /IA,

Jan van Dronghene een stal in hetvoor een jaar voor Z lb. gro.

786, Jan Goessin
aan Heinric
FoSt vo /9,

I'le rensone
de Calurye

erl<ent een schr¡ld
voot bier,

van I s. lt d. gro.

787. Symoen van de Scaffelt erkent,gro. t,ourn. aan thelnoet den
van een paatd.
Fe67 vo/9.

1410, februari

een schuld van
Amman, fs Jans,

? lb. 6 s.
uregens de koop

7BB.

789,

14 0o februari l

Jan de ldielmakor, f s Gillis heef t het echtpaar pieter l{ee_ster Jan Bn turarÍe Haeuruaerts een rijfr;;t"'uán j;;;ii¡r"6 s. gro. verkocht, bezet op een stüt grond met 2 huizenerop-bij het muidegat, berabt T"t een jaarrijkse randcijnsvan 16 s. par. aan de stad Gent. -
Landheer in naam van de stad ¡ Justaes 0nredene.Fo39 vo/6,

Priester Goessin vanden vivere geeft in eiqen naam en uit
l?am van zijn zus I'tergriete het goed dat Goessin van denvivere, fs J.l: eertijds van hen-in pacht hi;i¡,' in"pacntuit aan Ghiselbrecht ðon Hane uit Leeu.,e, beneván" nãg zst,ukken land r h"! geheer ter groote van ll bunder 4 ãagruant,en.34 roedenr gelegen te vtieízei.e, uoo" een termijn van6 jaar voor 6 so gio. tourn. per búnder per jaar, mits eenaantal bÍ jkomende voorui¡arrjen' inzake bezaaiing, beplanting,rnest-, '' en andere leveringen in natura, onderhoud van degeboutuen, de I lF.. gro. toúrn. die de fáchter gereend zijn¡
!:! hogl, llet, wa{¡eiãvan de vi jvers **t'Ju vissõn erin ¡ E o €r.Fo66 to/I. -

790. l/iL1em vanden Hove erkent
2 Lb, 11 sr gro. schuldie
Fof,û to /8,

T9L Heynric Bruunhals erkent
gro r bourn. schuldig t,e
F oil to /9.

Adri aen
te zijn

Babuere van 0udenaarde
voor honing.

Gillis de Vriese, blautuer n 3 lb.zijn voor blauven.
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792. Lievin Van den Dale heeft aân Lisbette Van Berchem en haar
natuurli jke zoon bi j t'Jouter van Hulendonc, Adriaenkine r een
lijfrente van jaarlijl<s 6 s. gro. tourno vBrkochL, met zijn
huis in de NederscheldestraaL als pand; dat kan verbeurd
urorden uranneer hii de 1iif rente en de 2 s. par. per dag ge-
durende 14 dagen na de vervaldag, u,aarop zii recht hebben
bij nint-uitbetaling, niet uiLbetaalL.
Landcijns van heb huis I jaarlijl<s t4 s. par.
Landheien I priester Jan van der Beken in naam van de Hei-

lige-Geesttafel van de Sint-Pietersparochie en
Jan uten Hove, fs Jâns.

Fo48 va /9,
7gt, Gillis Van Doersselaer erkent een schuld van 27 s, 6 d.

aan Jan BaerL voor hout.
Fo49 vo/7.

794, Jan de Lettel alias Reynier erkent een schulcl van 4 lb.
aan Guyot, van Seclyn, uraarvoor Pieter uter volrestraLen
garant stelt en voor ryelke borgtochL Jan belooft Pieter
eventuele schade te zullen vergoeden.
Fo61 ro/8,

gro.

gro.
zic h
alle

schipper r erkent een
ueduule, ['iergriete, en
een schip.

195, Jan Van 0verrneere erkent een schultJ Van 3 1b. 5 sr 9ro. aan
l,Jillem van den SLeene voor houten
Fo68 uo/5.

planl<en.

0 februari

796. Lievin Baert,
bourn. aan de
[¡JoeIbout, voor
Fe29 vo /12.

schuld van 5 lbo Çto.
de erfgenamen van tJillern

797 , GiIlis Vits r fs
aan schipbouruer
schip - de helft
garant staat, en
Fo30 ro /9 ,

GilLis erkent een sahuld van t Ib, 2 sr gro.
Jan de lnJaIe en aan Jacclp Penneman voor een
aan Jan de tqlaler uraarvcor Jacop Penneman
de trueede hetf t aan Jacop zelf .

7gB, Martin tle Gheendt, tli.chiel van der Beke en co.e vinderen
van cie opperkosLerij van de Sint-Jansparochie te Gerrt,
berichten daf ¡

zij op 24 december Il. Jan de curte veroordeelden chri-
stiaen î4aes Z holsters raapzaad t,e leveren en de 29 d.
gro. 5 ing. kosten te betalen (f);
ii j op 3 decemt¡er 11. Pieter î'laroel veroordeelden tot het
Ieveren van 12 L/2 holster masteluin (= mengsel tarue/
rogge) aan Ghiselbrecht van Kuervere (Z)ç
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798,

1 1.7.

t, Lijsbette vanden
frente van L/Z nrud
uranneer hij bij d

Lijsbette per dag

Berre,
rogge

e uit-
2 d, qron

j
t
dagen.

vãn 5 Ib. gro. tourn. aan

van 36 s¡

Vervolg,
- f i j gp. rq november ll. pieter [.Jaer]oes veroorcleelden tothet betalen vgn 4.": ç¡re.r aan Jacop cre r,'Jinter + de r6,5 d. groc kosten (a);
- lij pp.7-december 1r. Ley van swijnarcJe veroordeelden tothet betalen van z s. gro. aan tiliie coppins + de 17 d.gro. kost,en (5) ionder hun voorgãngers Godevert ulen Hove, Jan de clerc enco.
- gp 22 iuní r40g Pieter van sombeke beloofde Gillis vanDeynse rB schilden en 3 d, gro. te betalen {. de lg d. glorkosten (¡);
- op _22 juni 1409 pieter Tanghe veroordeerd ruerd tot, het be-talen van 25 g. 6 d. gro. ãan ì,rrilrem vander Donct + de
__23 d..gf,o. Z ing. kos[en (6).
Fof0 vo /I-2-3-4-5-6.

799. Heynric Serinnt Jacopssone heef
Jans rJochter, een jaar.li jkbe liverkoeht, met dien verstãncJe dakering ervan in gebreke bli.j f t,
van hem mag eisen gedurende 14FoSI vo /6.

800' l,^lillem van Lo¡nber<e erkent een schuld van 9 rb. gro. tourn.aan .Jacop Inghel uogens de l<oop van de herf t u"ñ het huisi.n de Viesteeg (t)r-dat Everaert de Ritsere na iijn doodachterliet.
Gecancellt lig. op .6 okt,ober r4t9 ( verr<raring door Girtisvaenkin, tíltis de Bueder, tLais van der Beke en Goessinvan den Abeele).
(1) nu ¡ St,adhuisstoegr
Fo36 vo/lO, "

B0l, Jan tSolLeberch erkent een schulcl
zi jn zoon Hatt,heeus tsolleberch.
Fo37 îo /IZ,

802. Jan vanden
B d. 91o'
FoqZ to /5,

Perre alias Perrekan erkent een schuld
aan Segher lvleyeraert voor een paard.

B0l ' Hul gec'chil t,ussen Jan Pierssone en Jan Lauurers in verbandmet eðn schuld die Jan Lauuiers aan Jan piersron" moest
be talen e uraarvan akte craterend u"n 9 clecomber rqa7, urordt
!"n gunste van Jan pierssone beslecht; Jan Lauurers moethem 1 rb.-I0_s._gxo. betarenr ñog eens 5i kronen en verderook zoveeL ars Fianeois Ackerman vindt dat ñij-rou gekregenhebben indien hij contant beLaald zou zijn geüeest ("i"i:-'Gecancelleercl op- l5 novemÍrer 1410.Foq? vo /I,



lI8.

804.

0 fe ruari 4

Anciries CopPinjans erkent 30
KeusLer Janssone geleend te
be talen e vo0r rYelke belof te
garant staat.,
Fo29 volh,

41 feb ruari

Franse kronen aan Joha:lnes
hebbenr êñ belooft die Lerug te
zL,jn broer Pieter CoPPinjans

805.

1410. februari 6

806. l-!einric Bints erkent een schuld van
Cabbeliau voor de kooP van een huis
Borgen''¡'i.GheerarcJ de Costro, ridder'- Ûste van Huele.
Folo vo,/1I.

Pauuels van
Bertelmeeus
fotT vo /3,

þiu s ho Ie
van den

erkent een scht¡1d van 18 lb. gr'o. aan
Briele,

2A Ib.
bij de

gro. aan Justaes
kouter.

8t7. Jan Floreins,
schuld van 6
Forl vo/I0.

fs
S.

Jans, klompenmaker üe Hulst, erlcent
2 d. gro. aan Jar'¡ Volke, ls t'Jouters '

een

f ¿¡10. f ebriari 7

B0B. Joes l,'Jillaeus
Jan Bruunhals t
Gecancelleerd
Fo30 to /2,

B0g. tnleyn vander Lueke erl<ent een schuld van 3 tb" !2, do gro'
aan HeYnrie vanden tJeetvelde '
Borgen ¡ Lauu¡ereins Neeringh i .

Jan van l.iijchuuser fs Heinrics'
Fo]0 vo /14,

f s i{echiels erkent een schuld van I 1b ' gDo o

van tìeYscoet voor een schiP.

811. Jan Ysenbaert erkent Goclevert van der Haghe I6 1b.^10 sn

;;;. ;;h;Idig te zi. jn \uegens het f eit dat Gheeronr Bloume de

õchuld die Jãn tegeñover he¡n had aan Godevert heeft overçe-
;;;g;; en GodeverI aldus schuldeiser uorrlt' ter atte*Lie van

Jan. De schuld die Jan ter att.entie van Gheerom lrad bedroeg
I9 lb. gro. en vloeide voort uit een verl<oop. y3n.2 \/2 bun¡-

d""" meãrs te t'lelle. Door rJeze schuldoverCr ebht is Jan

Gh"u"o* niets ;;;; schuldiq, vermits Gheer'am Jan nog rente
moest uitl<eren

erkent een schuld van I? lb. gro ' tourn o ââl'ì

hem indert'i jd qeleend.
op 29 mâarb 1414.

B1Û. Jan Roqghemant
t.ourn. aan Jan
Fo3i ta/L,



l19.

gll.
0 brsari

Vervolg.
(l'lat het verschil
gro. goedmaakt) 

"Borgen; Heínric
lotT to/2,

de 16 lfr. 1û s. gro. en Ig lb.
en Jan Buelcel.

Decl<ere hebben de amman van
turven verkocht.

tu ssen

Re yneele

8I2. De ? broers Jan en pieter de
Gent, Jan Scoe;rjansr IZ last
Fs43 vo/10.

BIJ.

814. lnlillem BoeIe erkent een
aãn Arend l¡litte voor een
eens de schuld betaald.
lo4j vo/6,

14l0' februarå 7 {r)

8I6.

scht¡ld van 6 lb, ¿t s. 6 d. gro.
schip, dat hij zal ontvangen

Ridder Gílris van Grarnmees en Boudin Borruut hebben hungezameliik ggeq te GaLgenberg voor 9 jaar in pacht gegeven
âan Gheeraert Roulins en Rombaut scoeÍin voor 14 lb; p"".per jaar mÍts enkele voorruaarden in verbanrj met het gbbruik
van de grond.
Borgen voor de pachters r Jan RouIins, linnenulever en lvlichiel

Goedghebuer.
Fo44 ro/5c

815. GÍlli.e vtrncc'n Euseche, f s Jane moet als bcrg vre r pletcr Bloc,Lodewijk Flnggl_.tilijnde 24 s. gro. betalen uñ Jacop vandenAckere moet Girlis dit terugbetalen en hem de uretLelijkekosten vergoeden.
( I ) er staàt 7 februarí r4rr ( n. s. ) ; hoogsturaarschÍjnlijkuordt de in hoofcling vermelde datum bedoeld.
Fo54 ro/8.

1410. februari

Jan.clocman, Jaeob St,ulpaert en co. vinderen van de opper-kosterij van de sint-t4íchielsparochie te Gent,, berichIendat onder hun voorgangers Daneel van Maldeghem en coo
- fúirlsm de vriese op rl rnei t4ag veroordeãld ruerd als borgvoor Jan Hauureel, fs Justaes alias vån Nieukercke 24 s.6 d. gro. te betalen aan tülichier van Horenbeke + de 19 d.gro. lcosten;
- Harend van der Haghe op zz juni l40s veroordeerd verdGilris Boene 13 s¡ r/z d. gio. te betalen + de 5 s. 5 d.gro. en I ing. kosten.
Fo2ü vo/10-lI.



I2ü .

1410" februari B

BI7. Jan t4artins t
uan 3 Ib. 15
Fo?9 vo /15.

BlB. FransoYs Acl<erman
tourn. aan Jan van
broer, Lievin.
Fo]0 vo /9.

82I. Loeni-s de Groetheere en
van Û4 1b. gro. Lourn'
lijnruaad¡ '

Fa32 to /9,

82?,

823,

B?.tl.

I0 februari 10

825.

fs
S.

schipper, erkent een schuld
Pietär Aderic voor een schiP'trlillem, onvri j

gro. tourn. aan

erkent een schuld van 5 Ib '
den [Jamme, die oPtreedt in

1û B.
naam

gro.
van zijn

819. Jan de Coninc Symoenssone uit Lokeren'
vel Janssone 2 inudden rogge verl<ochL'
stelcle termijrterr moet' leveren'
For\ vo/)6,

heeft JacoP
rvell<e hii oP

den Die-
vastge-

B?0. Heinric de Hont uit Lederne (=
Gheerolf van PaPeghem 2 nobeJen
FD3! to / I5.

Sint-l,iartens-Leerne ) ¡ erkent
sehulclig te zi jn.

Roegeer Ansin erkennen
Vlaamse munt aan t'Jillem

een schuld
Roqghe voor

Mergriete Haex, veduule van,Jan van tseIle erkent een schuld
vañ 6 Ìb. gro. 'tãù"n. aan ,:u-uro"rs Pieter en Jan [Jii - :

;;;"sche, índert'j-id aan heir geleend'
i'¡z v" /iÐ,
Jan ScreYaes uit Beke, heeft
2 holsteis rogge naar Gentse
Van de kooPsom moet nog 6 ]t)
Fa47 uo/9,

Jacop IngheI I2 mudden en
gerekend, verkocht "

"] 6 d. gro. betaald uorden'

l,.Ji11em de vriese lreef t, Jan cle f4an, f s Jans een erf eli jke
rent.e van jaarii¡Ls 10 s. gro' Vlaamse munt verkocht'
urelke re'te hii-Ëefooft biñnen het jaar te bezetten op een

erf goecl te blaarschoot.
Bor!en: zijn broer Daneel de Vriese en

Cã"ãn"ulleeid op 2 mei 14I1 ( Jan de l¡lan

bovenvernoemde Iiif rente l<tui jt, sic ' )

Fîr58 îo/8,

aan
maat

1Ü

Pieber van den
scheldt tJiIlem

Lare;
de

Jan Coelman, PiiPemaker erkent
lain, Plergriete sBackers, 1t s

zijn voor zilver'
Fo?6 îo /8,

de ueduue van Florein
gro. tourn. schuldig

vit-
te



0

826.

827 ,

BZB, Laureins
tourn. â€l
Aschoepe.
Fo5U vo/6.

februari ü

Jan van der Sale ryorclt
s. gro. t,ourn. âÊtfì de
bout,.
Fof 1 vo /9,

veroordeeld tot het
ueduule en erfgerramen

r2l,

betalen van 34
van tfilLem to'oeI-

Pieter sersymoeñe ¡ , Symoen de Grutere, Jacop uter llaleyden
en Jan uten Hove, fs (lais, als Heiliçe-Gebstmeesters en
Gheeraert de ['lontenre als ontvanc{er vãn de Heilige-Geest,-tafer van de Sint-Niklaasparoehie hebl¡en ten batõ van de
armen een huis, rrden coelsteentt genoemd en gelegen voor desint-Nikraaskerk aan Fransois vander blostinð en Jehanne
l"linincx, diens vroulr, verkocht op vcroru,aarde rJat deHeirige-Geesttafer over de niddelste kelder kan blijven be-
schikken en Fransois en Jehanne die zullen onderhouden,
voor een erfelijke err eeuuigdurende rente van 53 lb. ri s.
I d. pari mits zii het, huis en het optrekje erbij repareren.verder hebben Fransois en Jehanne een erfélijke ientb vanrz lb. par. per jaar geschonken, uraarvan de vooruaarden enmoùliLeiten orn ze te verzekeren uitvoeriq vastqelegd vorden.Dit a;Lles hebben ze verzekerd op hun huiõ en gõed ãuseen deBagattenstraat ên de savaanstraat gelegen, zoiang tot, dergparaties uitgevoerd en de rente van 1z lb. par. bezetzijn.
Fo4t ro /L,

vân der Scaffelt erkent een schuld van Z, s. gro.
n Jan GherarC, Jan ? ,.,,,,,,? en Arend vandeñ

I410, f ebåugri Il
82.9, Jan Boyst, f s Gillis erkenL

gro. pacht achterstallig te
Fofl to/6,

8r0. Baudin de Necker
te betalen.
Gecancelleerd op
Folj. to/7.

BJ1. Jacop de Hertoghe
Bruu¡ere I s. qro.
Fofl ro/I0.

Jan Rijm, fs Goessins 4 lb. l6 s.
zijn.

rrlordt veroordeeld l,.Jillern Everem 32 s. gro,

L7 maart 14I0.

alias var¡
tourn. te

Kets vordt veroordeeld
be t,alen .

Hughe de

83?, Heinric van den Tuivele en Jan van den Neste, fs
erkennen Vastine Jan Claeus f lb. 2 .e ¡ 7 d. gro.
gghuldi? ,te zi jn u,egens een lening indert,i jcl.
Fof ] va /5,

Lievins
toUrn.



T2?,

û

833,

834,

8t5,

836. Gillis Stiil en
Segher sLoeven,
erfgenamen van
lb. t0 s. gro.
Fo32 vo /4.

februar i I

Jan Laephout, timmermant
aän Jacop vanden Berghe
lo32 ro /2.

Jonkvrouu,
nen alias
fa Gillis
verzekerd
rente etop
anderrrde
Fo32 vo /5,

Jan
die

zijn
vû0r

erker¡t een schuld van 3l s. gr0'
voor timmeruerk aan een huis.

Symoen Deynoel-, f s Lievins qdt Arend l¡Jandaert en

uiou, pasitrine Smeds volmacñt' om z:-in- stal in het
VleeshuisteverhurenmeLrechtopallej-nkomsberr
ùão"iuloeiend en ruel zolan-q tot zijn schuld van 2

g"o. jegens Arend zal zi.jn inç¡elo:t'
Fo32 ro/II.

zijn
grote
daaru i,t

r lb. t d

aan

3

Li jsbette Hey¡nans, tl'eduve- van Jan vander l"losti-
utõn pe11ícane heef t Arnelberghe vanden l,ieere,
e"" ¡aarIijkse tiifrente van L0 sr 9ro'. verkocht'
ão z"halve huizen met grond erbi j, 1?198r enit¡e
rusten',J, de een rrden Spieghe] ten Fitt'e'r' de

Loene an clen SPieghelrt geheten'

vanden Bossche, fs GilIis erkennen
spreekt in naam van hemzelf en alLe
uäd"", Jan sLoeven e 8êl'r schuld van
het pachten van een mÊers.

837 .

8rB.

879,

Jacop Stulpaert, f s ,lacops heof t t'Ji11em de vi¡rder eÞn tiir-
rente van jaarrí¡r<s 12 s. gro. tourn. verkocht, verzekerd
op zi j n p*""oon-ån bezi¡. , ínzonder op het huis 'vaarin hi i
nu uoont en op de helfL úan het leen ernaast, allebei in
de straai- tegÃnou"" de 0skins!:ruq, belast met een jaarliik-
se landci jns-van t4 s. 3 d, Pãr' aan de s!:ad Gent '
t-ãn,ll"r"** ì Justaes 0nredene in naaH van de stad '
FolB vo /5,
JacobCaubrskerZegherBeelaerLenco'alsvinderenvande
onderkosterij ún,.., ã" sint-Miclrielsparochie te Ge¡rt berÍch-
ten dat zti op 

- 
iO septernber I1. Li'sbette, ueduu,e Y"1 Pieter

van Hoye verobrdeeldän toL het betalen van ll s.7 d' gror
aan Beitelmeeus Dierkiri + ?3 rl' çro' kosten'
Fo46 to /3.

Jacop Vlade heeft het echtpaar Pieter Yrnan en celien sl-londs

een lijfrente van jaartijks 6- s' 9Do'.verkochtr v€rzekerd
ãñ""ãn"h;i;-iro"atlsatie = onleesbaar) met een jaarlijkae
Iändcijns van 2t $. p'3.r. ?an de stad Gent'
Landheãr in naarn van cle stad I Justaes 0nredene '
f..o4g uo /7 ,



L23.

l4 0. februári t2

840.

841. CIais Roelins erkent,
dig te zijn voor eenFol0 rn/4.

e,42, Jan Eollin, fs

Ghildin Staseins erkent een schuld van
!:line_Jonghe, ueduue van piet,er Alå;tFolg ro /4.

Jan de Pottere J lb.
kleed en een pan{:ser.

qro r aan l(a-
linnengaron.

tl so qro. schul-

6 Ib.
voor

g
F
ro. aan ìdillemo3A vo/10.

Ja¡rs, schipper, erl<ent
lditte, fs pieters voor

sehuld van iú lb,
schip.

qro. tourn.

van\uege de

een
een

841, Jan de Kelsiedre erkent een
aan t¡JíIlem de Cleynere votlr
Gecancelleerd op Zt okt.ober
veduve van l,,lillem).
Foj] vo /4,

schuld van 7 lb.
een schip.
14ll (verktaring

844. Robbre
2 lb.
deze I
die hi
Foll v

c
t
a

ht van Eeke urordt veroordeeld Gheeraert
6, *: I d. gro. Z d, par. te betalen uãã,atste voor Robbrecht'heeft gespsnnen invan hem pacht + de ruetteli jke' kosten./8,

van Vurst,
laken dat

de ramen,j
o

845. Ghuy Bloc, Jan EbbeIpit, berichten dat rÞMartin uter Galeyclen
4. 

"^. 
gro. schuldig teniet is betaald"

ên GiIlis, Leuercke, halleheren in den14 september lI, Symoen Bollin enverklaarcJen Jan van Loekerne 4 lb.zijn, uelke schuld tot op heden nog
l(ogten z ZZ d. gro .
Gecancelleerd ap I9 mei l4llj.
Fo 3l v o/ll. '

846. Ghuy Bloc, Jan Ebbel en Gi"rris Leuerl<e, harreheren in denpit, beri"f,!gn dat op I4 *uptãrnUur*tf ,-svmoen Iìorrin en mabrin. ulþ; c;i;y;;; erkende,., Jacop vârì_den 0erzeJ_e, fs Jacops q Ib. B s.'gro. schuldiq te zijn,u'aarVan op^hederr ¡og 6 8. gro. moef"n uror¿en-nJtaatO.kosten : Z0 d, qro.;
-dezelfden samen met Jan Everuri.in de Groete eri.<enden til._lis Leuerke I lb. l0 sr gro. Iourn. schulrlig te zijn,u'aarvan op heden nog 2 Lb. 6 sr gro. tourn. 6etàald moettrotden.
Kost,en t,_I7 d. grD.¡ gecancelLeerd op I juni l4II.FojZ to /7_8.



r24.

1410. februari LZ

847 ,

848.

Jan Bonte erkent dat hii aan Jan Reyneerene koopman yit
nãärniL, 16 lb. gro. toúrn. geleend heeft. 0m die schuld
in te Iossen ge"it, Jans vroury e Kateline l(elgioets ' een

ã"f uli jke r"nie van I Ib r -pãt, per jaar .aan Ja'n Reyneeren
ãuu., úelke rente zíi zelf'onLvangen had vän haar groot-
roåOá", 1yeduuå van Aiend vander Várent, uaarbij ruordt be-
pàåfd åat I erfetijke .1._1* vaarde heeft van 1B contant
'betaalde d. , vat dé schuld op 11 lb ' 10 s ' 9r9: brengt '
Deze schuld belooft Jan Bonte binnen een termijn v9l 4

J;;" ãf te beLalen met dien verstande dat indien hii of
ãi¡n vrouu, enig goed veruligFven, ongeacht de rui jze u,aarop t

iij oit onmicldõlÍi¡r< aan lrn Reyneeren zullen overdragen
ter aflossing van de schuld.
Fo32 vo /1,
Jan Deynoet erkent' een schuld van 10 d' 9ro: tourn' (sic;
vaarschijnlijk 10 lb. gro. tourn. - er súaat 1Û gro. tourn.)
aan Jan sloven, fs Lieiins en Jan Lippins voor ruat zii als
b;;g hebben bãúaalcl en geeft hon zijn stal in het grote
Vleeshuis ter beschikkiñg opdat zii die naar eigen inzich-
ten zouden verhuren tot 2e i'tun goed ge¡ecupereerd hebben'
FotT vo/10.

Jan Sersanders, fs Gheeroms, Justaes va! Straessele en

vinderen van dé Sint-Jacobsparochie t,e Ge¡rt, berichten
- onder hun voorgangers Yruein van Varnerui jc, Jan Plaets

en co. Andries-vañ Butzele op 3A juni l4O9 een schuld
t4 sr gro. aan Jan van den Hulle erkende"

849. CO r ¡
dat B

Kosten ¡ 16 d. gro.¡
- zíj op l0 decem6er i¿lOg Jan de Vaseleere veroordeelden

tot het betalen van J s.6 d, gro, aan ljillem de Groete
+ de 2A d. 9ro. kosten.

lotg ro/L-2,

850. Lievin Coets urordt veroordeeld Kateline Coelins 20 s¡ gro'
te betalen.
Fo56 vo /l?,

een schuld van 5 Ib. 10 s.
fs Giltis voor uol; Pauuels
i:ot het innen van deze schu

1410o februari 13

851. Godevert de Stekere erkent
tourn. aan Pauuels Monde t
Roegier de CuPere volmacht
Fogl+ va /9.

8r2. Phelips Hoerinc heeft
bunder allodiaal land
gro o e ìuaarvan reeds 6
Fo29 ro/tt.

zijn schoonbroeder Jan rJe

te l'loerzeka (? ) verkocht
Ib. gror zijrr betaald.

t'JiIde
voor I

van

gto.
geeft
1d.

2

1b.



Blt, Bastine Claus erkent na een maning vanuegebetaling, een schuld van g lb. 5 s] gro. aanMuelen voor de koop van een huis op de hoekKoutersteeg.
Gecancelleerd op ? .. ô e .. .14tZ (schependom
Moere en Jan van Duerme).
Fotï to /L,

854, Jan de t¡lotf erkent een schuldFierins voor een schip.
Gecancelleerd op I6 januari
uecluue van Heinric Fierins).
FoSZ îo /5,

l4r0 februar it,

I58 . Li j sbette 0.larants
l¡líllem Staes voor
FojZ, vo/5,

van

l417

7 lb. (¡ro.

( verkl aring

L?,5,

de schopenen t,ot
Jan vander
vân de grote

Loenis van den

aan Heinric

vanurege de

855. Pieter van der Buelct verklaart dat de z Lb. L7 s. 6 d.gro" dool-zijn doehter en schoonzoon, Veerhilden vanderBuerct en Jan Goessirìs¡.aan_hem geleend, zÍjn terugbetaard,daar ze hem een aantal jr.rurelen uãn-dezelfde uraarde hebbengegeven.
FotZ rr/6.

856. Ghy.Bloc, Jan Ebbel en Gillis Leuerke, halheren in den pit,berichten gut op zz juni 1409 r4artin úter Gareyoun, JanHillis en Loenis van-praet voor hun voorgangers verkraar-
9gn Jacop de Koc en Andries ljuninc 4 lb. -lz 

s. 
-q"o. 

schul-dig te zijn on dat Loenis van praet op heden uuitoraart, desom betaald te hebben ale borg voor Märtin; tóãlen 19 d.gro.
llecancelleerd op 27 juti I4IZ,FojS to/I.

857, Gluy Broc, Jan Hebbel en Giltis Leeuuerke, halherenr be-rÍchten dat onder hun voorgangers r Rij"qú"""[ ,"n Liede-kerker Philips van tlrongheñe én Jan Amðrrix, Lievin Assaert,Steel Been en Lievín Eeits op ?û i"¡rrari 1409 een schurdvan 6 lb. gro. tourn r aan ¡,taiie clobbaert,s erkenden r usar-van. op heden n9g 3 lb. 16 sr 4 d. gro. dienen OetaaÍaJkosten¿3s.6d.gro.
Foti to /I4. -

1410.- f ebruarLI4

erl<ent een schulrJ
lijnvaad.

van 32 s¡ gro. aan

859. Jonkvrouur Flarie CLobbarte moetgro. betalen ter afbetaling vanvoor het hlevorshuÍs.
Foj? va/6,

Lodevijk van
een huis in

Call<ene, 2 1b.
de ldalpoort



126.

860.

B6l.

967.

863,

964.

865.

ruari 14

Jan Goessins¡ f s Goessirls moet Pauurels vanden Beke , 26
holster koren bezorqen rJie hii hern als pachter achterstal-
Iiq isi pauuels echIer moet tot dit koren is geleverd, Jan
hei faÅ¿ dat hii eran hem pacht ¡ laten gebruiken, zonder
hem hierin oP enigerlei wijze Iastig Le vallen.
FotT va /7 .

Heinric de Joncheere erkent als voogd van het kind van
cornelis Scoteleererr, een schuld van 13 so 4 d. gro. aan
Arend Cellen.
lo32 vo /A,

Ghi jselbrecht de Grutere, f s Ghiiselbrechts, l'4artin vander
Dijästat, en co.¡ vinderen dan de 5int,-Niklaasparochie te
Gent¡ berichten dat ¡

- zij op 17 november ll. GheeraerrJ den Coenen vetoordeelden
Meigriete tsVos g s. g d. gro. te_betalen + de 2?. 5 d. groi

onder hun voorgãngers Jan Van l{erzele, Jan de Keyset en co.
- Loye Baerd o[ Zi juni 1409 veroordeeld uerd Jan de Hu1le

IS s. gro. tb betáIen + de 16 d. gro.-2 ing. kosten;
- Joes de Hase op 2I mei 140t veroordeeld uerd Joes Beste

9 s. 4 d. gro. te betalen + de 17 d. çlro. l<c*en'
ForS to /5-6-7 .

Laureins van der Eeken, fs l'leir:rics erkent Gillis Hallinct
5 lb. gro r Bt"r nog eens J4 d. gro. schulgig te zi jn, telken-
male iñ verband ñet de koop vãn eer¡ schip. l¡lat betreft de

5 Ib. gro. heeft Laureins de schuld die Joes Eloene jegerrs
hem neãft, eVepBens ten bedrage Van 5 1b. cJro.e aan-GiIIis
overgedrugun zodat hii hem daãr niets meer van schuldiq is.
cf . lz oklober 1409, Fos vo/6,
FotS to /L3,
Trude SIoets-. erkent een schuld van I 1b ' gro. aan Heylsoete
Joes voor haringen.
Fotg vo/2,

Steel Been heefb aan Lievin de Muene het l<oren van Z I/2
bunder land vorkochL; 2 bun<lers van clit stuk ]and zí jn erf -
foeO van Jan van Roesselaer en UoIdBn door ileinric l'Jest-
ñuuu"" gepacht, de overige halve bunder is Ûpetrtauutrs'"Iand
(sic).
Fo40 vo /5,

B66. Bernaerd vanden Sbeenpitte erkent
tourn. âorì Gitlis Adaems alias de
een vroegere schuld rran Bernaerd
üroete.
Borg ¡ GiIlis Serjant, fs JacoPs

Andries de Past,eídere.
Fo40 vo/10.

een schuld van 15 s. gro.
GroeLe, uit ht¡of de van

aan Gittisrbroer, Jan de
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B6B,

867, Mertln Scutyser erkent een
van den pitte, fs Boudins
FoSl vo /3,

r?7.

Ib; gro. aan Symoenschuld van z
v0oI schapen.

Lievin de Brudegoem erkent
Joes Beste, deels voor Êenvan_uat.hij indertijd
FÃt3 to /9.

aan h

een schuld van 6pantser, dæls ter
em heeft geleend.

Ib, gro. aan
afbetaling

869, Piet,er de i,Jadere, uroonaehtig te tLijchlineden Nieuruenhove- en zijn zus LijsbeËte eenzak koren naâr Denderr-nondse *aãt gerekend,belooft. deze tijfrente Uinnen-Je ã-¡""" oi
Þ:tgttgl r getegen te Tdichelæn.
FoSt vo/?,-

heeft tlillem
lij frente van
verkoeht en
een erfgoed

Vah-
aen

te

870. Gillebert l,,lalins
aan.lan Diederix
Forj vo /j,

schuld van 3l Ib. LZ s. par.Teet uregens een lerring indertí jd.

Gillis Serjant, fs Jacobs heeft Michier de coninc en zijnvrou\r, Lisbette Rapaerts een jaarlijk;;-lijfrente van 3z e.
9"o... tourn. gÊschonken in ruir vooi een-aãnta1 e"igouo"r"nte lJetterenr ffiêt cJien verstande dai ,ãnn""r Gii.ris cre rijf_rente niet op tiid uitbetaalt, t{ichiui änlóf li"["tiã sup-prementair recht hebben op daierijk;-4 ;. gro. voor eenperiode van 14 cJagen. '

Gillis belooft^deie lijfrente + het eventuete supprementbinnen het hatf jaar t; verzekeren-op 
"än goed;;i-ãän pacht_vaarde van jaarlijks 3z schirden or"ãr-ã" 6org"n ,oã" televeren.

0gk i: gestipureerd dat !/anneer éÉn van beide echtgenotensterf t , de ander vorr.ecJiq recht Àeärù 
-op de rente , zonder9!ige eisen vanu,ege de eirgenamen van de ancler.Fott vo /5,

l4ichiel van dq" Beke, r"Jirlern.scaep.en Jacob va!r Temperberghe,vinderen van de opperkosteri¡ van'oã sint-¡ansparochie teGent, berichten dât 3

erkent een
en Heinric

B7I.

872,

Jan Evervin de Groete op 2Lì oktober lI
?. s.. t d. gro, aan Jan bappelte 

""t "nãKosten I 15 d. groi
CornelÍ s cJe Rouðh óp 26 november ll . egro. aan Cornelis hlayhenberch erkende.Kosten z ?I d. groi
Jan de Seyrqhelõesé op t7 december Il.gro. aan Diederic cJe Costere erkende.Kosten z 2 s. gro. i

o een schuld van
B.

en schuld van B s.

een schuld van 5 s.



872, Vervolg.
- Jan Sens uit l'letteren op 9 rrovember 1I' verocrdeeld uerd

Beatrise Blandins 3 holst,er koDelr e 7 d ' gro ' en een hoe-
ve0lheid hakhout te bezotgen'
Kosten ¿ ?3 d. grt. 2 it-rg ì

- onder hun uoo"g",-,r¡""u GalieverL ut'en Hove eñ Co. e Gillis
dHant""[I";; ;ñ 2i juni 1409 eÊn Echulct van B s. 10 d'
gro. ""n 

Gh:Lseibrecht vç1n Musecoete er[<ende '(osten ! 15 d. 9r0, 1 ing '
Fojf vo/(u-7-g-9-10.

87',ThomaesUorneliserkenteenschuldvan40s.oro.aan
üste l4aes.
FCI5t vo/lI.

874. Pieter van <Jen Hamme er!<ent dat' hii Plrarante l'lanrJaert' nog

4Ib. 5 s, B d. 9ro. moet betalen van cje 12 Lb' 5 s' B cl'

gr;. ¿ie*trii Àå*-schuldiq u,as 
- 
voor de kogp_ yan .? schepen '

benevens de kuip zeep tei geruichte van 29 Ib. die hii hem

ook nog moet bet¡rlen.
Fo37 îo /L

IZ8.

14r0. februari 15

975, Diederic Er.¡eraerts
þ'louter APer voor 4
Fo37 ro /3,

8'16,

878.

erkent. een schuld van 2 tb. 14 s' aan
koeien.

Raesse de Pestere ert(ent een schuld
en t'lart.in iSoenne, 2 trroers, uegÊns
Borg r zijn oom Yuein de Pestere'
iìecãncelleerd op 15 januari 1414 '
FotT to / 6,

van 16
de koop

gro. êan Joes
een sciriP "

lb.
v ar¡

877, Jan frlacht,egaler kui
gror aan Gheeraert
FotT uo /'i,

pêf,r erkcnt egn schuld van 33 s' 7 d'
Lievins voor Iinnendraad.

Alijsse vander f{ersch, uredt':ure

heeit haar neef Laureins den
verkoaht, gelegen te Lokeren
L2 s. gro.
Fotg to /9.

van l4echieI van St.oePenberghe,
Dulcere een half ç¡emet erf goed
in de ilHeerentackerett voor

879, Gayfier dAmman erkent een schuld van 32 s' çJro' tourn' aan

priester Jan van Duerle.
Fo40 v'rlII.
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880.

B8l. Ghiselbrecht,
lJalJe ZL sr g

Fa45 uo /Ij.

de Springhere ruordt veroordeelcl
d. groo te betalen.

Rogier van der_l¡Jostinenf f6 seghers heeft het echtpaar píe-ter van ßerevert en Beaùrise sõrercx een lijfrent*'uãnjaar.rijks rz 1b. par. uraarnse munt verkocht.l verzekerd ophet hiris vaa.in hrj woont in de Hongpoort nrát i;b;;;ip vanrJe moestuín en de qoolt en gang tangsrreon heL hui", ob deHoogpoort uitkomend, berast-meI z Lárclcijn¿en ; ¡aárili.¡tcs
1 19. 

. 1. " 
r pãr c ãâ. de Kartuizers te rlen[, erì t6 ö. pã". aande Heirige-Geesttafel van de sint-Jansl<erl.r. nit p*nã moet,Rogier in ç¡oede staal- houclen.

Landheren å procureur van de Kartuizers Reynbout Rypeleerepriester Jan vÊ¡n den Hecke, or,tvange" iän deHeilige-Geesttafel. van de Sint_Janõlcerk.
Fa 44 ro /4.

en

Jacop van den

SB2.

883. Jan Colmanr pij
lb. gto, tourn.
hr.¡ie en goed bi
met een erfelij
capoenen.

maker, erkent Rijquaert
schuldiq te zijn uegens
de Kouterr 0p de i'ieere

e rente vsn 12 s. gfcì.

van Liedekerke, 36
het kopen van zijn
uitkomend, belast

per j aar -in geld en in

0p zich neemt,
vsn deze borg-

Jonkrvoulll l(ateline van Flattegade, uerjuure van Jacob coevoet,,
f::lt uiü eigen naam en in naam van r"raar tante jonkvrou,Alijsse van ilaLtegacle verkraard dab priester Jan van denHecke hen niets meer schurdig is van de aankoop van het goedte Rattegade en verder rvordt -ook gestipuleerd dat Kat,elinoover L/3 vân het goed Þ¡ijft bescñittuh zolang Alysse leeflten. dat Jan Aly?q? een rÍjirente van jaarrijks"6 ã:-g;". en2 karpers schutdlg i.s.
Fo 5L ta /5,

p

j
k

Borgen ; Jan uten Hove,
ühi j selbrecht
Ghi j selbrech t,
tocht.

Fo 62 vo /1.

fs Clais.
de Uoo , ruaarbi j Jan
schacieloos te houden

884. Piet'er Rr:bbin, f s Jans beroof t als ontvanqer van r,rergrietevuerhoute en haar zoon Ector van vorhoute de rente van ?a sgro:, die op frn goed Zuaenewaerne te Ðoestenbtl¡au en Rxeirust ten gunste van de Onze-Lieve-Vrouruegilde,r"" cle Sint,-Jansparochie yal Gent, aan hun ont,varrger priester Jan deBliec uit te betalen vorr .jit jaar, samen'met uat hij hemervarì acht,erstallig is ten bediaqe van 6 ]b " l0 s r gro.
Fa 66 to /j.

van
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BB5. Pieter Bunarts erkent een
van Sorq¡ijs voor de kooP
Fo3?, vo/Í2,

grl6.

lbl . grû. aan JacoP

1L,. gro. aan Jar¡
voor ij zer .

schuld
van een

van 2
paard.

gB7.

BBB.

Segher Pieters erkent een schuld van 3

Beinier, broeder in het Sint-Janshuist
Borgen : Segher vander¡ llecke.

Ghiselin Pieters
, Jan de Somer, schri jnurerker.

lstt vo,/1.

Pieter de trave en Jan cJe l'{erpaert erkennen jonkvfouu
Li jsbette van Abbinsvoerde, uedurue van GocJevert uten
Hoie, en Jan uten Hove, fs Jansr oP heden vertegenwoordigd
door Lansin Van YserLoe, 4 1b. 15 S. 1Ü d. gro. schuldig
te zijn voor een hoeveelheid hor-¡t die zich nu noq op het
goed Iu Groeninghen in t'lazare{-h bevindli en daar binnen het
jaar moet zijn ueggehaald.
Borg ¡ Jan rle Coninc v. cl . l(orenmarkt.
Fstg uo/7,

Lisbette, ureduwe Van Helnrie Cornelis, erkent een schuld
Van 2 1b. g"o. tourn. âârl haar neef Pieter Spie.ghel van
een lening indertijd en geeft, hem toestemminq die te ver-
halen op .ie lii f r*ñtes vãn elk I Ib " gtro. tourn. die l'':aar
toekomen vanveIu priester Jan van Singhem en vanuege Pie-
t.er de Voqhel. Inbien ze voor de vervaldag dezer. lijfrenbes
staven, kan Pieter zijn 2 1b, uiL haar nalatensehap innen'
Fo40 ro / I

moet Jan Claeuwaerd tA s. qro. betalen
van een huis irl de UliesLraat.889. Boudin de lìuese

uregerìs de kooP
Fo4u ro /Io.

890. Jacop Lauuerssone erkent
råan jonkvr0uu HeYtreviJf
geleend.
fo42. vo/5.

een
van

schr:ld van 3 Ib. 10
SteoIant r i.rrderti jd

S.
aan

ÇfOr¡
haar

891. Symoen trlelis u¡ercl V6roordeeld Goessin Lusschaert TtI s ' grG '
tourn. Le betalen.
Fo45 vo /4,

van t3 1b. gro. aan Jaquemaerd
schip.

Bg?, Jan Hoernic erkenL een schuld
Fourni.er uit Doornil< voor Een
Ft46 to/L.
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B9f. Pieter CasteleÍn erkent een schuld vân Zq
âan Jan Cournemuel"en uit Doornit< voor eenzal ontvangen eens de schuld is afbetaalcJ.
Fo q6 ra /2,

894.

Bg5,

1b, gDo. tgurn.
schip, dat hij

Jan Joens en Jan Goessine aLs vinderen van de vismarict be-richten dat onder hun voorqangers tdillem Rebbe, Jan de ke-telvoetere en co. i'iichiel üan 
-scaloen op ll juÁi ra0g ver-oordeeld uerd Jacop den Dievel l5 s. ?. 

'd, grõ. te bet,alen
1 de 16 d. gro. kosten en dal onder de vincJeren van 1406,
ign .tJirlaert, Jacob llevelinc en co. r Lievin van Damiaet óp11 juni Ì4t6 veroordeerd urerd Jacop cie Diever 4 s. g d.gro. te betalen + de 14 d. gro. kosten.
Fo59 vo/5-6.

Everaert van Mossevelde heefl in ruil voor al haar goederen
zi jn moeder l'4ergriete vierdaghs, de ueduwe van l¡Jirlem vanl'losseverde, bi j zich genomen om in haar levensonderhoud tevoorzien Bn haar ter.gepaster tijde eon be¡oortijke begrafe-n+T te bezorgen; indien hij eerdér dan zLj zoú sIerv"n, heeftzii recht op zijn naratenscnap om zich daarmee een nieuveuroonat uit te kÍezen.
Deze overeenkoms! i" afgesroten met de toestemming van dezoon vân Everaerts zus, t¡Jitlem Boutinc en deze vañ zi jnbroer, Jan van Ío'lossevelde.
Borgen : Jan van Mossevelde.

Jan Ghisels, fs Joeris.
Fo87 to/4,

betalen
uit l-lamen

van der Heyden 3I s ¡ 4 d. gro.

1410. feÞruari l3

896, clais de Scaergedeckor uordt veroordeerd tot het,
van 5 ltl. B s -" gro. aan Symoen rJe Scaelgedeckervoor 100 schalien die Symoen toet<uamen.Fotj vo /4,

897. Symoen Machet erkent Roelancl
schuldig te zi jn voor lal<en.
FajT to /Io.

898. t4ichiel DuLlart uordt veroorcleeld tot het betalen van l0 s.gro. aan Berbaerd van Baukele van achterstallige huur vaneen land, uaarbi j de schade van 6 s. z d. qro. -die f,lichieI
gpgeropen heeft ìuegens het feit dat enkele percelen vanhet land-een kapelanij toebehoren, is ingeräkend.
Fo37 to/IL

899. Heinric van der
6 s. t0 d. gro.
Fo59 to /4,

Donct,
tourn,

bakker, erkent een schuld van
aan Heinric [.loutels voor meel.

2 Lb,



900. l¡lillem Ri jcquâert erkent een schuld van t
Gillis Vitsen vDûr een schip, dat hii zaI
de schuld is af betaal'd.
Fo37 ro / 4.

Arend van der Haghe erkenL een schuld
aan Jan Borluut, schipbouu,err voor een
ontvangen eens de schuld is afbetaald.
FatT ra /5.

Lt?,

14lCI, februari L9

906, AeghLe, ueduure van
van Ghinderbuten 5

van de aankoop vân
ger Pieter van den
( zruager = aIIe votm
schoon - vader

- broer
- zoon),

Fo37 vo /12,

erkent een schuld
ScaffeIL voor een

Ib. 4 s. gro. aan
ontvangen zodra

van 2t s. crro. tourn .
schip, dat hii zal

vant3sc6d
mef i'ie.9OZ, Jan de Costere Jangsone

gfo. aan SYmoen van der
Fo77 to /7 ,

9A3. 0livier Keveyt rvordt veroordeeleJ tot
t5 9. 4 d. gro. aan Jan de KeYt voor
Gecancelleerd oP 19 januari 1411.
ForT ro /8,

g0l ,

905.

gA4, Boudin van der Bloct en Jan
Kateline van den Brieler 49
Pije, optredend in naam van
Kateline is eraan gehouden
mijn terug te betalen.
FotT to /9,

Arerrts moeten als borg voor
s. 6 d. gro. betalen aan Jan
zijn kinderen.

haai borgen binnen dezelfde ter-

het betalen van B lb.
vachten.

I¡Ji I I em
hoof de
zijn zu/â-

zi jn vroutu, hebben aan
jaarlijks 10 so qro.
in het klooster van
en grond met ¡.¡rd

Gheerolf Bette Janssone en zijn VrGuu, Kateline Sersymoens
nemen op zich jonkvrouu, clare sRudders, Katelines klein-
clochter, voor ñu"" vercler Ieven te onderhouden en Van al
het nooázakelijke te voorzien in ruil voor 6 ]b. gro. tourn.
Ji" zij zul]en o;rtvangen na Clares dood uit haar helft van
een huís in de üryaadham - van de andere helft is Gheerolf
eigenaâr - en B tb. gro. en alle goederen en voorurerpen VAn

van Clare.
FotT vo /2.

Pieter van den Doelaghen erkent
lb. gro. scht¡ldiq te zi jn r uit
het erfgoed <lat tli11em vanuege
Doelaghen toekuram.
van aangetrouude f arnilie, dus

Harent Utgebcud en l(atheline sFluencx ¡

Boudin vander BIoct, een lijfrente van
ten gunste van zijn di¡chter CIarer non
Beau[reit, verkocht, bezeL op hun huis

90v ,
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9O7 . Vervolg.
.. r inbegrip
poort.
Landheer !

van de meersr êD

Daniel van Munte,
ut,en Houke.

achter gelegen,

ve r t,egenvoordi gd

L33.

bij de LJaaI-

door Johannes

Fot9 to/(,,

908. Pieter Bauters erkent een
Pieter van Hertbuer.
Fo50 uo /L.

909,

910,

schuld van ]5 s. 6 d. gro. aan

Jan van Authem en Jan Soetaert berichten
den van Gent dat, op 6 maart ttgl t.Jitlem
schuld van 2 Lb. !Do. tourn. zuare gunt
Fourmelis erkende, 1 Vlaamse nobel aan 6
vggr landpacht en voor opschietend hout,
zijn zonÊn Jan en Ector van Loekerne enzusl Harent Lobay, garant stonden.
FoTl vo/2,

als erfachtige lie-
van Loekerne een
aan Lievin van
I . gro. gerekend,
voor uelke schuld

de zoon van zijn

Jan
den
l19 I
Ii ch
tale
I ich
kerk
Borgen

FoTl vo

(, brua

hlil lem
len bij
tijd in
ve stak
gro. , e
noemd b
Gec ance
ForT vo

de Rij
rui j ze
een h

r name
n u,aâr

van Authem en Jan soetaert berichten ars erfachtige rie-van Gent dat Jan van Loekerne bJilremssone op 6 maãrt,
aan Lievin Fourmelis beloofde de 2 lb.5 s. gro. tourn.te munt die hij aan hem geleenci ha<J, te zulreñ terugbe-

I op verbeurte van eon schuld van 5 s. gro. tourn.te munt, vanurege de Heitige-Geesttafel vãn de sínt-veerle-
: meest,er Jan van der Asselt, chirurgijn, Arend Labayen Ecbor van Loekerne.
/7.
ri 20

9ll.

9I2 .

egrePe
I lee rd
/8,

ke moet Jan de Bockere 4 lb" gro. tourn. beta-
van inLrest op de 50 lh. gro. die Jan inder-

andelstransactie met tdillerrl en Daniet de Gra-
fijk een vierde van 36 schilden en van ?A 6.in ook een schuld van hunmntuege aan Jan voor-
n zit.

Symoen Arend üheerardssone erkent. Berthelmeeus van I'leesine
? lb. 4 s. gro. schuldig te zijn voor een pantser en ander
koopuaat.
Fo39 vo /LZ.
Pieter cast,elrein erkent een schurd vân 17 s.5 d. gro. aanLijsbette, veduue van Jan van der pale"
Fo40 to / 6.

9Lt'.,.
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914. Katetine vander l'lersch ,
echuld van 9 lb. I0 s.
mudden koren.. Fo42 ro /7 ,

9L5, Jan Vincke,
aan Pieter
Fo46 vo/4.

uleduwe vãn CIais Daens, erkent
rtrû. aan li'liltem de Buf f on voor

een
10

fs Jans erkent een sch'r;ld van 2L s. 4 d. gro'
vanden Vliete voor laken.

9L6. Arend de Passere
schuldig te zijn
ontvanqen eens de
Fo58 uo/6.

erl<ent Arend t'iitte t
\uegens de i<ooP van
schuld betaald 

"

fs Jans 7
een schip t

Ib. gro.
ruelk hii zal

9L7 ,

1410. februari 2I

9lB . Jan de trlinter, schÍnper, erkent' een schult!
aan Heinric van Bíervliet.
Fo31 vo/L2,

Jonkvrouul Clernencie van llemericourt, weduue919 .

Prieeter Lievin van crombrugghe heeft Jan vermarien een

hofstede in de Þiederkouter õp Sint-Pieters verkocht, de Roe-
se genoemd, en belooft dat hii alles uat et meer aan ren-
ten bevonden vordt dan rje 22 d. 9ro. en een halster kOren
pe; jaar erfetijke rente, .voûr eigen rekening 1^I nement
loo"-ruelke beloite Ghee¡ard van Crornbrugghe en Jan Aeght'en-
senne, fs Jans garant staan.
Fo6l to/4.

nage¡ erkent lJilIem v€¡n GhÍnderbuten 2 1b
diõ te zijn van haar aandeel in de schuld
na[e jegens Pieter van den Doe].aghen.
(Piet,ér van den Doelaghen ! = schoonvader
m 906. )
lo57 vo/11.

echuld van 16
koop van een

van 44 s. gro.

van Segher Ber-
9 s, gro' schul-

van Seçher Ber-

van t'JiIlem, cfl.

s ¡ cjro. tourn. aan
paar tl .

g2O. Symoen SteYaert erkent een
Lancelloeù de tlitte voor de
Fo37 vo /L3,

9ZL, Symoen SteYaert'
aan Gillis van
Fo37 vo /14.

erkent een sehuld varì 36 s. gro, tourn'
der Maten, f s trlillems v0or koren.
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922. Pietsr Stermijt heeft aan Zoetine Ycliers een lijfrente vanjaarli jk". I .u.. 6..d: gro-. verkocht, verzekerd op"zi jn huisen grond bij de l¡Jatermolen, cJat belast is met b*n jaarlijk-
ae landcijns van qa s¡ par. iean de Kartuizersn
Landheer ¿ broeder Anthonis, prior van cle KartuizerB.FolB vol4,

923, Symoen Steyaert erkent eerìf'lichiel de CIere.
Fo4t ro /2.

schuld van L3 $. 4 d. gro. aan

924. þnric van der
het betalen van
Deschullen voor
helft van de 15
genamen.
Fo40 to/..(+,

925, Laureyns Neerinc
voor GílIis van
t,ourn. betalen.
Gillis van der
binnen dezelfde
Gecancel Ieerd .
Fo40 ra /5,

926.

en GiIlis Beversluus moeten aLsder Hellen, vf,ouu/e van Lembeke 6
borgen
1b. gror

2 borgen

Jan clen Vremden,
betalen als

Leyen alias de Raem ruordt veroordeeld tot
de helft, van t5 lb. qro. tournc âBn Jan
ureede ¡ Jan behoudt het recht om de anderelb. te eísen van Heynrics vrou\u enlof erf_

Hellen uordt etaan gehouden zijntermijn schadeloos te stellenl

Diederic van Somerghem moet als borg voorCIais van Hoedevalde, ]5 Ib. gro. tõurn.
3gflurltallige pachtbetating.
Fo41 vo/t.

927, bJul.fram Tienpond, Jan vander Leyen, Jan van den vivere enJan 5teelr fs pieters, ars kerkmeeåt"r" van áe kerk teSint-Deni js-l,rlestrem verkraren da t zíj Bertelmeeu" .luscaerledeckere, t6 s. 6.d, gDo. moetðn betai"n-ràor het be_dekken van het kerkdak met schatien.
Fo 46 vo /lZ,

928, l,rlillem de Vriese, fs Arents erkent
1B d, gro. aan trlillem van Zevencote
bont,uerk.
Fo47 tø/8,

929. Joeris Slobbaert belooft de ,O sAndries Gheverman geleend heeFt,
Borg : zijn broer Jan Slobbaert.
FoB0 vo /9.

een
de

schuld
Jonghe

van 2
voor

1b.
Grijs

. 9ro.
te rug

tourn. die
te betalen.

hij aan
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gta, Berthe lmeeus
gro. tourrr.
Fo40 ro /t4,

van Papeghem erkent Plichiel de Coninc , 36 s '
schuldíg te zijn voor koeien"

93]., Jan van Denrernoncje erkent ee?ì schuld wn
0livier ffiatelinc uegens de icoop van een
is met een lanclci- jns vän jaarli jks 4Û s '
Borgen : Jan uten Hove.

Lievi¡r de Zeune.
Gecancelleerd op l1 augustus 1414'
Fo44 vo/!2.

1410, februar i 25

3L\ lb
huis,

par !

" çl 10. âãfl
dat belast'

gtz, Jan de Vremde uit Aalst
kronen schuldiq te zijn
deze schuld st'eIt Boudin
machtigde âârl ¡
Fo?g ro /L5,

gTt. Amelbergher dochter van Jan
schuld van 2 Lb, 2 so gro.
p aard
borgen : Fieter t'lolendiic.

Heinric Haec.
vroutl, Sandre v an

FoSt to /4,
g3t+, Sanders van<Jen Berghe

Moertere en 14atte van
B hslster tarue naar
Fo39 vo /3.

935. Jan Moera
ren van d

berichte n

- onder h
Jan van
lnli 1I em
talen +
GiIlis
(e)
22

- zij
den
d. gro. kosten (14).

Fotg vo /t-t-]0-l/r.

erkent Boudin Bot,erman zl.q F ranse
voor 2 mcl<erstenen; ter inning van

Thomaes van der HeYden als gevol-

van
aan

Leyns.

t{olendijc, erkent een
Cillis van Roerne voor een

heeft, aan het echtPaar Jan van den
den Poele een lijfrente van jaarlijks

Gentse maten gerekend, verkocht.

I êfì
s. q

op
Jan

rtr Arend van Houdeghetil en Ctais SceIpe, vinde-
; ónderkosterij van de Sint-Jansparochie be Gent'
dat B

un vocrgangers Joes Vyd, Heinric Santins en co'
den Abeã1e, op 16 febrlari 14Û9 ' veroordeeld uerd
u"nO"r Dij'cstat 7 e. 6 d. qro. en ?O miten te be-
de 1B d. gro.2 in$. kosten (B) en de veduue van

van Gavere 6 s. Z d: gro. + de 16 d' grQ' kosten
;p l1 december l40B veroordeelcl uerd Jan de Knijf

ro o te betalen + de j-q d. gro. kosten ( l'Û ) ;
28 november 1409, Jan van ãen Hcrureqhe-veroordeel--vanden VeIde, smidr Z s" gro. te betalen + de 14



t37,
t 0 febru i2
9t6. Luuc van der

Leene t 2l Lb"
GecancelLéerd
Fo4t îo /Ij,

937 ,

940,

941. Segher de Smet
2 lb. Ig s¡ B
van 2 paarden.
Fø47 to/14.

erkent zijn pachtheer Daneel9 d. grg: pacht achterstatlig
maart IttIZ,

Haghe
2 s.
op 15

van
te

de
zi jn.

938, GiLlís Vijd, fs
van 7 tb. gror
Fo42 vo/Ii,

939, Jan. Sersymoens van bij
bocke een sehuld van 5voot koren.
Fo46 vo/7.

vrouìu Lisbette vån [4elkenbeke
doorgevoerd, door beiden en doo¡
van Doornik erkend.

Pieters uit Rupelmoncle erkent een schuldtourn. aan Jan vafl den perre voor koren.

[Ji]Iem van Axpoele en zi j n
hebben een bob¿elscheidiñg
!gt geestetijk gerechtshof
Fo42 va/IL

de Leie erkent
lb. 15 sr 4 d.

als borg
9Do. AAn

voor Jan hlan-
Jan Bailget

Jan ute conincxdonc erkent een schurcr van 49infirmerie van het Sint-ElisabetfrUegi¡nñof,
!lgO door de ontvanger 0livier van ããi' eerou,Fo46 vo/11.

s ¡ gfo. aan de
vertegenuoor-
dit voor hout.

aliae 5ey uit Lokeren erkent. gro r Étârì Jan van den perred
een
voor

schuld van
de koop

942, Jan Coolman, pÍjpemaker,
aan ['!illenr den Vremden.
Pgtg tot I lb. gro. ! Jan
Fo48 v, /B r

943, GiIlis Sneevoet,
kent. een schuld(t) rvijk buiten
Fo63 vo/"11.

erkent een schuld van tq B¡ qro,

de Pottere.

fs
van
de

GiIlís, te 0verbroek .( f ) wonentle,lb. gro. aan Andries Huughsone.l¡laalpoort ten noorduesten ván het

Br-

Broek.

I44,

945,

Laureins de caLuure, arias Rutebier, erkent, Jan vanden velde,
l5.lb. gro. schuldig te zijn voor-rt"i-üãpun van veenrandte lqlachtebeke.
tecaneolleerd op lg maart I4!2,
Fo6B to/70

Broeder Girlis de hrale en jonkvrguu, l4ergriete verevens ¡meester en meesteres in heI godshuis siñt-.:anr-i"Ã-ãrlren,verklaren van Jan uten Broukð, i0-io.-g"o. ontvangen te heb_ben, die deze. ars. ugtç voor Jån wanuåc'betaart t;i artossingvan diens achterst,altige pacht, uoôt-ñuI goed te Eichem.Fo76 vo/7.



t{artin vander Beke erl<ent
tourn. te moeten betalen
Fotg vo /L.

947. Jan de ürlale he
cop Leins een

Jacop Sickelnoet, 2 1b' gro'
voor huishuur.

LtB.

1410. febr

946.

42 1
van
FO4T

g4B.

949,

ef t aan 1'Jiltem tduebel, Pieter de

l/ 2 bunder ueenland te l'4oerbeke
u"n. , over t0 j aar te be.talen Ûn

garant staat voor de andereil '

950, T'lagenrnenner Lievin
aan priesLer Raesse
Fo46 vo/8.

l'lamel en Ja-
verkocht voor
ruaarbíj ieder

aIs vinderen
te Gent, be-
Pieters r ve[-

aan l'leYnric

erkent een schuld van 18 s' gro'
voor huishi:ur.

b. gro.
de kope

to /2.

to
rs

i{artin stocn¡an heeft Gillis popelJ.ier, fs Gheeraerts eeñ

jaarlijkse fi¡frånte vatl 2 Franse kronen verkocht, verzekerd
oD een tr"*-*don"t in cle Kalancleberç met 6 s ' 6 ci' grÛ '
jãarfijkse landcijns grop..rustend'
Landheren , p"iã"["r Jan' Huqç¡l-tubout.^l?- T""* van cle Heirige-

Geest va' sint-iå;obs, Giltis van Deynse, ont-
vanger voor Jan van der Scaghe '

Gecancelleerd oP 16 mei L43Z'
Fo4l uo /5,

Martin cle Gheend, I''lichiel van der Beke en co o

;;; 
-ã; opp"rr.áäiåri.j van cle Sínt'-Jansparochie

richten clat t;J ;p iO januari I1' GhÍselbrecht
õórã"ulden tot"hel betálen van 5 s' f d' gro"
;;; sGravenheecke + de 16 d" gro' kosten'
Fo 46 vo /5,

Ghiselins
Cap proen

951. Gillis rJe Madre , f s Gillis
B lb. 4 s. qro. tol¡rn ' etâfì

lo 47 vo/10.

r4l 0 " febr

952,

cie oude, erkent een schuld
Jacop Inghel voor koren'

van

953, Segher de Joncheere
tourn. åan Yu¡ein van
Fo40 vo /L

uari 27

l,.louter Doraes efkent Jan Boene, olieslager, B lb' gr9' tourn'
schultlig te zijn voof het vierá" deel ván een sliernole¡r
op de Galgenberg gelegen. )_ _^r^^ -iaÞr Þ,a'inrlf : r
Landheren uon-ãð é"onã u,aarop de molen zich bevindt': prie-
ster Jan Lievins.
Fo4û to / I?.

erkent een schuld van 2,Ib' l1 s' 9f,o'
Vaernerui jc.



Ltg,

1410. feb ruari 27

954. Lisbette tnlambacx heef t Jan van der Boeninghen een eeuurig-
durende qrferijke rent,e van jaarrijks 7 s. gro. verkoct¡f
en belooft deze rente binnen de maãnd op eeñ erfgoed binnen
de meierij van frembodegem te bezetten.
Fo6j v"/4.

955, De erferijke rente van t lb. par. per jaar die sanders ser-
sanders bli testament voorbestemcle om onder de vorm van vijnverdeeld te worden aan arle mensen die op de paasdag in de
5int,-Niklaaskerk ter saerament gaan. en die bezet uras op een
herberg in den Pitrrrden Osse en den Eseil geheten, r,loi¿t
door_jonkvrouur Marie van Lamsuerde, veduure üan symoen vander ZÍcheren, die met het uitvoeren van deze opdiacht be-last ig, overgeheveld naar een huis in de Hoogpoortr rde drie
Mannekinerr. genoemd, uaardoor de genoemde herheig vrÍj ruordt
van de rente, met de bepaling dat de kinderen vãn t4aiie,
haar enfgenamen, na haar dood deze rente onmiddellijk aån de
sint-l',liklaaskerk moeten overgeven, degeli jk op iets bezet,
zoals ze nu is.
FoBB vo / 5,

1410, f e-bruari 28_

956, Jonkvrouu, Marie, de ueduue van Fransois Maeld($reyr besteedt
haar goed te Avelgbm ter grootte van 5 bunder r dagruant en
28 roeden, vogr 6 jaar uit in pacht aan Gheeraerd Ãlghoet,dit vooD 35 1b. par. per jaar, op voorwaarde dat Gheãraerá
het land _qua bezaaiinq en beplanting achterlaat zoals hij het
aangetroffen heuft,
ForB vo /5,

957, Symon de Vos erkent een schuld van 4 kronen aan Pieter AeI-brecht voor een pantser.
Fo42 vo /3,

998, D'e 2 zoons van Jan van der Hallen, Gi]lis en Laureins vân, der Hallen (Hellen ?), hebben uit naam van hun moeder, hen-zeLf en hun broers en zussen, al het opgroeiend hout ver-kocht aan hun oom Girris vander Harlen, dat ze gezametÍjk
hebben op f,rn gronden te ldaasrnunster met de toeõtemminq hotte Iaten staan op het land zelf, hetzij Giltis het, verÉoehtof ïreqschonk aan iemand, uant dan moet het hout, er binnenhet jaar afgehaald zijn.
Fo 64 to /1.

t4 t0 feb uar i
t an upaer erl<ent een schuld van 2 J.br ÇDo. aan JanBaillet,

Fo40 vo /15.



140 .

1 n maart

969,

96L, Jan de Pottere
kronen aan Jan
Fo39 to /5.

964,

l¡louter geeft zijn uraard JacoP
iirnen van zi j n schulden.
Fo?5 vo/(',

Sturteua-qhene volmacht tot het

schuld van 2i? Franse
voor koopvaar.

Janssone erkent een
Pollein uit Doornik

g62, LaurBYns i'leerinc erkent een
aan Beatrisse Smets, vedurue
Fo40 to/IL.

sehuld
van Jan

een schuld
i jzer. Borg

7 th. qro, tourn.
der Lee voor hout "

van
v ail

g6t, Diederic Everarts erkent
aan Laureins i{oens voor
Fo43 vo /5.

van 6 Ib. LZ s. 6 d.
; Jacop Nevelinc.

gro.

llouter de Horieneere erkent
Gheetaert van den Heetvelde
van Éen erfelijke rente.
îot+7 to/t,

een schuld van B n-¡beIen aan
lregens achLerstaltige betaling

965. Jan de Koc
tourn. ââfl
Fo 47 vo /Þ,

uít,
Jan

ZuevezeLe erkent een schuld van 5 lb' gro'
vanden l{ouvere vclor leder.

966.

967 ,

Ridder 0livier de Jaqhere heeft 4 bunders¡ Iancl te Nederboela-
re ûn q bunder*-iunJ"t" Deftirrge vgor ! jaar in pacht uit-
besteed aan Jan Roestman en cornelis, Benydins voor 4 1t¡. :

gro. tourn. un"run-ãt"*n (1) vLas per jaar op -vooruaarde dat
ze het la'd go",l-¡fijven bemesten 

'un frót na afloop van die
g jaar achter laten ãoats ru het zelf gekregen hebbe' (d. i'
roöqe"toppelveld te Destínghen en haverstoppelveld te Ne-

cletboelaer ) .
( 1) gevichtseenheirJ.
Fo60 vo/10.

Jan Parijs rner Janssone erkent prlester t"iouter van Steerthem'
iã ru.-gio. tourno schutditt t'e zijn.vegens de koop van een

half huis in ãu-Håoqpoort, de Nieustene gehet?nt. het,^here
huis belast *"i een-'iaarli¡t s* landcijns van À| 1b. 19 $c

DAr.
b"""n"*lleerd op J augusl-us 14L2'
Fa72 vo /7 .



1410. maart I
968.

141.

Ib,
in

iirlselbrecht de Grutere, fs Ghiselbrechts als voogd vsn cop-xiner Daenkine en Grielkine en l4ergriete van Maldãghem are'
yg?gd va! Jan en Fransoys, allen kinderen van Mergiiete en0Iivier Bruuseh, hebben aan priester Laureins de ilagh, deken
van de sint-!eerlekapel¡ het overschot van de erferl¡t<e
¡ent9 van jaarliJks, I8 lb. l5 Bo par. en 52 kippen vãr-kocht, die bezet is op bepaalde hofsteden en eifgronden te-
gênover het begijnhof van sint-Kateline-ter-l{oyeñ en erfe-rijk bezit is van de genoemde kinderen, ten beãrage van 6I'b. r0 so 4 d. par (1). Dit gedeerte van de hoger genoemde
rente rvordt ardus erfelijk bezit van Laureins õn Flõrgriete
erkent terzake generlei rechten meer te hebben. -
De overige onderverdelingen van de rente zijn ¡ l5 lb. pâro
aãn .s?n kupglanij, momenteel door Goessin vánden vivere ge-
houden en rl e.5 d. par. en l0 kippen aan de infirmerie-ter
Hoyen.

transactie is gebeurd met toestemmíng van de schepeneneele als oppervoogden van de u/ezen.
de .kippen urorden aan I8 d. par. per exemplaar gerekend,
s de acte.brijkt bij narekening dat het overscñot, 6 lb.
.7 d. pqr. bedraagt; evenuel kan men de opsteller geen
ieye gedachtengang verruijten, vermits exactheid niet zijnaehting li jkt te zi jn i er staat immers rromtrent . . . fr.to/2.

l4-tq, maart 3

969, clais Roese erkent Jacop sneevoet en Daniel van Buten 4

Deze
ghed
(r)
aldu
4 B.
fout
betr
F o89

gro, tourn. schuldig te zi
de Burresteeg (l). (f
Gecancelleerd op 3 januari
FoJg to /7,

j
)
n uregens t1e koop van een huis
nu : Sint-Agnetentraat.

T4L3.

970, Heinric de Gruruel erkent een schuld van 1B Franse kronen aanJan Gelart uit. Thurui jn ì/oor het kopen van i j zer i urare het
9"t hii deze schuld te laat afbetaalde, dan iaL hij ook
tussenkomen in de kosten daardoor veroorzaakt,.
Fs40 to /9,

97!, lvleester Segher Baert verklaart in naam van alle erfgenamen
van 1'4ergriete van [loerthouthe, geurezen vrouì,, van cittts de
Meyhere, dat hij z Lb. 16 sr gro. van deze Gitlis ontvan-
9en heeft die daarr¡ee de nalatenschap van zijn vrâuu, tegen-over de erfgenamen afkoopt.
Zijn borg Heynric van Danckaertseecl<e ruordt door deze Echuld-vereffening van alle verplichtingen aangaande de borgtocht
ontslagÊn.
Fo4t vo /2.



L4Z,

14I0, maart t
972. Jan de Ruddere Jacopssone geaft zijn vrouu Beatrisse sHau-

ìuers f inanciële volmacht '
Fo4i vo/6.

973, Mergriete
schuld van
juuelen en
Fo43 vo / 6.

sCupers, ueduue van Jan van Hoolbrouc, erkent een

f if¡. i0 s. gro. aar¡ Jan Passemanne voor laken t

andere vorJru,erPen.

97 4.

97r. Jan de Cnoe
aan Jan de
îo49 vo /IZ,

978, Andries van ArdeYe
te zijn.
Borgen: Gheerard
FoTZ ro /9..

t
979,

980.

0 m arL 4

Ghildolf Staessins erkent'
Plichie] de Huusman. Borg
Fo39 uo /13,

Scoemakere t
Jan hem het

een schuld van ?2 Ib. gro, aail
¡ llichiel de Vos.

Philips de luloer alias de Sceppere-moet Jarr de

f s Symoens 2 1b. gro. ttlurn. betalen t u/aarna
huis.cJathijheei.taangekocht,zaLoVergeVê[lo
Fo46 vo/L,

ere erkent een schuld van ] 1b. 10 s ' ñro ' tot'lrn '
uddere Jacopssone voor een schiP '

P
R

976.-

977 ,

Jan de Nayere verklaart dat Jan van Leins hem het' çeld gege-

ven heeft dat hil ;;; Pieter de Scepene antvangen had en dat
Jan de Nayere t,oã!<omt, lregens het veikopen van erfgronclen in
Heusden aan Pieter.
Verder verf<f aárt hi j ook de 5 1b. gro. onLv¿lngen van!'ege J"l
van Leins die deze Jansrvrouu¡, LijðOette Líevirr Clais, schul-
dig uâs r
Fo 50 to /8,
Martin Everaerds belooft Gillis vanden lJestvelde, de 26 $'
q;;: - Lorrn . terug te beLalen, die deze aan Jan l4ert'inssone
Ë; Èi** zond, u,anneer beruezei l<an 1yorden dat de schellingen
effectief aan Jan overhandiqd zijn geuorden'
FÊ51 vo /3.

erlcent Ûste Cappoen 28 8o grrr' schuldig

varì ArdeYe en trleYn Nisse.

Jonkvrouu tjlergriete van 0vervesLe , ueduue van Andries Ì"li j s ¡

heef t aan de ,l"ou, van lrlillenn van ['laeIveIde, hl." rechten
;¡ de opbrengsten van uat men noemL ttAndries I ekkerrr in
Sinaai en Lolceren qelegen, ter grootte van B0B roedent
verkocht.
Fo46 to/5"



1410. rnâart t!

981, Jan Vive orkent dat hij
van den 01eye, de Zr e.
híj indert,ijcl aan haar
F647 uo /5,

Katheline Smeets,
gr0. tournn moet

heeft geleend.

de vrouï, van
t,erugbetalen,

tor.

Li evin
die

982. Jan de Grave Janssone erlcent
aan Boudin vandet Bloct voor
Fo66 Ío /4,

1119. nraart 4 (r)

een schuld van
koren.

24 so gro. tourn.

9Br, Jan van Lede heeft, vineent Inghel de 5e schoof op g rlzdaguant land te Hofstade verkõcht, velk stur.-gróna aan Vin-cent toebehoort en achter zijn hoistede õ"iugËÃ-i., ;; g;_randeert hem de vorledige vri¡e uitbatinfr vãÃ-r,ut sehoof-recht en hiermee verklaãrt Uincent dat ní¡ Jolf"oig vergoe,J1s vanürege Jan voor de zogenaamde Itrente ünn Of.Àgftemrr rJíeJan indertijd aan Vincent kocht (sic).--
( l ) er staa i:, .omgerekend in nieuùe sti j t, 4 maart 1/+tl - vêD_m'odelijk vordt oe in,hocfding vermeldä åatum uacroet¿.FogT to /7 t

1410, maart 5

984. Hoin¡ic castelein, alias van clen calve en zijn vrou!, Mer_grÍete, dochLer van pieter vtieghe u hehrben Jãn den ,,rJint,fe tdouters eer lijfrentp.vqn j;;;ii¡Lu q 
".-f"o, tun gunete

.y?n. ziil .Z.,natuurti¡t<e kinderön, c oikine en Éannerine crenl¡lint r bii Katetine sMarrçheleer"n, - vbrkocht en verzekerd ophun huis o¡:r Me,erhem met een .iaarÍi¡tsu cijn, uåñ r5 d. p;;.aan de Gentse_geijkerr gelegén op ñet reeñ vÉìn iriestamuten suane. Bri jván Heiñric -enloi Þrergrieie i; gebrer<e metde betaling¡ dan kunnen de z k'intjeren z s. par. per dag voorgel periode van 14 dagen op het pand verhalbn.-
9t!lig:.: de ontvangei van'Triesbam, Joes de Brune.Fo}g vo/Z, - ' --Y

965' l'leynric Moens erkent een schuld van z lb. r0 s. qro. aant¡lillem van den Nieuuenhove.
9grg ¡ Jan van l.,luente uit tJichelen.
Fô40 vo /2.

986. Lijsbette, ureduue van Jan van Curtenberghe heeft Jan de ülin-ketere een huis in de sint_Gittissi;;;¿-til"ãp' iint_pierersvarkocht vgol p +bo Çro. tourn. die nog moeten betaald uor_den. voor het huís mõet in totaai-j""rlijks ]B B. 4 d. pãr.aan landci jnzen betaald ruorden. -
(f) nu ¡ Jeruzalemstraat.
Fo40 vo / 6,



L4tt,

t4r0 maart 5

987 . Jan Stercman
14 trb. 5 s.
Fa42 ro/4.

908. Pieter van Loe,
\ue van Diederic
tuee huizen.
Fot+2 vo/9,

9tì9 . Meest'e r hli lIem
Jan de Scheene
lo46 to /7,

erkent Pieter Mangaert, koopman uit Atrecht' t

CI d, gro. schuldig Le zijn vÛor u'eede'

brouver, erkent Katheline Cantemaers, uedu-
Caus, 7 Lb. 10 s. gro. schuldiç te zijn voÛr

Stuerem er!<ent een schuld van 2tl s ' gro' aan

voor houten PIanken.

99O, Symoen vanden
van tZ 9. gro.
ken.
Fo46 to /8,

fs Fransois erkent een schuld
Jan de Scherre voor hc¡uten Plan-

Boengaerde t
tourn. aan

99!, Jan l"Jillart, Jan Jours en Jan Goessins els vindererr van de

Visrnarkb 
-b;iiàr,t*n dat, hun voorqangers .l¡Jill"t l"iebbe en co ¡

op lB ¡uni 11. Gheerolf Iíalraven veioordeelden Gillis Pa-

palr17".g"o.*cleLTd'gro'kostent'ebetalenenopLS
juni II. ùiËUette Inghelschen veroordeelden dezelfde Gillis'
B s. 6 d.-fro. te be[alen + de ]6 d' gro' kosten'
Fo47 ro /5-6,

gg2,JacobCaubrokerZegherBeelaertenco'alsvinderenvande
ã"ããrr.ã"tã"i j ú"n ílu Sint-Michielsparochie te Gent n berich-
ten dat:

zijop2Snovemberl}.Jacop<le.Coreelbackereveroordeel-
den Jan Dullin¡ 5 s. 6 d. gio. te betaler¡ + de 19 d. gro.
I ing. kosten (9);
zíj óp D i"nu""i'11. Symoen.ArentgheÊraerdtsone veroor-
deelden l¡Jillem st,ae" ""n Iast turf te leveren + 23 d'
gro. kosten te bet'alen (10)l

- zij op ZB okt,ober f i, ¡ån då ïJint, , f s I'lilLems veroordeel-
den meester Pieter iaene 14 s¡ gro' te betalen + ?5 d' gro'
I ing. kosten ( f2 ) ;

- zíi op if-f"Urùari'11. Jan Haec uit Moerbeke veroordeelden
Janoiert<in,brouuletl2Iastturfofwelt4S¡9lo..tege-
ven, rãã"*"é Jan niertin die brandstof indertijd hac! ge-
kocht + 2 8, 6 d" !l;;. kosten te betalen (11);

-onderhunVoorgangersGhiselbrechtl'4ayhuus,.Seqhervanden
SompeIe en con¡ Jan-Keyt?,op 11 "ugustus 

140S veroordeeld
uerd fngh*1" dé Beelde, 16;' 4' 5 d' gro' te betalen +

de 34 d; þro . kosten ( I-1 ) .
Fo 47 to /9-10-I]-12-L3.



14 0 m t5
ggt.

998. Jan van Leins, fe
KuutE, cle ,O lb.
verochuldigd uras
Fo86 va /5.

Pieter van den Broeke en
van Annekine Sey, t'lillem
Fø47 vo /7 ,

145,

\rån l¡Jillem de
die hij hem

I in den Pit.

Pieter Claeus moeten aLs voogden
Baerd 3 lb. 12 s. gro. betalen.

994, Philips van der Linden heeft het echtpaar Kateline van der
Smessen en Diederíc van Zuvenen een tijfrente van.jaartijksI schilden verkocht, verzekerd op zijn huis en goea op hãt
Zand, uaarÍn hi j uoont en clat belast is met een jaarli¡kse
Iandcijns van 17 s. parr aan Symoen uten hovo.
Landheer ¡ Symoen uten Hove.
Fo48 ro /5.

99t, GtrlÍs Bneevoet heeft sÍmoen van den Boegaerde zijn huís inde veldstraat op de hoek van de Kouterstiaat (t) ùoor 6jaar verhuurd voor 22 s, 6 d. gro. per jaar op voorwaardedat Simoen het huis niet onderverhuurt ioncJer' Gillisrtoe-
stemming,(1) nu ¡ Zonnestraat,.
FoSZ Do/2,

'- 996. Lisbette van Eenbeke, veduule van Jan stef,pe), heeft Girlirr
Sneevoet, die optreedt in naam van het ambacht, der bak-kerEr een eeuurigdurende enfelijke rente van 6 s. pârr en
I capoen.pgr jaar verkocht, gaande uit, een bakkerij aan
!gt plaatsje van de f(alandenberg tegenover de paddénbroek.
Fo52 Eo /5,

997. Vincent IngheI erker¡t
den Vremden.
Fo5, vs/LZ.

een schuld vân LZ s r gro. aan tdillem

Heinrics verklaart rJat hij
gro. tourn. ' ontvangen heeft.,
uegens het kopen van een hui

14t0, maart 6

999. Afijsse, ueduue
van 2I e, 7 d,
laken.
Fo58 vo/6.

1000.

Kerstiaen, erkent een schuld
aan t'lichiel van Hoerenbeke voor

van
gro.

Boudi:r
tourn.

Luuc van den Voerde erkent een echuld van
aan Mergriete, ueduue van Joes de Heester,
Clais de l,'leerd vertegenuroordÍgd, uregens dóhuis op de Schipgracht,
Fo40 vo /t.

2 tb. 12 s. gro.
op heden door
koop van een
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-& 

-

100t. Cornelis van den
kruidenier, 2 Ib.
Pen.
Fo40 vo/4.

lûU2. Jacop vån
âan Pieter
Fo40 uo /7 ,

IOOJ.

Eechaute ruorcJt veroordeelcJ Jan AIaert t

LZ s. gro. tourn. te bet'aIen voor scha-

Yven,Jale erkent een schuld van 2Û e. rJI.o' tourn'
Doedins.

Mergrieùe sBlaken, f a t'Jillems, rueduue v9n Danksert de Mol,
uurlilaart da I zíi en rui jlen þaar man het achtste deel van
li-l? gemeten fañO in Aielambacht aan Pauruels Nijs hebben
verkocñt. De rest van het Iand behoort toe aan Mergrietes
;;;¡";, ureduue van t¡litlem sBlaken en hun stul< hebben zíi
;;; ltãigrietes zus, Kateline sBlal<en en haar man Jan van
gãtqh"-iekocht, dié het van hun schoonvader t'Jillern geërfd
hadden.
Fo44 to /2,

10iJ4.

1005.

1û06.

1007.

Fransois Ackerman erkent een schuld
aan Jan de Flesmakere, alias Cornuut
Fo46 ra/9,

van
voo r

167 Franse kronen
lijnrlaad.

fulergriete vân Ghistele, Vrourl, van l(alken, erkent Jan .van
Boeñe, zilveremid te Brugçtre , 20û Franse kror¡en schuldig
ùe zåjn voor gouden iuveÍen, f kroo' ter uaarde van 40 d.
qro.
Gecancelleerd op 9 f etlruari I411.
lo46 vo /3.
Lievin de Grave, ^fs Jans heeft Pieter DoerJins, een jaarliik-
se, Iijfrente van 10 s¡ gro. tourn. verkocht, uaarvoor
GitIiË ¿r Nayere, fs Coinelis en Jacob van YvendaIe, fs
t¡lillems garant sf aan en uanneer Pieter di ! zoÚ u'erìsen is
Lievin bõreid deze lijfrente op een erfgoed-te 0ombergen
te bezet,ten, voor urelke af spraak GilIis en Jacob eveneens
garant st¿tan.
Fo47 to / 4,

Mergriet.e Beatri jsen, uleudve van cle Iinnenuever Jan van de

Èiùi", heef t Heiñric Ð¡;¡1le een huis in de Voldersst'raat
verkoóht voor g lb. 4 S¡ gro., \uaarvan reeds 2 1b. gro. be-
iããfO, belast met een Iañdcijns vgn jaarlijks lCI 9. par.,
of 

- 
uoó"t aarcIe claL hii h?t huis niet mag verder vt: rkopen voor-

ai"er cle koopsom votledig is betaald.
Fo47 vo/L2.



r{fI. mas$t 6._(t)

I47,

aan
1008. CIaye

Jan de(l) er
ucrdt
FaSq r

l¿,10. maart 7

1009.

I012.

101J .

Ev
B

s
de
o/

enepoel erkent een schuld van B s. gro. tourn.
ac l<e re .
taat 6 maart I41l ll. ".. 

) i hooqsturaarschi jnf i jk
^in hoofding vermelde daúum bedoeld.
z.

Heinric de Deckere heeft een stuk veenland te Moerbeker r¡r_dertijd (namerije op B.rr.J. CIti ;";-r'rïãhi"r de tJint gekocht,åan zijn zoons pietilr en t'lilrem ¿" o*ã[ä"u overgegeven metdaarbi j de bepaling. g"! li¡ hen de rs-Irr, gxo . zaL verÍroe-
9"n die zii aän miõniet à""T,lint hebbãn-moeten betalen arsborgen voof, hun vader en omdat het ,uàn 

.u, 
sedert de ver-|oop van 1407 een stuk slechter op ùãùäro"n iB.voortaan zulren pieler en !,rirrem inutåãÃ voor alre koeten

:l.1as!e.n, die aan de veengrond verbonden zijn.Fo43 vo/7.

L0f 0. Jaeob [.lelpaert erkent zi jn dochter
hJillem van der Eeken nog 6 lb. I¿voor haar bruidschat.
[ìecancelleerd op IZ december 14I0.Fo46 vo /9.

lÛ11' Gheerard de Lu erkent als borg van Gheerard uten Hove aliasvan t¡Jinendale, van eBn schurcJ van ] tb.-io-.;-;;". aan JanRutaert, f: Jansr nog z rb. r0 ;.' gro. te moeten betarenaan Rut,aert,s erf genamen, HeinrÍc van Bosterhout en f4er_griete Rutaerts.
Fo47 ro/L.

Mergriete, ueduue van
so gro. te moeten geven

Jan Hoyaert erkent een schuldLaureins voor achterstallige
Fo47 ro /2. '

van 14 s.
pacht.

gro. âan i{ichiel

CIvereenkomst gerapporteord-op in hooflding vermerde datum,en afgesloten op_rB januari i¿¡ro tr""*Ã iun van oãn-go".che,fs Bernaerts en pieter Lembercho f s l,,liirems, die Jan vanAchtine tot hun. zegsman gehoren hebben, aangaande hiernavorkLaard geschil, -namef i¡r< Pieter Lemóercfi dJ.e een aantalgoederen kyijt uras, beschürdigde .:"À-uãn den .Bossche vandiefstal, ten onrechte, zodat"¿¿.;-r,"åõLt beredigd eenrechtzetting en rehaôiiitatie eiste, piåt"" moet zourervoor cJe schopenen van de Keure en ars voor de Kerk opentijkverklaren dat hij Jan valserijk ur""tuiJiq¿ heeft, en hemin r:1j! goede faåm hersterlenl dia-ãp-ãir"rte van een boet,evan 100 lb. par.
Borgen voor Pieter ¡ pieter Ingherbrecht, houtbrer<ere...



148.

1410. maart 7

1011. VervoIg.
Piet.er Lnmberch,
Borgen voor Jan
Fa47 vo /I.

fs klasselins en
: Synoen van den

Lievin Inqhelbrecht.
Bossche en irlilfem Ragghe.

1014, Julien van Aerzele erkent een schuld
oriester Jan van der Bel<en voor een
bo"g"n: schipPer ian cle Saghere en

'urli llems .
Gecancelleerd oP 17 oktober 1410.
Fo4tì to /3.

van 2.A lb. gro.
sclrip.
Jacob tCandelaert,

aan

fs

1û15.

14I00 maart B

1016. Heirrric Snadinc erkent een schirld van ?8 s. gI'o. aan Jan de

Vos r uagenmennel.
Borg ¡ Arend vander 0est.
Fo39 uo/4.

1017. Thomaes van den ldorde, alias vander Heyden m:"1 als borg
voor nutáfree" uun Eveisele, Jan Battine van Rutseele t 14

lb. gro. tourn. betalen.
Thomaes-g*"it Lievin Haring en J?n de Vylers volmacht om

in zijn þfaats eijn schulden te innen'
Gecancelieercl op if april 14ü9' (sic)'
F9r¡0 vø/8,

Jan Sersanders, fs Daniels urordt veroordeeld
Berninghem, vertegenuoordiger voor jonkheer
gaerdeñ r 4 tb. gro. tourn. te bet'alen '
Fo48 to / I2.

Jan
van

van der
den By-

1018.

1019.

Jan cle Hont ¡ brouurer, erlcenL een schuld van 2

tourn. aan zijn zurager Pieter vanden Aschoepe,
tegenuoorcligd door Daniel bJandelaert '
Fo40 vo /9.
ldÍllem vanrlen pitte ln eiqen naam en in nâam varì zijn vfouu,

LijsbetLe Seyssons, egls!e erfgenaam van ruijlen haar broer
Fransoís Seyssãne, 'geeft Fransolstvrouu,, Kateline van den

Siuânu een j"""fiif.éu liifrenLe van 4 lb. gro. tourn. in
ruil voor háar erirecht in de nalatenschap.van^haa,f, mant

verzekerd op zi jn ps,ì Boon en bezit. Jan Ri jm, f s trlaseelins
en Ghiselbrecht- nu'f f IarL stellen zich garant voor hem op

vãoru,arrd" clat r;dillem hen elt<e schade die ze door de borg-
töcht oplopen, vergoedt.
Fo45 to /9,

rb.
op

gro.
heden ver-



14I0, maart B

Iü20. Clais Bult erkenL eBn schuld
de Canterigghe uit f"?arkette,
CoIpaert.
Gecancelleerd op t5 oktober
Fo47 vo /9.

IU2I. Lentí. ine, dochter van Zegher do
voof,ruerpen ter u¡aarde vân lÍl B rlvierqriete van tvli jlcamp.
Zegher verklaart deze vooruerpen
houden.
Fo47 vo/Ll,

1022. Jan sersanders, Justaes van st,raessele en co.¡ ars vinde-ren van de sint-Jacobsparochie te Gent, bericÁten cJat, !- zii op LZ december MAg, Jan Plate vároordeelden tvleesterMartin van sycrer.S 8¡ r0.5 d. gro. te betalen + c,e rgd. gro. kosten (1)¡
CInder hun voorgangers Raee 0nredene en co., Jan serhydiers,op .10 maart t40l veroordeeld rverd tot het úetalen van B 6.
l-d.. gro ¡ apn tlurgriete, vDou*, vän Gitlis coorman, + de17 9. 9ro. kosten en dat naderhand, Pieter aernãrts als manen beheorder van alle goederen die de hoger-genoemoeKateline (sic) na haar dood achterliet, ãu oõrlaon6e mel dezojuist besproken inhoucl aan 0iederic lioet overdroeg teraflossing van zijn eigen schulci jegens hem (4i,
Onder hun vogrgangers-yuein van úaineuijc, j"Å'plate en co.op 27 .april t40g I l¡,ille¡n de Buc een sóhulo van 7 s. gro.erkende jegens Lisbette Keghers, optredend iÀ naam vanhaar man pieter sertueytins en oerobfde de kosten, be-dragende ?? 9:_gro. te zullen betaten (Z)¡
' 9p 27 _aprir_ 1409, r,'rirlem vân tdaerpit.t,e, mónnik in hetsint-Baaf sklooster, veroordeeld urärcJ "í* b;;õ voor til_lis de Pasteydebackere, t{art,in B'ene, B s. gio. te be-t,alen .+ de B d. gro. kosten ( I ) .
Fo4B v" / L-Z-T-q.

1023. Aoin t'Julgard erkent een schurd van r6 s. gror aan Laureinsvanden Vivre,
Fo56 uo /L4.

I49,

ven t2 1b. par. aan Vroutu
vertegenuoordigd door Raesse

1415 .

lJale, krijgt een aantal
gro. van hear grootmoerler

voor zijn dochter bij te

1410" maart, 9

1024. {egher de Kuuf verkraart crat de aankoop van het half bun-der 33 roeden erfgoed te tiletter'en, gerbgen achter hethof vân de sinL-[risabethinfirmeríe, ge6eurd is met hetgeld en goed van deze infirmerie en'dõrhalve haar toebe-hoort on. dat,- noch hij noch enig ande- t;;;;;n ä" aan-spraken l,:an laten op geldon op-straf f Ð' van uÀn boete .. r.



l5ct .

14IU, maart 9

LA24. Vervolg.
rrr.Vâll 3lb. qro.
infirmerie zouden
Fo45 to/7,

opbrengsten die daardoor aan de
zijrr.

+ alle
ont zegd

LOZ', GiIIis van Crombrugghe heeft priester Jan Seys, een jaar-
1i jkse rente van I6 s. par. op een hoekhuis Van de t{eilige-
Geest,steeg verkocht en Verklaart de koopson ontvangen te
hebben, vanu/ege Jan i{eyvaerb en Kate}ine Steemaers, t4at-
bheeus t dochter in naam van Ja¡r Seys.
Fo46 to /4,

I026. Jan Colpaert erkent een schuld van 9 schilden aan GiIIis
vanrlen ldestvelde.
Fo5l vo/4.

14t0. maart 1Û

LO?7. Martin de Gheent, tvi6chiel vander Beke en c0. als vinrleren
van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie te Gent, r be-
richten dat :

- zíj op t6 december 1409, Soete Vranx vertordeelden tot
het betalen Van 7 s, gro. aan Jari Payerr en Heinric vander
Varent + de 15 d. gro. kosten (3);
zi j op 26 okllcber 1409, t"Ji.llem. Fierins venoordeelden tot
het betalen van 5 s. grcl. san priester Jan Culpin +
de 2t d, gr0r 2 ing. kosten (S);

- ondor hun Voorgangers Gheerolf Bette en co. Bernaerd do
GUpseme ¡ op 14 olctober l4Ü7 veroordeeld uerd de uedr¡ue
Serraes, 14 s. gro. te betalen + de L7 d. groc lcosLen
(r);

0nder hun voorganqers Lìodevert uLen Hove en Êooe Jan de
Kersmakere op 23 juni 1409 eetl schulcl van IB 6..gro. aan
vDouru cle I'lintere érkende + kosten i.B d. gro. (a) ;
- Antonis Cabuus, op 27 iuni 1409, veroordeeld rverd Píeter

Jans 14 cj . gro. t,; betá1en + de t3 d. qro. kost,en ( 5 ) ;
- Jan varì Peede op ztl juni L4O9, verooldeelcl uerd, !'JiIlem

de Ruuere 11 sr qro. te betalen + de 14 d. gror 2 ing.
kosten (6);

- Jan Boudins op Z4 mei 14t9, veroordeeld iuerd, lrlillem de
Ruvere 26 d. b"o" t,e betalen + de 14 'J. Qlo¡ kosten (7).

Fo41 tÐ /3_4-5_{:_7_B_9,

I028. Aceles BoIIoc erkent in naam van
een schuld van 5 Ib. gro. tourno
en Phelips BoIloc.
Fo]1 uo /4.

zijn broer Roeland Bolloct
aan hun broers Segher



151 .

I410., rnaaq!_t!

1029. Goessi.n van Eestere erkent een schurd vänaan Raesse pieters , f s Jans uoo" 
-i"iet 

r<of änin de ûnderbergen Åaast Goessinã bakkerij.Gecancel.lord op B f ebn¡arl t4Il. -
Fo4l vo /8. '

erkent een schuld
schipbouurer, voor
de schuld be taalcl

gro. tourn.
het huie

2 fb. 14 s.
schip dat

lb. 7 Ð. 6 d.
turf.

g lb.
van

410 aart 10

l0jû,

lofl.

Kateline car-¡tenaers, weduure van Diederic cqus heeft t.ritlemr,revery rvee huizen aán de Lede;tgiù;;";;àchr verkochr¡ be_last met eerì randci jns van. jaarri jr<s-io' 
". par. aan eenkapelani j voof, onze-Lieve vioutu i; ã"- sint-r,!ichierskerkvoor e9n lijfrente van jaarrijks L2 ib.-p""., verzekerdop de bei<Je huizen. -

!:19n"çt ; priester Jan Bortoen.Fo42 to/8.

Jonkvrouru Katerine van den Hende, kind van Lisbette Raesen priester Jan van den Hende, ué"rii"u"t dat zij noch haarerfgenamen enige aanspru"t .rÍren *ãruÃ 
-op 

de när"tÀnscnapvan haar nioeder .r?l"lg haar^vacrer leeft¡ oûr hern de B0 r.b.gro. tourn. die. hij indertijd 
"àn h;;; Åoeoer ree¡rde Bnu'aarmee erfelijke gronden in het ranà van Aalst uerãen ge_!oqht, in het jaar L399, terug te betalen.Indien iemand van haar úant hãrn berett;-vrij over de na_latenschap te beschikken, verbincJt zij zich ertie hem de80 lb. uit te keren, '

Fo44 vo/I,
1432. Segher de _pape, fs Jans,gro. aan Jan Temmerrnan,

hÍj zal ontvanqen zoclra
Fo4B to /6.

l0tl. Pieter de Scaegro. aan Ghise
Fo48 to /7 ,

pdrivere erkent een schuldlbrecht, de Gruüere 0str¡"õÀ"

van
een
is.

van 3
voor

1034' Jacob van der Beken heeft een stuk uater zíek hooirandvoor 9 jaar 'in. pacht gegeven aarì J";-J;-i"iäluoàturur ge_legen te l4ereluàt<e en-,,ãen r,¡inrãf ;. genoemd, l0 daguantgroot, u,aarvoor hi j cie qr:ht;;;-õehõer en år-oniu"nsenheeft en op vooruaarde äat, Jan h;[ raatste-r"n'o* g jaarde meers niet zal omploegen.-"
Fo4g î" /3. '

t0l5' segher pleite erkent Jan de i,ieyere, broeder inten-Dutlen, 7. rÞ. gro. rourn. å"ñùí¿ié i"-rij"koop van een huis ín de *edertùãâJr,"r, belastzen ten bedrage van 55 s. pår. p;; jaar aan ..

5i n t-Jans-
u/egens de

met landcijn-



L'?.

rl

r035.

âr t, 0

Vervolg.
.. r Lievin de
hem ontslagen
Fo51 ro/3.

l'leemere, die Segher van zi jn schuld jeç¡ens

hee I't, .

10f,7.

t0lg. Michiel Sersanders erkent een sctruld van 7 lb' 10 s' par'
aan Goessin van den ['loure'
Fo57 to/I?,

erkent tlillem den Vremden, 22 haLsters koren
tarule, te moeten bezorgen.
van Varneuijc.

r016.

1019. Pieter de Pic
voor de helft
Borg; Daniel
Fo5B vo/11.

410 aart I
r040.

1CI41.

Jan Lippins¡ fs lrlauters erkent
I d. gio. schuldiq te zijn voor
Fo54 vo/lj.

Ghíselbrecht Lendemans erl<ent
zi jn slagmolen te l4oortsele t
schuld van 5 Ib. gro. tourn'
Schiet hii oP enigerlei urijze
kort, dan sPDingt Goessin bii
Fo55 ta /7 .

Jan de Zaghere, I tb. ]5 s'
leder.

in naam van de Pachter van
Goessin van Varneuiicr een
aan Lievin de Ïemmerrnan.

.oO 
in deze betaling(e)n te

Jan van Ponteraven erkent eerr schuld
gro. tourn n âEtrì l''Jiltem Seissone voÜr
en voor schaPen.
Fo41 vo /7 ,

van
het

7 lb.
huren

7 s. 7 d,
van stallen

Jan vander Dict erkent
te Sint-NikIaas t 54 nob
te moeten terugbetalen t
en deze schuld heeft hi
fs Jans, die zijn goed
zodat deze op de vastgo
taIen, urelke laatste Lo
deze schuld voor hem te

n de Clerc, f s trlichiels, geboren
un, indertijcl aan hem geleendt
nobel ter uaarde van 6 s. gf,i-''

ãan zÍjrr Pachter Adaem Andriest
Elveréele pachtr overgedragen

elde termijnen Jan de Clerc zal
ri¡" van tqut&em heeft gemachtigd
nnén. lo42 to/)-.

Ja
el
I

j
I n
st
de
i

be-

1042. l¡lillem de Ledeghe, f s Bouclins, heef t het' echtpaar ' Jan

vancler fìãere, émiå en t4arie Biondeels een lijf rente van

ruekeli jks 9 iarrue f,roOen, het j:e9 van één brood, 4 mark

uegendl verkocht, verzek.erd .op. zi,jn. q"1e-o11 -:n -?uzít 'Borgen : zijn var1er gãu¿fã de'Ledégh'e sn zijn zu'aqer l¡li1-
lem vander Stiehelen.

Fa42 îo /2.



1410. maaft II
104r.

I045.
e
a
5

Diederic volke ruordt veroordeerd Jacop Lauversric den Gruruel a1s ruette.li j k optr"JÀnã in naamsBuls, l9 s. gro. te betalãn ei., de uret,teLi jke
Gecancelleerd op lZ april 1410.
Fo42 vo /6,

l5J.

en/of Ht:in-
van Gr: r le

kosten.

Duum-
te

1444. Boudin Mechiels heeft het echtpaar, GilIis van den Bosscheen Lisbette van suraerverde een j"""rijk;;-rijrrÀnte van 6 s.gro. tourn.. verkochtr vÊrzekerd-op zijn huis en goed in de0pperkvaadham, belasù met een lanãeijns van jaarrijks ¡ rzI r 7 d, par. aan het. gast,huis.
Landheer ¡ broeder Jaõop van der síeheren in naam van het
Gecancert"?lå-:fui;'januari r4r5, verkrarins door Laureinsvan Zuarvelde aIs erigenaam van lisbett,e.Foqt to /5,
Jan
kin
bet
Fo4

van Langhevelde, f s Andries ruordt veroordeeld Jarr
l^y"l!:?enuoordigeod door Jan St,rijc, t4 B. gro.ren voor een pantser.

ro /3,
1046. Roegier de Carlier erkent een schuldaan Heinric vanden Heetvelde.

9g"g a zijn zoon Jan de Carlier.
Fo45 vo /L.

IO47. l.lillem liJandaert uit Mendonk
s. B d. gro. aan Daneel de
Borgen I zijn broers Jan en
Fo48 to/I.

van ] Ib. , 8. gro.

een schr:ld ran 1U lb. j
voor hakhout.
l,'Jandaert.

erkent
Rudde re
Piet,er

1CI48

Lgt¡9,

Tussen PÍeter van cJer Doerent en Jan steppe is een ov'r-eenkomst.gfgesroten, in verband met een btukje qtonã, uu-
lot"!9 Þi¡ Pieters huis en parend aan i"n* goecr, namelijkdat Pieter en zijn nakomerinqen ¿eie'piãats ten'u*urig"ndage onbebouvd zurten ratenn noeh er i.çqr¡¡r of andere dingenopzetten die de lucht van Ján zouden uårpesten of À", diebemenen, uraBrvoor pieter een som gercr u"h i"n oÀtuäng"nheeft.
Landheer van de z huizen ; priester Jan utgebout, in nãamvan de CotidÍanen van de Si;1t-Jacobsk""k.
Fo4B v o/10.

Segher tlutveric
aan Heynric van
Borgen ¡ Justaes

Gul aer t
Fs49 ro/4.

ç¿ rf::,nt een sChUld
der Haghe uegens
van den Bosche,
van der Beke.

van I lb. gro.
de koop van een
fs Heinrics.

tourn.
huis.



r54.

1410. maart 11

I050, Kateline, dochter
erkent' een schuld
ssne en geeft hent
haar nalatenschaPt
Fo¿r? vo /5,

1051,

van Jan Drieghe en uedut¡e
van 36 so grû¡ aan Jan de
de volmacht deze schuld te
onmi-ddelliik na haar dood.

van Jan Gillis t
{ìrave Huughe-
r¡erhale¡r op

çro. tourn.
als borgen

Lievin De;ynaet heefL Lievin van Dam(y)oet de sLal in het'

;;;;; Vi;;"r,uiu, 
-,lie het erf eriik qeiit van ziin kinderen

íu, verhuurcl voor een jaar voor 2 Ib' Çlo'
B;;g-uõot ttievin-O*Vnoät ín qeval Lievln vân Dam(y)oet' irr
f,"i-çebruik van de bt"f zou belemmerd of last5-ç gevallen
u¡ordãn ¡ Lieuin" zoon, Litr vin Deynoet, f s Lir"¡vins '
Fo49 vo /9.

14r0o maart t1 (1 )

1052.

14t0o maa rt Lz

105f.

1054. Heinric
5 d. gr
Fo42 ro

Ridder Giltis van Granbmes efl zijn vrouu, Kateline IJiIle'
baerts hebben ;;; het echtpaar Lievin de l"leunc en f4arÍe
Fierins een ¡"ãrli¡rou" liifrente van l6 s' 9To: vetkocht'
mit,s deze afépraak clat Lievin en t{arie bii niet-uiì;beta-
Iing van hiln "ãniu, 

recht hebben op 14 x 3 s' par' Deze

r"niu beloven CÍ11ís en Kateline binnen het jaar op er:n

onroerencl goed bezet t,e hebben '
Bôrgen ¡ Aiend SeIle en Jan de Voghele
( f ) er staat IL maart 1411 (n. s. ) I \l'aarschi jnli jk uordt de

in hoof cJing vermelcJe daturn bedoeld '
Fo60 vo/4,

Jan van Eeren erl<eirL een schtlld van 42

aan Gitlis de Krits en Rciegeer tle Bave
vo0r hem hebL¡en betaald.
Geeaneelleerd oP 25 januari I4Z7 '
Fo42 to /3,

van de¡: Do

è

die
6 d.
zij

aan Jan
rrcr l;:kknfr.':GokenL een schr¡1d van 2 1b'
Bailget v0rrr koren "O.

/î)

I055. SLevin Caens
hii v0or hem
heeft.
lo42 vo/7,

1056.

verkiaart dat JacoP
uÍtgegeven had v0or

Coperinhoeft hern hetgeen
een Feêrd, terugbeLaald

Hughe van den hlalle erkent Jacop van .den. PiÉ,te, in het' land
van Etatgem g"b;"Àn, de ]CI Ib' b"o' die-hij aan-hem geleend
Àuãri, t" *oãtãn teíur¡betalen, Jacop 231 deze lu lb ' op

n{ughes na}at"nã"f,*f 
- 

vËrrta-f 
"., n 

'vanuu'"r hii zal gestorven zi jn t

vermits hij nu niet in staat. is ileze som terug te betalen'
Foî, to/6.



155.

14lrj. maart L2

1057 o Jan van Frir'tyse ¡ heer van
financiële volmacht.
Fo 44 va /5,

Brakel, geeft Pieter de Vooghd,

1058. Jan van den Abeele moet
van den Abeele, Arend de
halsters rogge bezorgen.
Fo48 to/4.

aIs borg
Smet, 6

zijn broer
grû. tourn.

Ghu yoe t
en6

van
S.

1059, Colaord Claissone
vol.rnachL.
Fo48 îo /8,

I060. Jan Ghoeraerds van
t6 s. gr0. tourn.
Fo4B îo /9.

geoft Fransoie van der HeIst, fínanciele

Seghbrouc
aan Pieter

erkent
Dobby,

een schuld
koopman in

van 5 lb.
weede.

1061.

I062. l,.Jillern Moenin,
van 2 lb. 11. s.
Fo51 ro/4,

Sleenlancl, erl<ent
priester Jan van

Heinric van eler Haghe heef t broeder Gillis de rr!are, 4
uoninçen in de Beerstoeg met een jaurrijl<se landcijns vån
44 sr par. aan do stad Hent, ook nog berast met, eeñ lijf-rente voor Pieter vanden Brouke van-10 L gro., voor 7-Ib. gro r verkscht.
Landheer in naam van de sta'l ¡ Justaee 0nredene.
Fo49 to/6.

tuoonachtig
I d. gro.

te
aan

een
der¡

schuld
Hecke.

Ê maart 3

1063. Si¡noen de Houurere moet als borg
sche, Pieter de Hoolslagere, IB
koop van een merrie.
Fs47 vo/t+,

l4lQr magrt 15

I064. Diederic Everaerds eri.lent
t,ourn, aan Loenis van den
Fa42 vo/2,

voor í'latthis van den
s r gro. betalen voor

Bos-
de

egn schuld van
l.1oure.

2 lb, 18 sr qroÒ

1065.

L466. PhilÍps Scelpe
lis 2 lb. lB s¡
fot+3 îo/7,

veruordeeld Jan vander
groi te betalen.

Jan de Smet, uordt veroorcleld zijn schuld van z rb. B sr6_d. grq. jegens Lievin de Pratère voor laken te betalen.
Fo42 vo./10.

vor dt
t4 d.

Haghe, fs GiL-



156.

14lt. maart 15

It67. Katheline Temmermans moet Jar¡ de coyere 2 lb. gro. tourn.
betalen.
Fo{+3 vo/2,

r06t. Andries ['lalschart
schuldig te zijn
dagrnarkt naar de
lepelerr.
Fo47 uo /?"

I4lUo maart 17

1069. Raesse de Smet en Pieter de
6 lb. 9 s. qro" aan Jai¡ van
naam van de erf ç¡enamen vân
Fo]0 vo /8,

er!<ent Gheeraerd cle Zuane, 1Û 1b.
\uegens de l<oop varì een huis bii de
Lañqe rnunt toe, naast llden r¡roeten

gro.
Vrij -

Pol-

rjake erkennen een schuld van
der Boeninghe;r, oPtredend in

Jan sLoetel, voûr tuDVen'

1070. Jan van Ûutre,
. so gro. aan Jan

Fot+3 to/3,

1071.

LtJ7Z. Pau
tou

L473,

uels van fltlsole belosft aan L

rr-r. te beLalen oPdat i.ti zijn
, afkomstiç van zijn huis en

, zou terugkrijgen'
nu : CoriJuuanierstraaL.

7'o/8'

cle bastaard, erkent een schuld van I 1b ' 14
van Ydeghem, de bastaartl.

ûitlis steyart erkent sen schuld van 36 lb. gro. . '¿ourn.

""n zijn mä l,lergriete slleesters, veduue van t'iechiel Steyart,
haar tóekomend üan het bestament en de uitvaart, van haar
;;;; =i¡n vader, van kosten ciie ze heeft betaald toen hii
van 

- 
zi jñ vrouu,, l(ateline Fierins, scheidde en vân ruat zii

hem indertijd geleend heeft,.
Fo43 ro/tt,

ren
(1)
(r)
Fo4

i j sbette sl(oxs , 6 1b. $!o.
aan haar verPantle goede-

goecJ in de Boomgaardstraat

der Heell't veroordeeld
d. gr0. t.e betalen + de

Jan Clocma¡r, Jacop Stulpart en c(}., Vinderen van de opper-
kosteri j van de Sint-¡rlibf,i"lsparochie te Gent, berichten
dat r

- zij op 1.3 november 1409, l4echiel sersanders veroordeelden
f O* 

". 
- 
-q"ô. t* betalen aan Vrouue vander Pale + de IB d o

gro. kosl.en (6)I
ã¡.¡ op ?3 septemSer 14t9, Uillem van Goesselare veroor-
OeelObn LI s o J d. gro, l-e betalen aan de vroU\U Van

Heinric Joes + de 16 d. grû. l<osten (S ) ;
cnder hun voorgangers DanieI van ltlalderlhem, trlillern Seissoons
en co¡
- 0p l6 maart 1¿t09, PieLer

Jacop vander Gracht ' 14
gro. i<osten (7) ¡

van
$. ,

verd,
16 d.



L57,

1410..:rnaart- l7
1071. Vervolg.

-op28
uerd
9Io '-(Jp4
uerd
gro.

-opZj
Ei 11i
koste

Fo 44 v

itlis Papal, L7 B.
_ilg. kosten (f0);
februari t41g, jan
fgpgl, 3L d. gf,o.(rt).

/ e-t -a-e-10-rr.

409,
1, lB

sic) Ui.l

een schuld
te Ieper.

febru
iIlis
o sten
uni I

G

k
j
G

I

arí I
Papa
(s) i

408 (

Harsnt van der Haghe veroorcJeelcl
"5 d. glo. te bet,ãIen + de 15 d.

s
n
o

lern van Goeeselaer veroordeeld
9 d. grc.. Le betalen + de 17 d.

Rebbe de l.lets veroordeelcJ urerd,te bet,alen + rJe 14 d. gro.

1474. Lievin van caneghem en Fransoys van der capperren, erkennenEveraert van coudenhove, rB r6. iro. tourn.'schurdig tezijn voor een huis in då Brabantõlraat. Deie-scÀultJ geeftEveraert.over aan zijn schurdeiser ti".oå-ZãghJ;", fs Jans,opdat zi;n r'roop van ãe'creine irãn",rin de pii;teeg zot)zijn betaald. Tevens stert hïj ;i;; garant voor Lievinen Fransoys. '
Gecancelleerd op g juli 1411.Fo44 vo /I3.

I075. lnlouter de Kuekelere belooft deindertijd van meesLer Jan ,"n-terug te betalen.
FoSz to/q,

14I0._maqrt 1B

29
den

lb. IB s.
Bouchoute

par.r die hij
geleend heeft,

It76. Jan Sterebout erl<enttijt, fruithandelaar
FoqZ vo/IZ,

van 5 1b. gro. aan Jan I.'lau-

IO77. Jan Penneman erkont
van Lichtervelde en
Gecancelleerd oþ 24
Fo43 u, /j. '

1078. Jacop van den Houke,
gro " aan schípbouuler
zal ontvangen eens de
Fo43 va/9.-

een schuld van 3B
Baesse Colpaert,.
j anuari 14IZ.

so qro. aan Justaes

erl<ent een schuld van
Jan de ldate voor een
schuld betaald.

? Lb.
schip,

10 s.
tJat hij

L079. GiIlis de Brune
s. gror aan Lam
Gecancelleerd o
Foqq ro /!,

fs EilIis erkent
reeht Bosschaert
9 december L4I5,

een schuld van 4
lregens een Iening

,
b

lb. l0
indertijd.

P



158,

l fJ msaft

lOBÛ.

108L. Arent Roese, PachLer van
Roeland van der HeYdent
betalen v0or lal<en.
fo47 uo/14.

He.i nric ¡ f s hlauLers en zi jn vrouu Lisbette Ðoydins hebben
een rue¿érzijc!se toestemmiñg 2I/3. (?) gemeten 25 roeden
vri j erf goeã, rJoor niets belast en een h'¡f stede van' 2 roB-
clÃni belãst met rlen erf eli jke rente van iaqrli jks lB. s. 2

O. iar. aan Symoen cle Papel aan Pauvels l',lijs verkocht, ål-
Ies'te peerboõm in het ambacht van Assenede gelegen.
Fa44 îo/1.

de heer
4 lb. 16

van
ê

10S2. Lievin DeynoeL heóft een halve stal,
het, vJ.elde deel varl de stal van zijn
te Vleeshuis aan Jan toessins voor 3A
cle terrni jn van een jaar '
Fo50 vo /5,

t {¡1f} maart I (r)

l0B].

0 maart, 0

Schipper
10 so gr
indertiid.
FoBZ vD/12,

llasminne , erken b

rif o. tourn. Le moeten

zijn eigen bezitr en
kinderen in het gro-
so qrû. verhuurdr voor

Pieter Scheede erkenL de Bijloke-abdij in caEu de

vanger Jan van Asneder voor 65 1b. 9 s. par' paeht
staitig te zi jn voor heL- jaar .L409 en daar voor '
( I) er iuorclt geen jaartal vermeld '
Fo59 îo/4.

ont-
acht er -

!4!Ç-:--ue-sl!--12

10g4. Zegher Pieters erkent een schr,ild van I?. 1!r. gro. tourn.

""ñ 
0gier vaír t4asmine, die hii hem indertijd geleend heeft'

Borgen: Zegher van den Hacke
Ghiselbrecht' PietÉrse fs HeIIins.

Fo52 vo /2.

1085, Boedelscheiding tussen Lievin Toc en zijn vrouu' Soetine
SeInuts: iedei o.t:c¡rlrlt ryat. hi"j reeds tevoren bezat en ruordt
verder cje heLft van het, huis, dat ze safnen bezittenr êIì

rJe helf t van de çemeenschappeli jke schulcJerr ( zourel te kri j*
gen als te betalén) toegeurbien,_behalve dat Soetine de

ãchutd van 6 schilden "ãrt 
Jan Blamme integraal zaL Lreta-

]en. verder moeL zíi Lieuin 20 so çrc. tourn. betalen.
Fo57 uoi4r

Jan de Paeu Arendsoone erkent een schuld van 1

o o tclurn, jegens Jan Boelaer u,egens een Iening1086. 1b.



159.

l/¡J9. maart 22 ( Ð
1087, Jan vsnden Hole err<ent, een schurd van 5 rb.gfo. aan Paesschine Smeets voor Iijnuaad.

Borgen ; Jan de Joneheere.

5 s. 1,5 d.

Daniel Bette.(r) er staat 22 maart r4rr (n.s.)t hoogstu,aarschijnlijktllordt 22 maart I4l0 bedoeLcl.
Fo49 ta/5.

1410" maart 27

l0BB. Jan de Badere erkent
Ghíjsels.
FoB5 ro /L,

J:'¡ lil " maart Zg

een schuld van 20 so Sro. aan t,lillem

1089. ldillem Hals erkent een schuld van 6 Ib.Pieter [Jíllaert en Cornelis de Scote].are
van een huis in de Crommenes (l).
Borg : PÍeter Hale, zi jn vacJer.

Jan de Smet, kousenmaker.
( f ) nu Geb. van Eyckstraat en nnorrJeíndestraat.
Fo44 vo / j.

5 g.
voor

I ro, aan
het kopen

van Keizer-Karel-

1090. Jaeop caubrake, segher Beelaert en co.e als vinderenvan de onderkostqri j van de sint-flichiársparocrri;- i;Gent, berichten dat zij 3

- op 4 maart ll. Arend Gheeraerdssone veroordeelclen tothet' betalen van l0 s. 6 d. gro. aan Jan pijchãrte + de27 d. gro. kosten¡
- op l5 februari 11, Simoen ArentgheerarsonÐ veroordeel-den tot het betalen van 5 s. g ã. gro. aan cre vrou, vanJan l,,Jillems +.de 27 d, gro. tcostenSop 17 december ll. dezelfde simoen varoordeelden tothet betalen van een Iast turfaarde aan f¡einric palster

+ de 33 cl . gro, kosten 
3- op 4 maart ll. dezelfde simoen veroordeelden tot, hetbetalen van I/Z last turfaarde aan Jqn Ghiseiins + de26 d. gro ¡ kosten.

Foqg va /L-Z-T,
t09 t . Jan van Varnerui j c

veltr rog 4 lb. I
bet maken van een
de kerk van Eksaa
van Eksaarde late
garant voor r
GecancelleercJ op

heer van Eksaarde, is pieter van Bere-
g: gro. schul.dig van de 5 lb. c¡ro. vooritgesneden altaartafel, bestemü voore. Deze schuld zal hij de herkmeesters
betalen, maar ueI stelt hij er zich
maart 1415.

,
I

u
rd
n

t



1091. Vervolg.
(1) er staat 29 maart
in hoofding vermelde
(o.s. ) is volgens de
gekomen (Pasen I4O9 =
Fo50 ro¡l10.

160.

1410. maart 2B (])

LA9?,

LO93,

1¿tû9 (o, s " I uaarschiinliik ruordt de
clatum bedoeld uant 2S maart 1409
rnidc!eleeuuse chrorrologíe niet voor-
7 april ; pâsen 1410 ; n rnaart ) '

0 maart 2D

Jacop Caubroke, Zegher Beelaert en cu' als vinderen
;;¡;;kosterij ú"n ðe 5i¡t-r{ichietspâroqhie te Gent,
richten dat ónder hun voorgangers Arend Evervijn Ên

Mark van lCetteren op B januari f¿+09 veroordeeld uerd
sois Van 1r¡aes Ben 1äst turf te bezorqen en de ?B d.
kosten te betalen.
Fo60 ro,/1û.

clais de Grave, aLias de !;lale heeft het' echtpaar Gillis
van den Bosschá en LisbetLe vail SuraerveIde een jaarlijkse
1i jf rent,e van 6 s. grr. tourn, verkocht,, veDzel<erd op 2

ñuIr"n in het, Berouú bii de Crommenesehe, belast met. een
j;;;ii¡r."" tanclcí jns vaÁ 2 rb, 2" e o 8,5 d ' par ' aa¡'r het
godshuis van de Poortakker.
iandheer in naâm van het godshuis c t'ruI l"ram Uriend.
Fo52 ro /L.
pieter vancler Goten, alias Pont,eraven (? ) erkent een

""f,ulA 
van Z ]b. gró. tourn o aan Jan StubbouL er: lcoste i'

itt-J""op Stubbou{, die hii aan hen geleend heeft.
lo52 vq /5,

1094,

14I00 fiêart ?9

1095. Jan de Badere en zijn vrotrtt Lisbette Busschaert hebben tnst

,.f,tp""" Jan van Baiau, f s Robi:rechts en Mergrigt* Spel-
*ãn", eerì jaarlijkse lijfrente van 6 lb' par' Vlaamse
;;;t'verkoõ!-,t, vórzekerã op een huis op de hr:ek va¡ de

NopsLeeg, vooraan op gu KammersLraat uitt<i jke¡d, belast rnet

;;;-j""iíi¡t*" landbijns van 32 so p?r. aan de parochie-
prieäter vãn de Sint,-Jacobskerk en 10 s. par aan een ka-
pelanii in dezelf de kerlt.
Lanclheien e Jan Tulnin in naam van de parochiepriest'er en

priestei Piuter Bernier aIs ontvanger vän de

kaPelanij 
"

Fo89 vo/L,

v an cJe

be-
cÇ.
Fran-

qro.



1410, maart lI
1096. Turee echtparen, Jacob BeLte en Baderoeghe van ûverreye enhun zoon en schoondachter Gheerolf Bet,Ie en I'lergriete ,"nGhend hebben aan Jan sersymoens een eeuuigclurenðe erreiijterente val ?4 1þ. par. veri<ocht, bezet op ãen huis in deHoogpoort, uelke rer¡te Jan_ sersymoens pbompt heeft àve*gu-dragen aan de tcerk- en Heirige ôeest-mbestärs van sint-Michielso t,er afrossing van de erfelijke rente van jaar-lijks 26 lb. par. die ñii de kerk en ãe Heilig"-Geesttâf,el

schurdig. ig lregens de Foop van een huis aan d; Leie, Tiel_
I9q9n ge_heten, afgelsoten.op It maart I406.Fo5, to /2. .

1097, Jân Sersymoens heeft, segher den Amman het huis en qoed bijde Leie, t'Tielroden" g"!eten¡ verkocht voor 1600 I6. p"","
Vl'aamse munt! belast rnet volgencle Iandci3nzen -en 

erf eii¡úerenten, namelijk zg g,_par. ãa,'t Thon¡aes áuorem, 6 Êr pa;.aan de stad Gent en 3 lb. par n aan heL sint-cLárakrooäterte Gent, iedere rente jagrtijks te betaleÀ eÃ-uezet op eenuelbepaald çedeelte vañ het ñuÍs en/of de gronci.' Landheren : Thomaes storem, Justaes'0nredeñe, ontvanger vande stad en Jan Gaffelkin, ontvanger van hetSint-Claraklooster te Gent o -
Fo S9 to /2,

1410. aoril J

een stul<
gelegen,
j aar.

V1 aamse
zaL 2 d"
munt Le

grond van
ve rpacht

161.

t2
voor

1099. Jan Bolle, erkent Arnaut Casse q
van achterstallige lijfrenLe.
Fo4E vo /5.

1CI98, ûgíer
van 2
uagd.
Fo45

1LOCI. Michiel
bunders
9 jaar
Komt de
uordt,
zijn) ¡
FoSZ vo

14r0 aoril 2

1101, ûlillem de [rlilde
4 õr gro. tourn.
die optreedt in
Fo4t+ va/4,

vanden Dorpe en pieter de Carlier
lb. 14 s. gro c qan l-leinríc vanrJen

vo /2,

er[<ennen een schuld
Heetvelde voor tijn-

lb. gro. t,e moeten betalen

Donaes heeft Jan de Vriese
te AaIst, in de Quaderrneret Ò)r 42 Vlaamse schitden per
nieuure munt die nu door de

in voege (de nieuue penning
dan dient Jan -tn deze nieurue
/T,

gr
g
b

aaf geslagen
f,o. uaard
etalen.

vordt veroordeeld t,ot het
acht,orstaLlige pacht aan

naam van Jan van Brakele.

betalen van 3 Ib.
Pieter de Vochdt,



I410, aJ¡ril 2

ll0Z. Het gesehil tussen Pieter vanden t{alle en GiIIis de l{eect,
orntrõnt een paarC, tlat, in bezit uas van Pi¡¡ter en zå jn
btosrs en zu'ss"n en cJat door Hughe vander Lleedent ?p he-.
clen bal juu van Asper en Zingem r aãngeslage¡r uerd als beste
hoof d gí¡ de dnod van hun móeder Í{ergricte - y?ndu t'Jal}e en

dat ontsËond omdat de voormalige baljuu Gillis de Heect
reeds een beste hoofd had opçeëist, urordt' aldus beslecht
dat GÍl.Iis Pi.eter het nu af gànomen paarci rnoet terugbetalen.
Fo45 ro/!.

1ICI1. Jan Sersanders, fs Gheerems, Justaes Van Straessele en co'
als vinderen vå,r de Sint-Jacclbsparochie te Gent, berich-
ten dat !

- zij ap L7 december Daniel van t'Jesthuuse alías van YmscoeL

veroobdeelrien Clais Bollarb 4 so 6 d. gro. te betalen
+ de 2I d . gro . 7 ing. lcosten;
op 1B februãri 14Iû, Gillis Boudins een schuld van 5 s.
5 d. gro, aan Jan rJe l,Jaghenmal<ere erkelide + de 1B d. gro.
kosten;

- op Zt ¡"nu""i 1410, Jan de l(empe Janssone een schuld van
5 s. Iö d, lro. erkende aan Jan trwingheland + !6 d. gto.
2 ing. kosten.

Fo45 to /2-4-5,

1I0¿¡. Jan <Je Hont, f s ctais de Hont, Pieter Eve rdey en Jacob
t^lillemssone beloven GiIlis Roelins eel Bertelmeeus van
tleessenå J" 5 Ib. gro. tourn. Vlaamse munt te zullen terug-
betalen, die ze indertijd aan hen geleend hebber.
Fo45 to /8.

162,

tI05. Jonkrvou'u Alijsse
Bette, fs Jans, 6
îo45 vo /L7,

clen bleerde rvorclt veroardeetd tìheerolf
qro. tor-¡rn " te betaleir.

van
1b.

1106.

1I07. CIais Cruusman heeft LisbetLe Versoyen, uerJllue van Fransois
de Mey, een liifrente van
kocht,¡ vêrzekerd oP zijn
Kriekersteenst'eqg, belast
I r gfO.
Fo49 uo/8.

Brouuer Jan de Hont e heef t {ìi}Iis van ldaehtebeke een goed
te sint-Pieters-Aalst bii de dries met alle gebouuen'
bomen en toebehorèn erop verkocht, evenals een stuk grond
j;f;t *" buiten geleçen', alLebei vrij van tiende en belast
ñet erfelijt<e "uñtun] na*efiik jaarlijkg 61b. par. en 7

ganskuireers en 2 I/2 d. par. r dit' voCIr lJ lb ' gro "

Fo49 ro /2,

jaarlijks LZ e. gror toutn. V€r-
nuis en goed oP het Zand in de
met een landcijns van jaarliiks 10



1410 
"

apriL 2

I6J.

zijn
onder

It0B. Jan de Liindt Janssoiìe verkoopt zi jnzíjn erfrecht op l/3 van het, teenl
dood achterliet, galegen te Beveren
Jan van Steenlant.
Fo49 vo/Lj,

broer Symoen de
dat hun vader na
en ressorterend

l,,li ndt

1I09. G

r
V
t
z
F

Bloc en Gillis Leverke¡ halleheren in cle pit,
ben dat onder. hun vûorgangers op 27 juni L4gg',en Damme en Alard vanden Damme een sónuttj vangrg. .tourn. jegens Lievin van !,lees erkenden,
op_heden nog niets hebben afbetaald; kosten ?Ivo/4.

1I10.9hy Bloc en GiIlÍs Leueerke, halleheren in de pit, berích-ten dat op,.30,9pri] l4ú9, Jan Everuijn de Groete, simoenBallin en l''lentin uten tìaleiclen een sõrtutU van 4 Íb. l6 s.6 q. gro. van l'lattheus Drieghe erkenden, uaarvan cleze opheden nqg geen penning gezien heeft; koåten zl d. qro.
f o50 vo /9.

1111. Moeder en dochter lvlarie en Li jsbette Ghi jeelins uordenveroordeeld Heylsoete, de vrorJu, van Heiniic Joes , 36 s.
l_9: çIo. te betalen voor haring.
FoSZ ve /6,

lrt2. Lievin y?l_ gen ftoertgat.e beloof t de rz s. gro. die zi jnzurager Gilris Hatthis indertijd aan Jan scõenjans, heãen
amman te tentr gereend treeft, âan deze Laat,sté terug tebetalen.
Fo59 vo /g,

1410. anril f
111t. Gillis de Scoutheete, heer van Zaamsrag heeft symoen deGhuchteneere zijn uindmolen te Lokeren in de Beichstraatvoor 3 jaar rang verhuurd voor l0 mucicJen en I heLeterskoren per jaar. Hij moet voor de mensen malon mils be-taling van het l6e vat en t¡ok moet hij Gí1li; Juretflde

som tert.rqqeven na de I jaar als hij nú van hem ontvangenheeft,
Fo45 vo /q,

1114. iacop de Quareelmakere erkent een schuld van ZI sr B d.gfo. aan Jan Cruusmanne voor een pantser.
Fo45 vo/S. '

J.lt5. Euerard Goederic erkent een schurd van j6 lb. gro. tourn.
3an zijn broer van moederszijde, riclder Jan Brãnkaert.Gecaneelleerd op Zg november-lAiI.
Fo49 to/I,

huy
ich
and

be-
GilIis

9 lb.
uraatvan
d, groc

G

ij
o 5tl



L64,

14I0' april J

II16, Lisbette Biermans
tourn. schutrlig te
Borgen ¡ Gheerolf
Fo49 vo/10.

l]17. Jan de Ruede erkent
aan Jan vander Beke
Fo52 to/6,

1410. anril 4

1119. GilIis de SLuer erkent
van den Haerde voor de
Fo45 vo/10.

Il?3. Geschil tussen hlillem
vant land,

erkent Lievin de l4uenc, 5 1b. 4 s. clro '
zijn voor 3t ellen gekrompen laken.

Bet,te, f s Jans. Pieter de l4an.

een schuld van t
uit. de Houtbriel

Lû s. B, d.
koren.

1b.
voor

ûro n

4 sn
haring.tlIB. Jan Vlaminc, f s Piet,ers

gf,o. aan HeYIsoete, de
FoSZ vo /7 ,

erkent een schuld van
vrou\:l van Heinric Joes,

een schuld van 38 s
koop van een huis.

gro. aan Fieter

2 lb.
voor

1120. Pieter vanden Soute, Raesse
en Jan de PaPe erl<ennen als
schuld van L9 lb. 10 8¡ gf,o.
Fo45 vo/11.

11210 Jan Kokaert erlcent een schuld van 5

aan Boudin de Scoutheete.
Gecancelleerd oP 16 januari I411.
Fo45 vo / L4,

LLï?. Clais B'llc erkent een schuld van 3')
Haddinc (? ) r die de ueduu¡e ldillarts
voor zout. Gecancelleerd op 28 juni
Fs49 to/7.

va¡rden Hove, trJi Ilem Dankart
borgen voor CIais Diers een
aan Heinrie TaIvin.

Ib. 9 s. 4 d. gro.

s. gro" aan Gillis
vertegenuroorc!igù t

1411 .

Karrijn en Boudin Joes
Boudin Joes aan Lievin

omtrent 7
Gracht ht.¡urt.Il2 das

(moeili
Fst49 ro

die
).k te lezen

9,
J

ILZ4. Jar¡ Rijm uit,0lsene erkent een schuld van lfl 1b. 4

en tdulflaert van
?Zoktober 1410.

1125.

gro. tourn. aan Lievin PaPael.
Bõrgen ¡ bJi.llen van den ? fs Jans
Fo49 ro/.11. Gecancelleercj oP

Jan de Nayere heeft Jan van.Leins een Iijfrente ,?n. iaar-
lijks 6 s. qro. verkocht, uaarbij Jan Y?n Leins zich de

;;ö;ii¡ f.ft"iã voorbehoudt tussen ñu en Sint-Jans-rnidzomer de

fijrreñte op naam van zijn vrouu Lijsbette Sersanders of
;i jn- clôchte'r Kateline of eventueel ñog iernand anders te zet'-
ten.

s. 2 d.

Steenlant n



I410 af)ri l4

tt26. Jan de Kympe uordt veroordeeldgro. te betalen.
Fo5Z vo /9,

L65.

Gillis Bekaert Zq s¡ ll d,

I125. VervoIç1.
Deze rente rnoet tegen sint-Jansdag bezet zijn op erfgron-den te Heusden.
lorggn r Symon van Lede en Jen vancJen Berghe, de houtbreker.Apoetille r Jan vanden Berghe neemt de b;;gtéqÀi vorredig opzich, Symoen van Lede urordt or-offcieel vån
Fo5CI to/7. 

ontslagen ' 4 rnei L423'

LI27. llergrÍete BIoums verlclaart dat
van I/2 gemet in MacheIen, geleBiesttt genoemd, asn Jan vanderzodat zij noch haar nakomelingegeldenr op straff ., van ZA B. õrschade die Jan daardoor zou berFoSl vo /L

zij
gen
Boen
ner

het erfgoed ter grootte
op eên plaats Itvoef de
inghen verkocht heeft,
rechten op kunnon doen

n het vergoeden van de
nd zÍ.jn.

Jan Leyscoef ZO lb,
moeten betalen.

O. e
c $'ke

ll2g.

Il2g.

1150.

Jan Sasterart van den Hecke erkent19-g: plq. achterstaflige pacht teFo58 vo /L6,
Laureíns van singhem heef t het echtpaar lúlichier rJe conincen jonl<vrou!, t-isbette Rapaerts een jàã"rijkse rijirãntevan. 2 lÞ: çJrg. tourn. verkocht, rnet-aeiå af spraak crat bi jniet,-uitbetaling na heb verstrijken rãn-o" rãr"ãr¿ãõ,MichÍel en Listrette recht hebbeñ of r¿r x q d. Ero. sup-plementair aan. de lijfrente. Deze rente belooft Laureinsbinnen de eerste 3 jãar op een onroerend goecr ¡ezui-t"hebben of er levende.!9rgbn voor te vincjeñ¡ u"rJur-oepa-len 14Íchiel en Lisbettêr'ðat de iairtsi-Ï"a"noe van hen beidenrecht heeft op de rente zonder enifre aãÃsprat<en van àu arf-genamen van de afgestorvene.Apostille r Borgen-: Jan paye en R'bberecht van singhem
Fo59 vo/,, o maart 1414.

Jan van den velde verkraart uit naam van zijn..vrouìu Lisbette
!i!", natuurtijke dochter van tticrriàr Je wItte, aãt-Heinricïalvi.n en zi j. vrouu, Jehanne ¡ Lisbett,e arres hebben be-
:i:t:^i:u::q-Íii rechL heefr uir hoofde van de schenkinsendte haaf, vader haar orÊr. in zijn testament voorr,ieià.Fo6CI ts/7,



L66.

1410. aÞDil 4 (r )

113 !. .

4 0 â ril 4

Lt3?.,

r410. april 5

tlll. Clais Cabernael erkent
schuldig te zijnr voor
heeft Eeleend.
Fo49 vo / 6.

1I54. DaniëI de Jaghere
nobelen voor Pacht
Fo49 vo/11.

1r15.

Jan van Antuaerpen, scheerder, erl<ent
6 s ¡ 4 d. gro ¡ tourn. aan Jan Cl:,ii sels
irl er staãt 4 apriL I4Û9 (o.s"), ruat
se chronoloçie n-iet is voorgekomen '
Fo6] to/3,

een schuld van 2. Lb.
voor r¡lo11en lal<en.

volgens de middeLeeuu-

Priester Ghiselbrecht van Leuvene heeft aan flillis van der
Lã"f.-rinen, Ii ããgr,runt lancl voor 6 jaar tang in pacht uit-
õug"venr dá eerstõ 5 jaar vooD ?'4 s' gro' tourn' per jaar
ãn"het iaatste jaar vóor 2A s. gro. tourn., mits e9f äâfi-
iäf bi¡komende üooruaarclen irrzaäe bezaaiîng, benesting
en hakhoutbeheer.
D; pã"rtt dient aan Johannes PIasch en Roeland van GheIre
betaald te ruorden¡ zolang tot zii vergoed zijn ygol 9:
schacle die ze bij'hun boígtocht voor Ghiselbrecht hebben
opgelopen.
FoBl ro/6,

t4ichiel Laureins t
pacht en voor rYat

3I s. 6
hij hem

d. çro'
indertijd

erkent Daniël van den Leene, 4B Vlaamse
schuldiq te zijn.

Martin de Gheent, t4ichiel. van tjer Belce en co¡ aLs vinderen

";; 
de oppert<ostérij van de Sint-Jansparochie te Gent 

'berichten dat' ¡

--ãp fl àecember lt. Gillis Denijs een schuld van 6 so gto.
erkende aan SLevin de Zr¡tLere; de 16.5 c¡. gro. kosten (1)l
zij op 4 maart 1I. GilIis den DuuLsche veroordeelden
vrouue Valcx, 16 do gro. te bet'alen + de 33 d' gf,o' ko-
sten (Z);

- zi¡ op ié februari 11. Pieter de Brune veroordeelden Jan

u"ñ Cbtfrem ,- 2t d. gro. te bet'alen + de ?4 d ' gro ' l<osten
(s);

onder hun voorganqers Godevert uten Hover -Jan de cJterc en cO.

- Jan Everu¡in tã eroete, op 3 auguatua I¿¡09 veroordeeld
uerd Line scpãns,(?), 40'd. gro. te betaler¡ + de 18 d. gro'
kosten (l) ¡
Jan Boudins op 27 okt,ober 1409 veroordeeld uerd Jan rlen

Fellen, 59 d. gro. êt-t een hoeveelheirl hout te bezorgen
en de L4 d. gr;. kosten te betalen (4)'

Fo50 ro /I-2-t-4-5,



L67,

1410. aÞril 5

LT39.

11J6. Girlis Steyart erkent clat hi j Jacop vander Brake qJe 4 lb.gro. die hij hem geleend heeft, moet terugbetalen en alspand stelt hi j 2 halve huizen in, één buiIen Tune, rrcle
Zuane' genoemd, tusse, ttde spieghelrr en rrde Ral<er en éénin de Peperg!raat, beide belaet-met een landci;na; .., ..respectievelijk ?4 Ë. 6 d, par. en LZ s. par. þer.jaar,aan tJe [azarie te Gerrt. Het huis rde zuanei' is bok ñog úo-last met ggn lijfrente van jaarlijks lg so gro. t'urñ.
aan Êhiselbrecht 5caep.
Landheer in nãam van de Lazarie ¡ broeder Jacop vander
Sichelen.
Fo50 îo /9.

@
L'I37. Jan van den Scoete en fulaes Kat¡sse erkennen Pieter HeIlins,

26 s. gro. tourn. schuldig te zi jn voor rnout.
Gecancelleerd op 26 juni l4lü. -

(1) er "tgq! 5 april-1409 (o.s. ); hoogst,uaarschijntijk ruardtde in hoofdinq vermelde datum bedoeld, uant 5 apiit Í¿¡og(o. s. ) is volgens cie middelr:euuse chrónologie niet voorqe-
!gtgn (pasen I409 = J april¡ pâsen t4tû = 13 maart).
Fo50 rol11.

lf I0' april ¿
111s. Jan de Rave, I's Jans, clie 3 jaar lanq de stal vanJan Volaert in het Vleeshuis heeft gebruikt, stelt, nu ever¡-eens voor 3 jaar zi,jn stal in het Vleeshuis ter Jan Volaertsbeschikking zonder enige huur of uat cJan ook en Symoerr de

Rave, Jans broer, stelt zich er voor garant dab, r)eze over-
eenkomst r. bi j voorti jdig overri jden ván zi jn broer, urordt
nage leefd .
Fo5l to/1".

tdli js van Heddeghem, de smid r VBrklaart af stand te doen vaneventuele rechten van zijnentruege op een dagrrant, erfgoedto.Lede.gelegenr rp een plaaLs, de bommeleeie g"no"rõ, dat
hi j bezit sarnen ¡neL Gillis de crudeneere, die ãi¡n neirtatn llisrbroer, Jan vân Heddeghem heeft gekocht. óuz* koop
had l4is betruist uit hooFde vãrr het naasIinger,-jcht ¡ uat hbmwetterijk niet toegelaten \uas, zodat, hij mõet verúlaren,Gilllq d* grond ongehinderd te zullen Iãten qebruiken opstraffe van een boete van r rb, gro. en het vergoeden van
!g-9nU¡u.ngsten die Gitlis ercloor zouden ont.çaan zi jn.
Fo5L to /2.

1140, Jan Terlinc erkent een schuld
Robbrecht van Ydeghem.
FoSZ îo/5.

van 5 lb. I3 s. 5 d. gror aan



16g.

I4lgr*eefåL å
1141. De t broera, Gi11is, Jan en i4atthijs

een schuld van respectievelijk 4 Ib'
Ib. 6 s¡ clroo en 2 lb. 6 9o gro' aan
f o59 vo / t- ,

Doedln erkennen ieder
l2 so 2 rJ, gto,t Z

Jan Earde¡ voor iizer.

1142. Jan de Bayr:re erkenl- Joes ['4ourant
geld te mseten beLalen.
Fo70 vo /4,

3 lb. 2 so qro. Pacht'-

1410. aDril 6

LI4', De 4 kinderen van coelin cornmer, Symoen, clare, Lisbette
en Kateline commers hebtren aan ûheeraert van den Dijke en

Jan van Roden cle kousmaker, cle helft van een huisrrcle
Ramrr en van het huis ernaast rrcle Baerst op de l{oogpoort
verkochL, voor ðen 1iif rente va¡ì jaarli jks 2 1b. qro. ,. ie-
der kind 10 e. gro., die Gheeraeil zal betalenr v€rzel<erd
op-de hefft van de verl<ochte uloni¡rtren en uaarvoor Jan van
Roden qarant sl-aat.
De Baeís is belast meL een 2 iaarliikse erfelijl<e rentent
nåmerijk 15 1b. par. aan de kapelani.j y?n sinL-veerre en

?O S. p"". voor äen jaargetijde in.de Sir"rt-Veerlekerk;
een viärde van de Rañ is belast met een jaarli j l'rse Iand-
cijns van 25 s. B d. Ë?r. aan verscheidene landheren'
;;;r;rijk 5 s. , d. par. aan Jan culpin, 5 s' 3 d' par'aan
Ánf n""ä" pi j 1e in naam v6n de inf irrnerie ter Hoyen r. 5 s.
I d. par. aan Gheeraerd de [,lonteneere in naam van de l-lei-
fig"-'Geesttrrfel van Sint-Niklaas en 9 s' 11 d' par' aarr

Jan Ugçei:oud.
De "nã""" helfL van de 2 huizen beht¡ort toe aan de ureduue

van Jan Harincx, die moet instaan voGr de helft van de

renten en ci jnzeri 
"

Fo(t6 uo/I.

f410. april 7

1I44. Jan de t"lielnrakere, fs Jacobs moet Jan varì der i/eeden Ben

hoeveelheid hout ieverenr rleels hard deels zacht, en een

houten balust,racle voor een steiger in de !'!ulf steeg, u'aar-
van Jan uãn der [.leeden nauukeurig bepaalt hoe.eir met ruat

hij moet gemaatct uorden en \uaarvoor þi.i het ijzer zal Ie-
veren 'Fot6 îo/2r : 

-

1145. Bevestiging van cle aânstelling van Anthonís de l,rlint 'uít
Zaamsla!, ñeden uoonachtig te Hulst, als ontvanqer vaor
de bezíÉú ing*n van cle 5in[-Pietersabclii in de 4 ambachten '
zoals voltrõtct<en op I december 1408, met de jaarli jkse ver-
die¡rste van 6tJ 1b. par. vlaamse munt eraa¡l verbonden.



I¿rlû. april 7

Ll45.

r 146.

1150.

bakker, erkent een
voor l<ore¡r.

schrrld vän 5 ]b. gro. aan

Vervolg.
Anthonis stelt, al zijn roerenrJ
voor iedere t,ekortkorning bij de
Fo50 vo/2,

êrl onroerend
uitoefening

L69 "

goecl in pand
van zijn functie.

0livier lleekaert urortJt veroordeeld Hirlern van den steeno,I lb 1 1q l. gro. tourn. te betalen voor eilceri op uo*r_
uaarcJe dat l,'Ji l lem hem de 1íl eiken die hi j noq mbet kri jgeri,
!?lg"q! r. of uel henr iû .8. grû. rninder cloe[ ¡eialen . - -

FE5û vo/7,

1147. Priester Jan van den Hecke, heeft i.lartin vander Beke, ariaeBetten, een !!l*j* in de papenstraat (1) uurLo"nt, náIastmet' een jq".lijkse landcijns van 5 B. 6 d. gro. âan crais
!ii¿r zelf inderti,id aan Grreeraerf: Raes Janõsone gelcochb.Landheer in naam van crais vijd ; priester Llrue Arend.(1) nu ¡ Doornzelestraat.
Fû5û vo/8.

1148. Joes !,lederic,
Jacop f4aeldrey
Fo50 vo/lÛ.

II49. Pi-eter van Assenbrouc ruordt
meeus de Scaelgedeckere, 39Fo5l vo/6,

vef,ot:rdeelcl rneester Berthel-
s. Ero. tourn. tí] be i:alen.

l'{artin Buussinc,
die hij indert.i.jct
t,erug te betalen.
Fo jZ to /7 ,

molenaar, belooft de 3
aan Jan ut,er GaleyrJen

1b " gf0. tourn.
geleend heeft,

1151. Pauuels AbeeIe ruordt veroordeeld tìheeraert vander Goten enGlorien li'lillaerts als erfqerìamen van LijsbeLte bJillaerts,
rueduue van Jan de ilaclere, cle herft van Íg holsters roggeuit, te betalen; rlit is namelijk de achterstar van eenli jf rente, die Jan cle lladere Ãormaatge"prå:*en ùi¡a"n* zi jnleven had moeten ontvangen.
FaSZ î" /g r

1152. Schipper Jan de Somer urorrJt|,''lillems, 4 lb. gro. tourn.
Fo52 to /9.

veroordeeld P.i.eter fuiaes, f s
voor turf. te betalen.

1f53. Kerstoffels van
beuerkers, ) lb
toetreding,
Borgen s f"lartin
Fo59 vo/tt,

Velseke erkent het arnbacht. van de
, gro, tourr¡. v€rschutdirld te zi jn
Braem, I'lartin de Snic . Gheeraert

lamsv e I -
voor zijn

van Velseke.



170.

14 0 a fil 7

1154. Rase Van Aucienaerde als Voogd van zijn Vrouu f'lergriete lrer-
marien, Lievin de Vroede uit naam van zi jn vrou\u iJ9"g"i9!u
van Eembeke en Lisbette sGheens, uit eigen naam hebben tf il*
Iem de Btiec een bunder veenlancl op de Haringe Leede in
Floerbeke verkocht, die f'4ichiel van Eembeke eerti jds voor
5ü jaar ter beschikking kreeg vanu,ege het' klooster van Bau-
detóo, mits een zekere betaling, zoals overeengekomen op

27 september 1387, onder dezelf de voorwaarden als t'r:ender-
ii¡O bepaald; dit voor 25 1b. gro. tourn. u,aarvan reeds 5

Ib. zi.jn betc illd. r-i: . . .':

Uoor Oä.betotfnE van de overige Zt Ib. etaan Pieter de Scaep-
drivere en moleñaar Jan t"i-innebode, f s Jans garant '
l¡lat de ver[<oopsom betreft, heeft Rase van Audenaerde recht
op de helft eivan, Lisbette sGheens op heL zesde deel van
d; andere hetft en Lievin de Vroede op de rest.
Gecancelleerd op Il februari I42O.
F072 vo /L,

1410. april B

1155. Jan de Kersmakere uit
aan Amelberghe r vrouìu
FoA5 ro/6,

L 156.

Rode erkent een schuld van 2A 6. gro.
aan Jan $teemars voor hout.

van Il+ $r B d. 9f,0.
voor Iaken.

Ján de Longcourt erkent Jacop llJieric, die optreedt in
naam Van PlõrgrieLe Van Helverzele, erfgename Van Hannekine
van Helverrui" Janssone, l0 s. gro, schuldir¡ te zi jn.
Fo48 vo/6.

LL57. Heinric Bierman erkent een schuld
tourn. ãârì Justin vander EIst (?)
Fo5ü vo/3,

1158. Het geschil tussen Aeç¡hte sGraven en idillem de Ghuchteneere,
dat ioor de schepenen van cle Keure ruordt qebracht t \UordL
aldus beslecht g

( 1) !,.Jouter de Ghuchteneere moet als borg voor zi jn broer
de lijfrente van 7/2 mu<J koren, namelijk 4 halsters
rogge en 2 h Isters t,arule, aan Aeghte op een onl¡oe-
ruñã goed bezetten of er borgen Voor vinden, bene-
vens ñaar de 5 viertallen rogge en 5 viertallen tarure
bezorgen, die haar achterstaltig zijn valì de lijfrente;

(ù verdei móet Uouter haar Lg s¡ gfo. uitbetalent voor de

rijfrente van dit jaar, voor lcaas en vlees, voor rijs-
hout. en voor de uet'teIi jke kosten.

Het is aan bJauter toegelaten atles op l,'li11em te verhalen'
Fo51 to/7,

1159. Jan de
die hii
te beta
loSZ ro

ldielmakere tindertiid
1en.
/La,

fs
aan

Jacops, belooft de 36 s. gro. tourn.
Clais Heymans geleend heeft, terug



1410 aDrí1 B

1r60.

1161. Eerþpde vanden Dale
F o52 vo /IZ,

IL63. Jan de Kelchiedere tuorclt
12 s. gro. t,e betalen.
Fs5t to /9,

Geschil tussen Jan van ,Jen Leene en Nlícasi (u)s de Ëlels om_trent 2a 1b. qrD. die de eerste eistu uã,-., cre tueede vooreen vol transactie en ruerke schul.cJrvitleclertouwer Jan uoet_
lpr" op zich genomen had i deze Jan eoåtr,ats, nu r,"¿--¿" zt)lb. niet belaalcl-omctat zijn z schuldenaars, Hans plucharEten Liebrecht de scoteleerð me.L Jan vcln den Leene een over_eenkomst çemaal<t.hadrJen, rìaûìeri.ik dat Jån de zt lb, sch,-rldaãl zi jn schu Icleiser , een schot"i Jan Assyeris, had over_ggdragen, zodat ulteincleli,jt( alieen *;;;-LubréchL de ZtllLrt schuldig r.r/âs jegens Jan_ Assyu"i" eÃ- alle ou"ric* schulrJ".relaties uerrlen opgeheven " Dientenq"vorg" ver!.rlaren de sche-penen de ¿,.is r/än Jan va¡r den Leene ongeiCig.Fo52 v0 /j,

i7l.

geeft, Jan van Berhem financiële volnracht"

h.ij indertijd
hee flt. , terug

veroordeeld vrou!, Scakelins, J l.b.

IL62. Gillis vän der Lare belooft de ? lbr gro. <Jieaåf"ì Pieter van den pitte, f s bJillems f eleendte betaLen.
Borçen ¡ Laureins rJe Buc, zadelmaker.

Ge c a n c e I r : : l:': Ë 
", ü " l" ::;f : I " ï o î 3 î'Þ: 

n a a p

F"it ro /B,

1164 .

1165.

Het geschir tussen r,rlirrem Buuyc en Fra*sois van der l./osti_nen omtrent de, schade die t'Jil.iem opgelopen heef t aan zi jn
f"luriaal Õp de zolder die hij o"n'Ë"ãÃ!ois afh*uri,' doorhet stoken van vuLrr cloor Franåois, uordt ardus beslechtdat Fransois trlillenl 7 lb. gro. tourri. moet betalen arsschadeverqoeding, in üuÍr ruaarvoor hi j de rr+ s.-gro.l af -kornstig van tdillems appelen, mag behoüden.Fo59 to /5,
Diederic Koet erkent Lievin_papal, 7 Ib. 16 s. 6 rl. gro. temoeten beüaren ïregens hel af koþen'van-ãÅd*r*"n" 

""r,uiounjegens Lievirr vooi bier 6n ooslers vreås en evenzo 7 rb.L? s..l d. 9!o. aan Gilti.s lqp"l en u"rùu" stelt fri¡ zichgarant voor r/3 van de sc!ruld die tegeiJetter, ciiiie vûnGavere en Lanqhe Lino in rìaam van Dañeer vincúe, lievinen Giltis ech*rdi9 zijn, respectieverij[ 3 rb.4 sr flf,o. ent lb. Çrc. - ----u'-
Fo60 ro /2,
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1166. Jacop van den Buundre hlillemssone erkent Lijsbette
paerts, 3B 1b. Ðro. tourn. schuldig te zijn u,egens
van een stove.
Fo71 vo/7,

Ra-
de koop

I168. Jonkvrouu, Ysabeele van den [ionben, uleduue van Ghe*raerd de
Kuuts en haar zÐon t'Jillem rje Kur.¡ts hebben priester Michiel
van hlettere een huis bíi het Sint-Jansl<erkhof verkocht,
eerti jds in bezit van Jan Sersanders o en urãarvoor l'lichiel
nog I? 1b. gro. tourn. dient af te betalen"
Apostille ¡ If juni 1¿¡15: alles is betaald.
Fo90 ro /2,

14I00 a;:ril 9 (l)

I169. Jan Flulaert en zijn vrouìr, ['lartine van l'laeluine nemen Jans
moeder Lisbette Hortelincx voor de rest van haar leven bii
zich mids zekere gif ten van harenturege ¡ met dien verstancje
dat inr1ien Jan eerder dan zijn moeder stierf, de houdenis
ophoudt te bestaan en LísbetLe t lb. grû. meekriiqt om eI-
ders haar levensonderhoud te koperr.
(l) er staaL 9 april 1409 (n.s. ); hoogstuaarschijnlijl< urortlt
1410 bedoeld we6¡ens tr min of rîeer chronologisehe optekening
en urordt dit anders onder de bevoeqrrlheid van de voorqaande
schepenen valL, ruat zou tuorden vermeld.
Fo51 to/6.

1/.110, aoril 9

It70. GilIis van Caersele beloof t hf illern de Kuuts de I tb. gro.
tourn. die hij hem indert,ijd geleend heeft, teruq te betalen.
Borgen : zijn broers ilheeraerdt en Roeland van CaerseIe.
FoBl uo/16.

14I0. aorit I0

1171. Jan de Cuninck (?) erkent een schuld van 2t s. gro. tourn.
aan t'lartin Urtebuuc voor het kopen varÌ een paard.
Fo4I vo /9,

1167. Jacop StuJ.paert st,aat aan meester
ten op zÍjn goed met de Eebouuen,
erbi jhorerrd, te lìonterghen a f in
van 2t s. gro. t,ourn. per jaar.
FoEB vo/4,

1L72. T,'lí11em de Vos
ke, anderhalf
verkocht voor
eon erfelijke
FoSl vo /?.

Zegher Baert aIle rech-
bomen en a1le votrurefpen

ruil voor een lijfrente

heeft Marie Toucs, weduule van l,'Jillem de Ula-
vierde deel van een huis in de 0nderstraat
4 lb. gro. Vlaamee munt,, het huis belast met
rente van 20 d. gro. per jaar.



I';3,

141ål april 10

lL7t. Goessin GoedkinL erl<enL eei
ãan f rarrsoís l.lorael.
lç52 vo /9.

schuld vail 14 s. 0ror tourn.

LI74. Joes !.JerJericn bak!<er, erkent een schuld
gro ! tourn.
Fs52 vo,/Iû.

aan Jan vancien Hoeqhenhuus
van

voor
6 lb. !.2 s
koren.

1L75. G:Lliis Bloumaart
aan Jan Bruuschl
Fa52 vo/ll.

schuld van 6
voor ijzer.

Ib. groc tourfr.erkent aerl
I's ['louters

!L77. Jan Bor¡din Heylen, heeft l'Jiliem den Vrenrcle¡r 2 mud tarryeverkocht r u/âarvan de .lpygringsvoorvaartJen uorden vastge-
lugd en verder erlcent hij tieñ nog lr¡ s.. qrc. te moeten be-taLen uegens cle l<oop van een panfser,
Fo5B vo / IZ,

1179 .

Jan Ëverbout heeft zijn stiel'moeder Âechte
van Claie Everbout,, zi jn recht op oen <leelsten vll een-goed te tì1ere1bel<e, in eigerrdcrm
vert<ocht, urllce opbrenqbten Ctais en Ãechtegenieten en uaarvsn Jan nâ de <Jood vatl zijn
a¡¡ncleel geërf d hat1.
F a56 vo/I-1.

l41t 
"

åpriI 11

I179. Lievin van

Jg|¡ Scoenjans, heden amman t-e Gent., heeft Daneel de Smet,alias DaneeL llarien, een huis in rje íJieustraat te Aaistverkocht, uaarvoor üaneel noe 4 lb. gro. moèt afbetalen.l{et' huis ís be}ast met een eif'elijke rente varì 32 d. groo
iaalliiks en wat, er ever¡tueer rne"i op zou rustenl Jå"imoet Jan vool' opc.lraaíun, rirat er mindbr oF zou rusten, komtDaneel ten c¡oede,
Fo60 vo /3.

1176.

1L80. Jan de Riemnlakere
cûp Gymen voor een
Fa49 vo/4,

der Eeken, fs Pieters erkent
o êlål-t !dille¡n varr der Mersch

sHoef ts, uleduue
van de opbr,:rrg-
van Jacop Vrancx,
hun leven lang
vader diens

schulcl värì 10
korer¡.d. gro

to /8.
gr 4
Fo4g

een
voor

erlrent een
schip.

schulrJ van L4 L grrJ. aan Ja-



174,

1410,.. epriå Jå

llBI. Matthijs vanden Spieghele heeft Heinric de Visscheret
alias van Ghend eeir huis in de Lange Munt verkochtr oP
de hoek van de Hooiaard naar de Vrijdagmarkt toe, de :

"Rivischrr genoemd, dat de tuin met een afscheidingsmuur
in het mídden gemeenschappelijl< houdt rnet een st,ove er
achter gelegen, Er uorden een aantal afspraken vastgelegd
in verband met die gemBenschappelijke muurr toiletten en
uatertoe- en afvoer.
MatthÍjs betaalt de jaarlijlcse Iandcijns van 4A d, groo
aan de stad Gent, hii moet echter niet instaan voûr het
betalen van het huurgeld uaarop Jan Hagheman inzake dit
huis recht heeft t,ot Sint-Jansmidzomer f415.
Verrier ruordt al"gesproken clat Heinric het huÍs niet zal. offi-
bouuen tot een brouurerij zolang hii leeft'.
De koopsom is gesteld op 36 lb. qro., \uaarvan 6 lb. onmid-
dellijl< uorden betaald.
Landheer in naam van de stad ¡ Justaee Onredene.
Apostilles : 16 november 1414 ¡ f'lat,thijs van den Spieghele

en zijn zoon verklaren dat
nog 2 afbetalingen moeten
çeschieden ¡

s nog eens 5 lb. gr0. uerden
betaald;

¡ alles is betaald.
Fo5I vo /!,

6 november 14I5

20 olctober 1416

1I82, Schipper Jan de
beke ,7 s. gro.
Fo51 vo /9 ,

lf8l. Jan Uinke erkent,
te zijn voor een
Fo51 vo/10.

Somer uordt veroordeeld Lijsbette van Eem-
te betalen.

Jan van
schip.

Beyscoet f lb. B s. qroo schuldig

van der Ove-
heeft, gele-
laten gebrui-

gro. terug te

I184. Arent Fierins erkent dat hij Piet,er de Koc, 6 last brand-
etof moet leveren.
Fo54 vo /5.

ttS5. trlillem van Bevenhove urordt ertoe gemaand Jan
renbroucke, het land dat Jan van hem gelcocht
gen te AaIst in l*{!euuerl<erken ongehinderd te
ken of hem de koopsom ten bedrage van 2 lb.
betaLen t
Fo54 uo /L2,

I186. Gheeraert de l,ilercman
GhiseJ.ins, I s. gro.
gro¡ te betalen.
Fo58 to/4.

alias Ryoet uordt,
tourn. en ool< noç¡

veroordeeld Jacop
eens lL Êt. 7 d.



1410 aDril 11

1187. Synron de fìhuchteneere erkent
br¿¡er lrfi]ler,'r piete r lulinnaert,
de abcJi s van de Nieuulenbos, zis.
Fo58 vo/2.

rJat hij aIs borg voor
die optreedt in naarn
lb. 14 sic 5 d. gror

175 "

zijn
vân

schuldig

11í]8. Jan cle Breede erkellt Lie vin Goethoie, f srlro o schr"ri.rjig te zi jn uËgens ds koop vanop een hu5-s bi j de [,laa]poort, nãríìef i jt op
een zestiende ervan.
Borgen : Syrnon van Bulaes,

[,iíllem van Roden.
[ìecancel]eerd üp Zû maart t4ll.
Fo58 vo / t.

Arents, 16 lb.
Lievins rechben
de helft min

1]89. Jan van den Vivere, pachter
Pape te Sint-Deni j s-trJestrenr
heer, vertegenuoordigd cloor
5 !j. !f,o. achterstallig te
1409.
Fo60 to /r,

van het, gueri van Pieter
aíin de Hul o erilent zijn
Lievin de ileernere, j Ib.

zijn van cle pacht van het

de
p acht -
7 s.
.j aar

If9û. te en zi
Backe r

erkocht,
a st,
e la
an lJ

in
ei van d
n Jan lJg
6. 5 cl .

pítte1,
ekerk en
arochi ep

Jacop van l4un
hebben Jan de
12 lb. par. v
straat (?) na
een jaarlijks
s¡ pâr. aan J
een kapelanij
I i ge -Geest taf
l-q do par. aa
Jacobskerk, 4
Sint-Veerleka
de Sint-Veerl
naam var¡ ce p
FoBS vo /3,

de
ndc
gEe
de

b
i
b
s

jn vror:tiJ Licbette van Sas.eeveÌde
uit Halle een Iijfrente van jaartijks
verzekerd op hun huis irr de'iurq-

rouueri j, trin de Scuppet', belast metjns van t6 s. 11 cln Fürr namelijk igaut in naanì van Pieter fjernier úoo"int-Jansker!<, 5 s o par. aân de Hei*
" .5in!-Jacobsparochie (Jan Uç¡gebaut,),
çebauL voor een kapelani j in- de S j.nt-
par. aan Jan ilorael in naant van het,t+ s. par. aan Jar¡ l4orael in naam van4 s. par. aan Jocop Leynscoef inriester van de Sint-i,ìichielskerk.

11?1. urcuu Li jsbette van Leeuuerghenr, cte i.:leduue var, de heer Janfabeliaus verl,:laart, dat af]ã ceic!ecl<en tussen haar en haarbroer, Robbrecht van Leeuuerghem, hcer van-;i¡iegem, ino"9: rijn en ze niets meer t; eiåen hceft, en ñobbrecht;:elf beluoí't haar arre schade te zurlen u**lourr"n clie zeeventueel z$u oplopen als borg voor hÊm.F094 vo/I.
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14 r0 a ri 2

1192, Jan l'lakereel erkent Jan vanden Hamme, ) lb. 16 8. gro'
schuldig te zijn voor een schiP.
Fo51 ve /7 .

LL93. de Rutre
te zijn

vo /8.

erkent,
voor een

Jan
dig
Fo5l

Pieter de Necker, lB s. li d. gro. schul-
pantser.

I09¿1. Diederic Valke moet, rì. â ¡ v. het
grieto sBuIs, Heinric Gruuel,
genoemde lvlergriete¡ 5 s¡ gro.
sten.
Fo5t vo/IL.

r]95.

1L96,

geschiL tussen hem en ltler-
di.e optreedt, in nâam van de
betalen + de ruettelijke ko-

ühiselbrecht de Grutere, fs Ghiselbrechts, Jan van Ghend
en Jan tieyns als vintJeren van de Sint-Niklaasparoehie te
Gent, berichten dat, zii op iB februari I1. , Gillia de
Bacl<år uit Kruishoutem veroordeelden Fransoís flaraelt 6

s¡ gro. te betalen + de 20 d. gro' ? ing. kost'en en op
25 iebruari II., Jan Bolloc tot het betalen van 9 sn 3 d,
gro. aan Jan van Roesselaer, fs claeus + de L9 d. gro. 2

ing. kost,en.
Fo5B to /!-2,
blillen van den Pitte Janssone belooft zijn dochter Gheer-
trude van den Filte, religieuze in de Biiloke, cle lijfren-
te van LZ Ib. par. die hii haar bii haar lntrsde toegezegd
heeft, te zultbn betalen én ze te bezetten op 6en pand of-
uel haar 10 lb. Qto r uit t,e betalen, uraarmee Gheertrude
ziclr elders een 1i j f renëe kan kopen .
Fo6t to/4,

vrouu, CIare van Lathern en Goessin
vrouu Kerstine Cariins, hebben aan de
op Sint-Píeters, vertegenruoordigd
der Seken 2 erfelijke renten ver-
n 2 s. B d. par. Per jaar, verzeke¡d
vân het Sínt-Jacol:skerkhof ¡ oP he-

r van Essche en 10 s¡ B d. Par. Per
s in de Crommenessche uaar Jan PaYe

LL97. l¡'li11em Carijn en
van f{aYeghem met
0nze-Lieve-Vrouur
door priester Ja
koclrt r nârneliik
op een huis CIp d
den in bezit van
jaar, bezet oP e
nu in uloont,
Fo94 ro /7 "

z1.Jn
zij n

ekerk
n van
één va
e hoek
Piete

en hui

1198. Gillis Leuerke erkent een echuld Van 15 so 9ro. aan Pieter
Aelbrecht.
Fo95 vÐ /B

1199. Jullen Van Aersele er!<ent een schuld Van 2 Lb, 2 S. gro'
jegens priester Jan van der Beke.
Fo95 vo/15.



141û, april 13

1Z'110. Jan van üen
de Reude, 24
Fo59 ,ro/2.

J.ålL.-ep:rll-t
1201 . ldi llem van den

indertijd aân
talan.
FoSl ttt/IZ,

I2t7. Lsureiirs uten
durue van Jan
naam van Jsn
FoSt îa/4,

erkent Bentrisse, de
gro. tourn. schuldig

ueduuer van Jen
te zijn voor

Hocke rvorclt veroordeeld zijn pacht.heer Heir¡Bic$. gro. t'urn. achterstallige pachL te l:eLalen.

Velde belooft de Z lbr !ro" touriì., die
Jaqmaerde 0utere çeleenrJ heeft, terug te

!77 ,

hij
be-

LZAT. theer¡¡rr! van den Eetveltje heef t Jacap de 1.¡'itte cle helf t vaneen brouruerij in de Drabstraat verkotht, de helf t van lr*Lbrouumateriaal inbegrepen, de gansrl broúuerij met een j""r_lijkse landcijns van rg s, par. aEn cle Bijlo[e berastr-di¿voor lB lb. gro. , ruaarvän reeds 6 lb. betãald uerclen.La¡rdheer in naam van het klooster van de Bi..i1p¡,, ¡ Lievir-;de Grave, ontvangcrc
I o5j ro/1.

1243. 0oessin van Varnt:uijc
Valcx, I Ib. 7 s. 7 d
voDrirrgstoflf ênr; 

"FojT îu/L,
1.244. Heinric de Saghere erkent Clais

schuldig te zijn rroqensj de koop
over Íìroek.
Borgen ¡ Jacob Strl¡f çy"qhen 

"Jan de Saqhere,
Fo58 vo /7 .

I?-ç,5. Jan de Keyser uit A.aj.st
sehuldiq te zijn Ì!eqens
Fo5ü v"7 L4. -

de
van

Srnet , 34 lb. oro.
een stuk van een

tourn.
mol,rr¡

erkent,
de koop

Jan vart
van een

Raden, 4 lb. grot
hriis.

Lzo6. C essin van Varneruijc srkent. een schulrJ van !.0 lb. gror aanfJeatrijsser ìrerdurue van. Jan l/alex, rloor voeri"g"{.oflfõn, ru"i-ke schuJ.d lii zi jn pachter, yrueiÁ vander rueriãÃ o die åi¡ngoed te tot, i:ern pacht, , zal Laten hetaler-. in mindórins vañzi jn j aarli jkse pachi:.
Fs62 vo/7,

a I ls

Dale urordt veroordeekcJ Kateline Sproccx r urê_van der Beke, die optreedt in eigen naam en invan den Steene, J lb. [J s. $ d. õto. te beta]en,
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1298. Clais tSunart

sLer Kateline
FoSB vo / L,

belooft de LZ lb.
tSunaerts geleend

gro, die hij
heefù, terug

aan
te

zijn zú-
betalen.

tZf0, Jan Tuscaens erkent Gheeraert vanden Heetvelde r 2 Lb. I
s. gro. pacht achterst'allÍg te zijn.
Fo58 vo / 4.

L2O9. Philips SceIpe erkent,
aan Jacop van 0estrem
Fo5B vo /3.

1211. Yç.rin vanden
16 s¡ gro. t
Fo 5B vo /8,

LZL?. Jan Heinric en
9lb.66oBd
Fo5B uo /9.

12L5. Jan de Koc,
echuldig te
Fo58 vo/10.

LZLï. Laureins van den Hecke
0erzelen hebben Raesse
huis in de Onderbergen
bezit van tlergrieLe.
Fo6c vo /5,

een schuld van 2 lb. 1B s. gro.
voor bier.

L2.I4. Laureins Soete ruordt veroordeeld Heinric vanden Santle t
tI s. 4 d. gro. te betalen ìuegens de koop van een huis en
goed op Sint-Baafsdorp en verder erkent hii hem nog tg 3o
4 d. gro. schuldig te zijn, voortvloeiend uit' de genoem-
de koop.
Gecancelleerd op 2L maart L4L2.
FoSB vo /13.

Loken ruordt veroordeeld Laureins Mulaert,
e bet,alen.

Gheerard de I'ley erkennen [,louter de Grave,
gro. schuJ.dig t,e zi jn voDr koren.

kaaskoper, erkent Gillis Joursr 3 lb. 4 sr gro.
zijn voor haringen.

en zijn vrouu Mergriete van der
de Neve¡ het zestiende deel van een
verkochtr oorspronkeliik erfelijk

1410, aprí1 16

12L6. Heinric van Belle neemt op zich voor het, levensoncierhoud
van zijn moeder, Soetine CorneIis, veduue van Jan van
Belle, in t,e staan, u,aarvoor hii het, at leeirrecht oP haar
nalatanschap ververfL en bii deze doen Heinricx zus en
haar manr Kateline van Belle en Kerstoffels Neyts als
(geruezen) mede-erfgenamen van Soetine, afstand van hun
rechten dienaangaande.
Fo54 vo I 6,



L7g.

I4 û a ril
L277 ,

()

Laureíns !"lote verklaart dat
na zijn doocl recht heef t op
Late¡tschap voor haar IZ jaãr
hem qeleencl heefL en incjien
zaL haar zc,on die ze bij hern
Sterven zouel rnoeder er-l zoon
valt de schulC,
Fu57 vs/4.

l,lergri ete van Craeyulaerne ,7 lb. 5 s. gror uit zijn na-
lange diensl ern voor wat ze

ze eerder clan hem zou sterven,
heeft de som innen.
eertJer dan Laureins ¡ dan v0t-

1218. Jan den Droeghen, kuiper, vorcit veroordeelc Jan Lievirs,2 Ib. B s¡ gror to betalen.
Fojg te /j,

1219. Het geschil tussetJ de .pachtheer Jan vãn Brakele, vertegen-tuoordigd cioor Pioter cle voochd, en de pachter uán ,i¡ngoed t'e 0verbraker , st,evin scieil<at be, r-r. Er o v , de sehãrJe doorStevin vêroorzaal<t, uordt cJcor de schépenen tJoorveruezen naarcje rechtspraak van Brake] of naâD *"n*än van hun keus 
-ãïu"---

zich ov6r de zaak uilIen uits¡:reken.
Fo59 to/6.

122L,

L22?,

I22Ü. In het qeschil Lussen Jan van Breussele aliss de mulre enPieter van Gheldcnake omtrent de herft van een ;";d ;;;"Jan aan Pieters vrúuu/ gekcreht, had met diens iuu"t"r*inf endat Pieter Jan niet vri.¡eli jk liet gebruil<e¡, vordt Jan inhet gelijk eesteld en móet Pieter hõri de vrije-besehikkingûver het gogd garandelen, uelk gcred gelegen ís bij de v"àí-pont bj. j het Diverilant.
Fo59 vo /I"
Jan den Amrnan rvordL veroordeeld Jan Donter, I rb r gDo rtourn. te beLa"len voor timmerryerk, tJat deze Iaatstõ uit,ge-voerd heef t aan het hospit,aal van de Nood Gorjs op ¿e 

-l"tuide,
Fo59 vo /3.
Jan l.lanrJer heeft tiillem t(errijn eon huis en gced in de vetd-straat verkocht, "trJierkin'f [enoenrtj, voor r7 1b. gr;. tourn.¡bolast met een jaarlijkse tañ¿cijns vari 40 s. putl on 4 ca-paenenr op voorrvaarde dat lJilrem er qeen henberg of pensioenval rnaakt o nu niet en i. -, de toel<omst niet, zolañg neI huisza-l bestaarì o J?n r"l $q opbrengsten innen en de Íancici jnzenÉn renten betaren, totdat de kõopsom is betaaì.d, dlt-immerstot, Allerheiligen eerstkomend.
Landheren: priester Jan vãn sinçhr:m uit, naam van de sint.-1,/eerlekerk.

Apostille 3

Jan de 1''lan uit naarn van het l,ilenenaershc.,spitaal.
kocosorn is be;{:aa.l.cl, lLj december 14I0.Fo6û îo/6,
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1223.

1224,

L225,

L2?6,

1227 ,

T228.

L229.

0 a ril L7

Goessin van Varneruijc en zijn Vrouu, Lisbette Bernages ver-
!<lare+n dat zii aan Gheerclf Bette, f s Jacops, 60 lb. gDo '
tourn. geteend hebben, toen zii hem een erfelijke rente
van jaartijks 3 lb. gro. toufn. verl(ochtefr.
Deze schulã beloven zii t,e bezetten op de helft van 24 bun-
ders erfgoed te [uîoortsele.
FoSt ro /3,
Andríea Van den Heede, l's Jansr uOonachtig te Hammer êr-
kent dat, hii Jarr Pipe, huidevetter, 2 mudden rogge naar
GenLse maaL gerekend, moet bezorgEn.
Borgerr c Jan vander Muelen, brouuer t,e Crommenessche en

DaneeI t¡lenemaers.
Fo54 va /L.
Lambrecht de Teltlere, heden amrnan te Hondschoteu erkent
Jan de visch tle Jonghe, 19 lb. par. schuldig te zi jn ure-
gens de koop van een Paarcl.
Fo5P vo,/1Û.

Tussen Gillis l¡louters, clie het echtpaar Pieter de Baerd-
maker en Kateline Pyhuus vertegen\l,oordiçìt ¡ € Þ l'lil lem Ver-
marien is enig geschil gerezen omtrent een stuk grond Goor
de Keizerg., .r"t, üraar l¡Jillem jaarlijks 7 s. g1o. erfÈliik
op bezit ân ï,¿iarvan nu tl7 roeden aan de stad is verkocht
vbor L3 s. 6 d. gro.¡ cle schepenen beslissen dat indien
Pieter en KateIíñe dit st,uk grond van de hand doon, ['JÍI-
Iem de Lt er 6 C. gro. mag verhalerr op al hun bezit'
Fo6t to / L.

Jan de Brune, fs Philips moet Lievin Palinc, 28' s. gro'
tourn. betalen.
Fo60 to /9,
Heinric l(ilIe erkent de abdis van de i!ieuuenbos, ver-
tegenuoordigcl cloor Pieter MinnaerL, 47 1b. B s. par ' te
moãten betalen voor de pacht van het jaar l¿+09.
Foó0 vo/1.

Michiel cJe tloninc geeft zijn nat,uurlijke zÐon Richard de
conínc, broeder in het Augustijne¡klooster te Gentr een
erfefiike rente van 20 s. gro. tourn. per jaarr flã. zijn
dood t,ã begirnen, in ruil waarv,¡or Richard tuee urel¿eIiik-
se missen moet (doen) opdragen voor het ¿ i::'ileheil zi jner
vadeD en voor dezen die $'lichieI urenBt.
Na Richards dood komt de rente het klooster toe mits het
ìueketijks opclragen van de 2 mis6en en op vooruraardÇ dat
Michiei in be kõrk van het klooster op de plaats rrâar hii
ze¡f tuil, begraven uordt. Dæe,'.re,nte' .2a1, Î'ti'ch'"iol t'iidens''.zijn
leven aankopen en is ze bii zijn overLijden op n¿et6 ¡ r r
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L229, Vervol1;.
. . o bezet, dan moeten door hem aangeduide
lb. qro. tourn. uit zijn nalatenschan een
2O sr gro. per jaar aankopen.
Fo6l ro,/lû.

personen met
andere rente

181 .

20
vên

I7.3O. Jacob Eeckaert erkent als borg
een schuld van 3 Lb. 12 s r gro.
voor houten planken.
Fo68 vo / 6,

t{l.lf} " april }8

L?'T,

cle heer van Steenhuse,
ldillem van den Stoene

voor
aan

Jan
tour
Borg
Fo13

van Hende erkent een schuld van 9.lb. It s. gro.
rr r aan Ghiselbrecht fìi jssbode.
: Jan l4akereel.
to/6,

25 s. qro. aan LievÍn

I23t. Pieter Inghelbrecht erkent een schuld van 2 Lb.5 en
2 d, gto. aan Jan de Roevere voor hgut.
Fo55 to /lL

r2r4, trlillem de Backer en Jan van Houdeghem ulorden aIs borclen
voor Jan van ZeLe veroordeeld Jan van der Bcreninghon 5
1b. '': s. 6 d. qro. achterstallige pacht t.e betalen.
Fo6f uo/5,

14r0. april 19

IL35. Merqriet.e Coppins verklaart dat zij de 5 Lbo Çro. tourn.
die zij nog ontvangen moest vanruegc Joes van Houters,
u/egens de verkoop op ?2 juni I4A7, vän haar lijfrente van
I mud tarue per jaare heeft qeÏnd.
Gecancelleerd op 26 april 1¿r12.
Fo53 ro/10.

l2t6.SchÍpbouwer Jan de Paeu erkent een schuld van 6 Ib, Qro.
aan Lievin PapaI.
Borqen a Jan de Paeu, fs Jans.

Lievin Sousier 
"Fo5] te /LI.

I232. Pieter BIakart, erkent
vander Haghe voor een
Fo54 vo /2.

een schuld van
schip.

den Hulle uit ïielt srkanti:0anr,;venödn 0uvere,
gro. tourn. schuldig te zijn vocr Ieder.

1237. T¡Jillem van
4 lb, 2 s.
Fo57 vo /5,



lB2.

\ 141CI. aDril 19

L1rB. t{achtilt l.JiIlaus, vrouw van .lan cle l(uuf , heef t met diens toe-
stemming aan de gebroeders Jacop en tiîillem Tus(s)caens een
zilvererr schaal geschonken, te ontvangen na haar dood en
zo zij beiden rlan reeds overleden zouden zijn, komt de
schaal hun erf genafiìen toe.
Fo58 to /7,

L2t9. Jan van den Lare ,ç:.:'kent Laureins
tourn. schuldig te zi jn uregens de
Vest achter de Vrijdagmarkt.
Fo60 ta/4.

1240,

T?4-L,

1242. Gillis van den
Gheeraaert van
huis.
Borg, Symoen de
Fo6t to /7,

r24t,

L244, Jan vander Varent, fs Philips heeft
sheeke, 2 c1emeten 62 roeden land te
garandeert hem de vrije heschikking
Heinric dit, zou belemmeren, moet hii
schilden betalen en aIle opbrengsten
neus zouden zijn voorbij gegaan.
F094 vo /1,

Coenen, 4 lb. I0 s. gro.
koop van een huís op de

GiIlis de l,.Jandelare erkent een schuld Van ]0 s. gro. touf,n.
ean Heinric de Clerc, alias de Bul voor lijnuaad.
torgen ¡ Jan Lodetrijcx en Arend de Hamere.
Fo6C to /5 o .-

Gheerard van den Heet,velde heeft zijn goed te Herzele ter
grootte van II bunders voor 9 jaar in paeht uitbesteed aan
5an van Turtelboene voor 4 lb. LZ s. gro. per jaar, mits
bepaarde bijkomende vooruraatden inzake beplantinq" bezâaiingt
omheining en dies meer.
Borgen vóor de pachter: Raesse van Turt,elboeme en Phelips

uten Dale.
Fo 60 vs /2,

ìdalle erkent een schuld van 4 1b. gro. aan
Assche, vlasbeulerkerr uregena de koop van een

Vos, fs Ectors.

0livier Heckart en llJillenr t'lertin erkennen het ambacht van de
houtbrekers, vertegenruoordigiJ door de del<en t'liIIem van den
Steener 4 Ib. gro. tourn. schutdig te zijn voor de intrede
van Jan Boykin in het ambacht.
Fo73 to /r,

0 a ril 2t

aan Heinrie van Danckaert'-
Lovendegem verlcocht en
erover; indien iemand
of Jan zelve hem 55
die daardoor aan zijtt
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L?,3,

tot
5L d.

L2'45.

1246.

0livÍer van Mengau fçqIt .jegens pieter pieterssone, die
li¡ ee;r. jaarlijkse lijfrentõ van 2 rb: Lz s¡ gro. schuldigis, op bevel van de sõhepenen 2 huizen ars bijkonend pandingesteld, samen ter traarde van 7 rb. gro , ztJiv"r (J. i,als men de uitgaande,.ci jnzen en renteñ heefl t af g;trot<t<en ) .Het ene huis aan de xouLer is berast met-uen j;ä;i;llì*" rand_ci jns vån 24 s. pâr. ¡ het, anrJere ui¡ oé 

-route;";;t-älr,t*"
het ü'levershuis *u! r0 g. par en z cäpoenen jaarri jke aanhet gasthuis ter Lazarien.
Landheren; huis l: Heinric van den Dijckehuis ? t broeder Jacot¡ vãn ãer Zichelen in
Fos¡, vo/g. naam van het gasthuis'

t'lartin de Gheent, t4ichier vander Beke en co. ars vinderen
Yal de^opperkosterij van de sint,-Jansparochie, beriônt"n
1"t lii op 7 novembér lr. pieter vanoLn-neeoe veroordeel-clen Jan î4useehe 

_ 
B s . gro. + cje zL d. gro. kosten te betarengn op 11 maart. 1r, Ruflaert van Reyghõersvliete t,ot hetbetaren van rz s. gro. aan clai" väñ Kerkem + de 17 d. gro.

? ing . kosten en eueneens berichteÀ ,i j - ogt Jan van r,.jer-dene op J februari Ll. een schuld van îg s. l0 d. gr.,.tourn. erkencle jegens Anthonis vân der r{eyden, kosten 13 d.gro.
Fa53 va /L4-lÍ-16.
Lievin Roeland erkent heL ambacht van dede deken ervan Jan NoLebaert, 4 fn. fro.
!i¡ uijze van toeLredingsgelá, -

!9rgen :. Pieter Diederiõ, -uit. het Berouu.¡Fo54 vo/ll.

L247 ,

L248. Roegier Har¡ueel
tourn. êÊlh Joes
Fo55 ro /6.

een schuld van
voor voeder.

Zagers, in casu
schuldig te zijn,

Jan Belleman.

I lb. 16 s. gro.erkent,
Sto rem

I250. Jan Clocman, Jacop
perkosterij van de
ter¡ dat zi j g

1249. Roegier Hauuee] erkent eening. aan Thomaes St.uerem.
Fo55 to /8,

schuld van 16 s. B d. gro. t

StuIpart, en co. aIs vinderen van cJe op_Sint-Michielsparochie te Gentr beríchl
Jan van Curtrike veroordeelcien tot

. d.. gro. aan t(atelíne Ligeers + rJe
kosten;
de Rike, fs Zeghers veroordeelden
s r gro r aan l¡lillem de Vriese + de

- op tl februari ll.
het betalen van 40
18 d. gro. I ing.
op 5 april ll. Jan
het, betalen van llgro. kosten ¡



184.
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1250. Vervolg,
op IB februari 11. Jan de Basstaert, koster te Landegem,
vbrsordeelrJen tot het, betalen van 44 cl. qro. I ing. â8Fl

ChrisLofflele de Clerc, + de lt d. gro. kosten;
- op 23 januari 11. Andries Symoens, veroorcleelden tot het,

bet,ateñ van 4 s o gro. aan Ja¡ van Drongherre + de i9 d.
gro. 1 ing. kosten.

Fo60 vo/6-7-B-9"

14tt. aoril 22

L?rL. Jan Roese urordt
gro. tourn. te
ofurel moet hii
zoon ü'lillem als
FoSt uo/2,

1254. Raesse van
tourn. ââfr
Fo57 vo/1I.

14I0, aori I

veroordeeld l(erstof f els de Croec, 2 1b.
betalen ten gunste van Ghiiselbrecht Catrol
de oorspronkàlijke afspraken nakomen en zijn
leerling bii Ghiiselbrecht uitt¡esteden.

L?52. Justaes van StraessIe, Lievin vafì de Ruede en Co. als vin-
deren van cle Jansparochie te Gent, benichten dat z

- zij op 24 september 1409, Liisbette van den Yserer vBf-
ooicluelclen MarLin Reyniers, 23 sr qf,0. tourn. te betalen
+ de 19 rJ. gto. kosten ( I ) ¡

zij op Iil mãart 14I0, Gillis Bate veroordeeldenr CIais
vañ pitthem, 2 s. 6 d. Çror 4 niiten te het,alen + de 37 d.
gro. kosten (a);
ãi¡ op B april 1410, .Jan de Vaseleere veroordeeldenr Pie-
tei Spieqhel , 35O voeLen planken stuthout te leveren +
de 19'd, Çro. kosLen te betalen (6);

- onder hun voorgangers Raesse 0nredene en Co ¡ b,liIlem de
Hont op 5 april f 4ûS veroordeeld ruerd, Simoen de t¡lint 9 s.
4 d. gro. t; betalen + r1e 2'J d. gro. 1 ing. kosten (5).

FoS, va l3_4_S_6,

LZ5t. Philips Ì.Jieric moet als borg voor Gheerard lJieric de pro-
cureur van cle sint-flaaf skerk, Jan de Keyster, 6 lb. 9ro.
voor de oogst van 1408 en 12 lb. L3 sr 4 d. 9ro. voor de
oogsL van ÍAOg uitbeta-len en binnen <le daarvoor vooropgestel-
de termijn, moet lìheerard zijn borq vergoeden.
Fo54 rofII.

Turtelboeme erkent, een schuld van I 1b. Ç1oo
Jan uten Hove, fs Clais.

Clais cle Vleeschouu,ele en zijn Vrou\u Lisbette Rellems €r-
kennen een schuld van 30 S. gro. aan Clarkin rJe Ponteneeret
vertegerìVoordigd door haar voogd Lievin Kindekinr deze
schutã verzekeid op hun aandeel in een huis in de rr¡ir

L255.
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1255, Vervolg.
.... Scheldestraat (l)(f) nu ¡ Gouvernementstraat.
Fo54 îo /5.

1256. clais de vleeschouu,ere, en zijn vrouu/ Lisbett,e Rellems,hebben clarkine cJe pont.eneeré, vert,egenilrooroigd door haarvoogd, priester Lievin Kindekin, het-16de deeÍ van eenhuis met grond in de Hooiaard uí¡ de vé"brug-vert<ocnt,
9it 9ãnsre goed belast met een jaãrfijks te 6etaien lijfren-te van 2 s. I d, gro. aan t4ergiiete, rueduve van Boudiñ vande Kerchove.
Fo54 ro/6.

L257. hli.llem van den
gro ¡ schuldig
fijk beloofd.
Fo55 vo /5,

Tone erkent
te zijn, hem

zijn golùjknamige zoon, l0 lb.ter gelegenheid van zíjn huue-

1258.

_14I0, apriL 24

L259. Joes vanclen Bossche erkentgto. aan Arend de Hollander
FojS vo/10.

Lodeui jk van 9un Berghe en zi jn vrou\r, Lisbette Acharic (? )hebben 9t Iijfrente yan jaarlijks ?.O Br gror tourn. diezíj op.29 oktober 1409 aãn corñelis vander Muelen en diensyroyy l'lergriete, dochter van Zegher vanden Boengaerde veD-kochtenl teruggekocht voor g rb; gro. tourn. u,aârvan nog7 rb. 10 s. moeten betaald uordenl un mits deze verklaartr,ornelis geen recht meer te hebbeil op d; ri jf rente.verder vorclt ook bepaald dat eens de'7 lb. ío sr éro. be-taal9-.ljn, de schurdbekertenis van Lisbett,e ¡egÀnã-còrnetisyal I? 1b.,gro., die ver2ekerct is ap een stuË i"àngrãnO,dat Lisbette van de heer van Ayshovb houdL, van g;;; ulaardemeer is.
FoB5 to /3,

een schuld van 11 lb. 4 s¡ 7 d,
voor uol en koren.

L26O. Roegier de
12 I r gro.
FoSS volll.

lli!t9 ¡ bakker ¡ ñoet, vrouv Soetine r',leyns, 3 lb.bet,alen.

126I. Berthel van
XOr
/!3,

Papeghern ruordt veroordeeld
tourn. achterstallige pacht

Cllivier van der
te hstAIon.

Beke,32 sr
Fo53 v

g
o

1262. Jan Pasmanne ryordt veroordeeld pieter
gro. tourn. te betalen.
F054 to/L,

van Vlaspoele, 15 6.



186.
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126r. Jacob vander Poerten heeft aan Jan Boys alias van Pruus-
schen een huis in cie Zr-rivelsteeq verkocht vooÍ 16 lb. Çf,o r ¡
ruelk huis belast -is met een landci jns vân jaarti jks 34 9:
par. aan de Heitige-Geestbafel van de Sint-t'liklaasparochie
en een Iijfrente ú"n jaarlijks LZ s¡ gro. aan priester
Jacop ut,en Berghe.
Landhser in naam van de Heilige-Geesttafel : priester Ghee-
raert de Monteneere.
Fo54 to /3,

L?64, Jan van cler uie(r)uaren en z'ijn vrouu' Beatrise ven den

Hr:ucke hebben l;lartin van der HeIst een huis in de Nieuurpoort
meteenlandcijnsvanjaarrijks}6SoBd.P?r.aande
stad Gent verkócht met de beiofte dat, zíj alle eventuele
sehade die Martin en zijn nakomelingen berokkend zouden kun-
nan urorden door de erfgánamen van Jan van der Brugghenr oP-

zich zullen nemen, mitã ruelke voorvaarde Jan van der Brugçhen
{= fruiaif f untuikár ?) uit het stadsboek (der ont,vangsten ? )

ulordt geschraPt.
Borgen i Laureins van Singhem en Jan van Everghem.
Fo54 ro/4,

1265. Jan Ghisels en Jacop van Mossevelde erkennen een schuld van
I lbr gro. tourn. aän het Sint-Jacobsgodshuisr. vertegenutoor-
digd dõor zijn voogd Jan van Duerme ure{Jens de koop van een
half huis.
Gecancelleerd oP 2A mei 1411.
Fo54 to/7.

L266. Gillis de Vriese wordt veroordeeld Jan Lauvers,5 1b' 9 s'
l0 d, gro. te betalen.
Fo54 10 /9.

1267. Berthet van Papeghem erkent een schr"¡ld van 2 1b ' l4 s o gro '
aan Jan de KeYster.
ço54 ro/iû.

L268. Ector van verhoute heeft Jan de Smet ten behceve van Jacop
vander Taverie een huis met aIle toebehoren verkocht ¡ 9e-
heten rcle l4ommaertrf en gelegen in de Kammerst,raat op^ de hoek
van de Ñop"t""g (1), r"i de achterzijile op de gnderstraat
uitkomend.
Àpostiii" r 5 augustus 1411, uerd het huis cloor Jan de Smet

officieel doorgegeven aan Jacop vander Taverie.
(1) nu doel vân de Belfortãtiaat tussen de 0nder- en de

Kammerstraat.
Fo55 to/L2.

1269. Lijsbette, Ueduwe van Alaert Haeuweel, erkent een schuld
vañ 35 s. 4 d. gro. aan Roeland van der Heyden'
Fo56 t'/r,



14 0 ã rt
l27tJ,

lb.
Aoos

4

It 7.

$.
Jan van den Abeele,
9 d. gf o. t,ourn r oâD
vrouu, l(ateline, voor
Fo56 to /4.

L271. Jacop vand

erkent een schuld van IzvertegenuoordigtJ donr zijn
fs Symoens
Jan Tax,
bier.

4 sr g
tille

er l4ersch uordtro. te betalen.
: afbetaald tot

5 mei t4t]'

ver0ordeel.d

2 lb. 17 sir

Gillis de Vriese, J

gro. lLichte munt;
Fo57 vo/9,

I273. Jan Everuijn Rog ierBsone heeft piet,er
Harent t ierins, een aant,al last, iu"u"nqro... per last urat een totaalsom van l1
19aktr qie noq moeten betaald ro.J"n.Fo6j ro /2.

14.10, april 2å

1272. Bertel van papeghem ruordtgro. t,e betelen.
Fo5B ro/6,

I?76. Soetin Goedertiè¡s erkent
aen tJe vrou!, vãn HeinricFoj4 vo /7 .

veroordeeld Jan patijn, ,0 B¡

de Scaepdrivers en
verkocht voor 2 s.Ib. 15 B¡ 4 d. gror

gro.I2,74. Jan de Joncheere erkenttourn. schuldig te zijn
Borgen I Jan vãnder l{ore
Fo5q vo/4,

Ghijselbrecht RufflaerÈ, l0 lb.voor_opschietend houtgeuas.
en Jan vanden Hole.

L275 ' Jan Serjant en f{atthi. js vanden Berghe hebben hun goed rterBíesen' in r'iazareth rn een stuk meers in Astene verpacht,voor 6 jaar aan Jan van Basseverde, ir-j"nu-;;;" 4 rb. t0 Eirgro' pqr jaar, mits een aantar bijúomenrJ; ;o;;;aarden inverband met:
onderhoud van het huis en tJe starringenl de uaterrCIpen;- de cijnzen erl lasten op het goecl ,r"i"nå;-- 

J

- hatcbehgeï, bezaaiing "h beplãniing- de 4 rb. gro. t'urn. ¿iu oã-f ãcr,theren de paehter geJ.eendhebbgn. ' trqe
Borgen voor Jan van Basseverde ; Jan rJeerincr sriesrager.

Justaes de Keyser
Supplementair : BeudÍn van Hoelb"t:tt 

Seakelvoet '

Fo57 to /2. 
taureins l'Jeering'

1419. aprit 2!i

een schuld
Joes.

van ? Ib. d d. grtr.
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J"277 . Pauwels van f'lusehoIe heeft
verkocht, met de afsPraak
van terug te nelnen.
Fo55 vo/11.

Jan vai-ì den Berre r 100
er na aflçup, van ? jaar

sch apen
tJe helfl:

L278. Jan de Zaghere
s. gro o tourn.
huis.
lo56 vo/10.

1279,

uit Taffelare erkent een
aan l.'Jillem ALaert ü,egeng

schr-rld van 2
de koop van

Ib. 18
een

Ghiselbrecht 'ie Grutere t
de 3 kincleren van [llivier
aIs voogd van 01Íviers 2

ric Reyneere, l0 s. qro.
heeft moeton dokken.
FoTZ to/tj,

f s Ghíselbrechts, al.s voogd voor
Bruusch en de ueduue van 0livier,

kinderen uolden veroordeeldr Hein-
te betalen vûor ruaL hii als borg

1280. Diederic Hofman erkent het
tegenvoordigd cioor de deken
LZ s. gro. Lourn. schuldig
ambacht.
Borgen I zijn vader Heinric

0Iivier HeckaerL.
Fo73 ro /4,

141Û 
"

aoriL 27

128r.

14I april ?B

amb acht
tJillem

te zijn

voogd van Stoffelkin
s o gro. betalen bii

vâder.

van de houtbrekers,
van den Steene, I lb
voor ziin intrede in

Vef-
a

het

Hof man, Piet,er van der Hulst en

Jan de Koc, rneester Pieter van Clueringhent flokpietertpieter Loenaert en meester clais de Leencnecht, klokgiet'er,
st,ellen zich garant vorr cje 1t 1b. gro. tourn. die meester
Daniel de Leeñcnecht, ktokqieter, Jan van Cayegheme zoon
van ¡{arie Sto}vee""n i ruecturue van Jan van Cayeghem, schuldig
io "uq"ns 

de koop varl een huis in de Velldst,f,aat,
Fo54 vo/10.

I

LZB?. Mis van BeIIe zal als
de 5ínt-Jr¡risgilde r l0
geld votr Stoffelkins
Fo5f uo /7 ,

van der Hulst, t
ruijze van dood-

L28t. Jan de Baertmakere r GiIlis
beLoven de 5 1b. grc,. die
meeus van l{eesine geleend
Fo54 tü /12.

L2.84. Bakker Jan
2g s. gro.
Fo54 vo /8,

Valke Ên Gillis de Baertmakeret
zij aan Gillis Roelins en Berthel-
hebben, terug t,e betalen.

Pieters uordt vÊroordeeld molenaar Pieter de'Papet
te bet,aIen.



l8g.
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1285. T'liJ.lem Best erkent Arend vander l-laghe, 6 s o q cl. qro. Lomoeten betalen als zi.jn aandeel in de'nerinq van i" (nårOu,-.)pottenbakkers en Arend draaq¡t deze schuldbeËekenis over aanGillis Pauruers ter afrosetng van zi.in "ig;; scnur¿ ¡egens.'deze laat,ste.
Fo5/l v.o /9,,

1286. Brouu,er Jan de Hont erkent Hughe ßlidelevenr 4S B. B d. gro.voor tralchout schuldig te zi jn:
Fo54 vo/Ij,

L287. f4artin de GheentJ, Michiel van der Bet<e en co. als vinderenvan de oqpgrkonterij van de sint-Jansparochie te Gent, be-richten dat onder hun voorgangetrs Godbvert uten t{ove en co.Gheeraert de Geest op r6 ãprir 1.40t verûordeeld urerdGheeraert, de Hont, lz.cl. grb. + do 43 d. gro" z íng. kostente betalen en Jan Dullaerü op 6 oktober rõr:s u*roordeelduercl Rase van Hoys, 4 s: -lt d. gro. "f de 18 d. gro. kostente betalen .en g.t z j. j ze1t" op rB 
-f et¡ruari it. - j*n Houkineveroordeelden Ja:r Joerís, 9 s. 4 d. gro. tourn. + de ? g.2 d,' gro . kosten te bet aien.

F o 55,, ro / I-Z-3 .

1288. Pieter vanclon Hamme, f s Pieters erkent een schuld va'n lz lb.gro. tourn. aan Gheeraerd van l{ercvorde voor het kopen u"n 
-

een huis ilbuten Cupenrr (l).
9olg : zijn vader Þiet,er vanden i-lamile.(1) duidt gevoonlijk de CImgevinq van de Gansdriesch aan(d. i.¡ ptein tuãsen de õint-Ã.¡net-estraat en _b;;gi:
Fo55 co/lrl.

1289. GílIis tlallinc erkent een
de Backer, voof lal<en o .

Fo55 vo /g r :

schuld van 48 s. gro. aan Lievin

Varnewijc erkent een schuld van
Jaeop de Bake e vclor Iailen.

2 lb. 4 s. gro.1290. Goessin van
tourn r âan
Fo56 to /6.

129I. Jan Vullin erkent
ängelse nobels te
heeft.
Fo56 vo /4,

Vecken, 104 Franse kronen
terugbetå.Ien die hij hem

Pieter
moe ten

en 36
ge I eend
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1292, Jan van Ghistele, heer van den Broek, heeft de heer van Mas-
seminne, tilalraven, de helf t van een molen verkochL, \uaarvan
de anclere hetft hem reeds uit, hoofde van zijn vDouìl/ toebe-
hoort, alle eraan verbonden rechterr inbegrepen, gelegen
in het ambacht Van Hulst. e genoefnd 'rde l4olen te lJesthuusêft" r

dit voo 32 lb. gro. die nog betaald moeten urorden, míts een
aantal afspraken in verband met de pachtinl<omsten sedert
0nze-Lieve-Vrouue-Lichtmis (=vervaldag) en CIF vooruaarde
dat Jan van Ghistele geen molen zaL optrekken binnen het
gebiecl van Hulst, in uestelijke richting, tot daar uaar Axel-
arnbacht beginli.
Fo6? vo /L,

L293. Pieter de Hollander ruorrlt veroordeeld Lievin de f"ieemeret
optreedt, in naam van Ghelnoet den Amman Janssone r 2 Ib.
B. 4 d. gro. achterstallige paeht te betalen.
Fo6t ro/I0.

l?94. Priester Jan Hulleman heefL meester DaneeI AIaert, raadsheer
van de graaf van Vlaanderen, zijn huis met de grond en de
uraterafloop erbij, tussen de kapel van de schepenen Van de
Keure en ¡¡ssster Daneels huis verkocht, belast. met een Iand-
cíjns van jaarlijks 7 tb.10 s. paro aan de ârmen van het
hlevershuis die Jan tot liarie-f{agdalenatlag zal L¡etalen r dit
alles voor 29 lb. gro. Vlaamse munt.
Landheer : priester Jan de llielmakere in naam van de armen

van het tJevershuis.
Fo63 v"/I.

Jacol¡ vander Stichelen
een brourverij en het bi
samen met, de helft varì
op de illerelbekestraat (

men rrde Cogghef' noemt,
li.jkse Iandcijns van 4B
som van 22 tb. 10 so gr
zijn persoon en bezit e
Landheer in naam van de
(1) nu Kruideniersstraa
Fo69 vo /7 ,

die
1l

ft Gillis Lammins de helft van
rende brouulmateriaal verkoehtt
hr-¡is er achter gelegen, uit,komend
gelegen bii de nieuve brug die

haar geheel belast met een jaar-
par. aan de stad {ìent, voor de
Cie Gil]is verzekerd heeft op

p deze halve brouwerij.
ad : Justaes 0nredene.

t295,

I296,

heLr\.tt I
in

hee
jho

S¡
Qrt
no
st

t.

Jan van der Flande heeft het echtpaar Jan Verperrenstne en
KatheLine van f.liedelbeke een iaar3.ijkse lijfrente van 10 so
gro, tourn. verkocht, vereekerd op zi jn huis over de l'lieuu-
trrug, dat belast is met een larrdcijns van 59 e. 4 I/2 d. par.
peD jaar aan de infirmerie van Sint-Elisabeth.
Landheer : jonkvrouu, Beatrijse van den Bossche in naam van

de infirmerie.
ls82 to/r,



1g l.
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1297. lúiIlem BoeIe, schi
aan tilillern [Jitte"
FoSt vo / IZ,

pef, r erkent een schuld
s Pieters voor turven.

van 4 lb. qro.p
f

1298. Daniel van crer Helst heloof t, !*t pantser cJat hi jsois de f'luglneere 
- 
geleend freeii , ãp I5 juni e. k.te geven of er I lb. gro. tourn, ubo" te qeven e43 d. gro. te betalen voor het kopen vÍìn hoppe (voor de uretteli jke kosten. '

Fo54 vo /14.

erkent een
Ro g ghernan

schuld
uregens

Van 29
de koop

aan Fran-
terug

n verder
?) en

gro. touril o

huis op

L299, Jacop penneman
aan Bertelmeeus
Meerhem.
Fo55 îo /g ,

6o 6
van

dn
een

1100, Jaeop uter Gareyden erkenL Ben schuld van 4 rb. gro. tourn.aân Jan van Lokerne.
Gecancelleerd op Z mei lqLZ,Fo56 ro,/ll.

1t0l ' clais de vleeschauìuere uordt veroordeeld Gilris bJouters,32 9r gror te betalen.
Fo57 vo/8,

1102, Jaeob vander crusen erkent een schurd vanaan l4ichiel Uoerbosch Ìuegens de koop van
!i j zal ,ontvangen eens dõ scr,uia Uetaald.Fa69 vo/9.

1303. Jacob uter Galeyden
4 lb. gror schuldiq
Gecancelleerd op IãFoTl vo/4. '

Itr04 n Jsn tdalerueyn erkent,
fels pric.
FoSf îo/6.

1410 ¡ âOfi[ 30

1305. Meester Laureins van
nen een schuld van q
van den Bouehoute.
Fo55 to / 14.

Leyen en Davijd
7 6, 1I d. gro.

7 s-. t0 d. gro.
een schip dat

de Coyere erken-
ãan rneester Jan

erkent Jacop van der 0erzele, fs Jacobste zijn.
april I412.

eên schuld van 24 so qro. aan Christof_

der
lb.

L3O6. Pieter de Volre
van Embyse, met
Landeghem (?) 

nrenLe-betaling

borgen van Segher
Gheeraert van
voor zijn Lijf-
t tt.ataaôr..

verklaart dat hij van de
nar¡te Jan van Nuefville en6 lb. pâr r ont,vangen heef t

van maart en deze 2 borgen



r92.
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1f06. Vervolg.
.oo.Þ verklaren
par. äan kosten
Fo55 vo / !,

dat zij daaraan 2 ltr. L7 s.
hebben.

op hun beurt
ove rgehouden

LtO7. Jacop Buuc verklaart dat hii van Bertelmeeus de
uragens die Lodeuri j c Buuc toelrehoren, ontvangen
hij hem dientengevolge uit' hoofde daarvan niets
eisen.
Fo55 vo /2.

Vos, de
heeft en daf
meer kan

If0B. De drapenier Jan van
B d. gro. t,ourn o I die
geleend heeft,, terug
Fo55 vo /7.

Luevene tiltissone
hij indertijd aan

te betalen.

be looft
Heinrie

26 B.
Poorte r

de
de

LtO9. Billis van Cotthem erkent een schuld van 9 Ib. 5 s. qro.
tourn. äâ¡ l'latthis vanden Boegaertie uegens de koop Vân een
half huis in de Houtbriel.
Fo55 uo /8.

1110. Jan van Langhevelde verklaart dat Boudin den Brsesschet
nik en aalmoezenier in de Sint-Baafsabdii r hem in alles
heeft voldaan conform aan zijn verplichtingen en hii van
hem dientengevolge niets meer kan eisen.
Fo56 vo /3,

fnofì -

1111. ËiIIis van der Haghe uordt als borg voor
Doerysselaer veroordeeld Lodeurijc Bloume
den Keurvere verLegenuoordiçtr ?9 s. 9ro.
B d. gro. kosten¡ tìi11is van Doerysselaer
binnen dezelfde termijn vergoeden.
Fo80 to /L3.

IJl2. Everaert van Botelaer ruordt Veroordeeld Daneel
Bossche, die optreedt in naam van de brc¡eders
tZ s. gro . tourn. t'e betalen .
Fo95 vo /5,

Gillis van
die Ghiselbrecht
te betalen en de
moet zijn borg

van den
op de Vest,

LjL3, Goessin van den f'loure erkent dat' hij
borg voor Jan Coolmanr Piipemakerr 2

schuldig is.
Fo95 vo /7.

Jan
lb.

van den
tB s¡ t

Pene als
d. gro.



]9],
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tll4. 14artin uter Galeyden r natuurli jke zooti van meester f,{autin
uter Galeydenr heeft indertijd vnn de jaarlijkse lijfrente
van 4 Lb. Btoo tJie zijn vader hem bij testâment, geschonken
heef t, 11 schilrJen jaarli jks doorverkocht, aan zi jn oom
Jacop uter GaIo;rden en verkoopt er nu de resterencJe 29
schilden jaarltjke van, zodat hij op de gansie lijfrente van
4 lb. gto. geen aanspraken meeD kan maken.
Fo6I ta/L,

1315. tlillem vanden l3oegaerde stelt een jaarlijkse lijfrente van
I tb. ÇEo. tourn. terr gunst,e van zi jn moeder Kerstine van
Steenbeke in in ruil voor cJe volledige vrije beschikking
over al haar goed binnen en buiten Vlaanderen, mits dlen
verstande dat zij al haar hebben en houden, dah ze momen-
teel gebruikte mag blijven gebruiken en de schulden die
haar toekomen, kan innen voor eigen rekening. Er ryordt
verder afgesproken dat, zLj niets van haar goed mag verkopen
of belasten en dat 2 j aar nadat I'iergriete, de uredutue van
Laureins van den Boegaerde, gestorven zal zijn, de rente
op 7 1b. gro. tourn. ruordt qebracht.
Borgen voor lnlillem: Stevin tdijt,s

Aliames de Backere
Aliames van Caest,re

Fa6t ra/6,

I.4I0_' mei 2

L3t6, Thomaes van cler l"leere en zijn vlotllt Lijsbeùte Verl<1arên op
verzoek van de oom hunner kinderer:, theeraerd Hardevuystt
dat zij hun kinderen de helft van het huis dat, cleze van hun
grootmoeder Mergriete Kaens gekregen hebberr¡ eñ uaarvan
Gheeraerrl de andene helft bezÍt, ongehinderd zuIIen laten
gebruilcen . Het huis, geLegen Ín hot Berouut, Íe belast met
õen landeijns van jaarlijks lii s. par. r .en staat op het
leen dat eigendom is van Heynkine Soet,emonde.
Fo55 vo/6.

LtL7. Jan Uandele, kleermaker, erlcent een schuld van I lbr gfor
tourn r ââr-r
bout, voor

een monnif< in de Sinb-Baafsabdij, Plartin Ever-
de koop van 2 huizen in cle Kout,erstraat (1), ach-

t,er een herberg rrrJen 5luel-e1'r in de Veldstraat gelegen, be-
last met jaarlijks t3 sr pâr. landCÍjns. l'lart,in zal de eerst-
volgencle betalinq van rje 1i j f rente die er GvBnBêne op tust ,
nCIg bebalen en de huishuur en andere opbrengst,en voor dit,
jaar innen, zonder verrler tussen te komen in onderhoudskosten
en landcijns.
ßorgen å Jan Robau¡ kleermakerr Ên Pieter
Apoetille: B 1b r !Do. tourn o is betaa.ld
( I ) nu Zonnestraat .
Fo56 ro/1.

van

'L

Bueghensele.
mei L412,
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lg4.

I]IB.

I3L9,

L320.

L'zT.

14r0.

Lievin f'laes
dig te zijn
Fo56 vo /L3,
Claeus de Lauuere erkent Lievin van l"laes, 5 1b
gro. t,ourn. pacht achterstallig te zijn en hem

ÍU. grü. t,oubn. die hii hem indertiid geleend
ten Lerugbetalen.
rt 64 ro /l-2,

Berghe, 2A eo gro. schul-
huis.

. lB s¡ 9 d.
ook nog t

heeft, te moe-

erkent
ure ge n9

Sege ren
de koop

van
van

den
een

Lt22. BertoIF van
gro. tourn.
F072 vo /8,

Everaerd Goederic heeft de heer van Zaamsl"g, Gillis de Scou-
ieet, de t,iende Van Zaarnslag en 0tenee hern toekomend na de

dood van Jan Rijmr êñ rustend op verschillende plaat"Pn,
in leen gehoudeñ úan het huis van Dendermonde, verkocht voor
L7 B d. õ"" penning van de huidige verpachtsom, op vooruaarde
dat de wäOuruä van 5an Rijnr haar leven lang tJe opbrengsten
krijgt, vastgesteld door GiItis op 9 d. per penning'.
Verããr heeft Everaerd Goederic aan dezelfde Gillis de tiende
te trlotene, Zaamslag, AdencJi jl< en Ser Pauuelspolcler, betrekking
hebbencle op verschlllende plaatsen die als een geheel in
leen gehouäen urordon van db heer van der Capellen, eertÍjds
gehouden van de heer van Axel, verkocht, eveneens voor
iTr5dpur penning van de huidige verpachtsomivan de, ver-
toópsbm heefb Everaerd raeds 32 Ib. gro. tourn. ontVangen.
Rpobtitte s g augustus l4l0 ; l<oopsom volledig betaald'
Fo70 vo /I.
Kat,eline van cJer Donct, ueduue Van Gillis van der Biest t

verklaart volledíg betaald te zijn door Jan Verperensone,
van urat hii haar ãchuldig uas u/egens de kooq van een brou-
u,erij op dã Sandersual, ðe frLanthef,vert geheten r êrì verder
garañOebrt Uij hem het verder bestaan van de bijhorende
órt, belast'met 4 s. parr jaarliiks aan de stad Gent'
Fo71 vo,1I0,

mei ? Q)

Papeghem erkent blillem de Zaghere 22 s.. I d.
sciruiOig te zi jn u,egens het kopen van beesten.

1410. ñìBi 2+

1323. Heinric
van Ghi
verkoch
3ereken
een hal
3 Ib. I

j
t
van der Hof stede heef t jonkvrouu, Toet ine, ueduule
selbrecht van coudenhove een stu& land te Gottern
, ter grootte van tgz roeden naar Kortrijkse maat
, Uefaõt met een rente van J achLelingen koren en
úer haver naar de maat van Deinze gerekendr voor
or tourn. Indien men een supplementaire rente of'

d
s
r
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Lt?r. Vervolg.
... enige schade of betwisting, hetzijVriend, hetzij vanurege iemand-ánders,
dan zal Heinric Zoetine dit vergoeden,
Fog6 uo /r. n

1410 " mei 3

1324. Plat,this vân rler Loene erkent een
aan l¡Jouter de Grave f s. pieters
Fo70 te/I.

1410. mei 5

vanue ge
vast zou

['lul f ram
stellen,

schuld van 34
voor koren.

s. 6 d. groo

1125. Gillis
schuldi
Fo55 vo

van
gte
/ro.

Hoolbeke erkent.Jacop van Vollec Zt [i. gro. tourn.zi jn voor slooturerken.

1326. GillÍs van Groetbrouc erkent een schuld van 2 Lb.hij verzekert op zijngrootte van 2 gemeten
van jaarlijks 4 sc z

Pieter Inghel voor bierte Vinkt bij het kertcholast met een heerlijke
Fo55 vo/LZ.

,
f
re

dÍe
ter
nte

gro. aan
goed
en be-

d. gro.

rt27. Jan Latte el.zijn vrouü, Beele sclercx hebben Heinric desutter en zijn vrourv Marie vandeÀ Berghe ;"; b;kilåri¡-ãp dekruisirrg yan ! uegen 
. 
verkocht, r'Diepeñborneri genoemo enbelast I"!_volgenðe j"lrlijksá tandbi3nzen r t0 s, par.aan de Heilige-Geesttafel van de Síntl¡"n"p""áðr'ie, J0 e.pãrr aan de Heilige-Geesttafer van sint-pi;tere en eenlijfrente van.u¡ekãtijks één mud taruebrood ten gunste vanmergriete vander crusen. De koopsom bedrÀagi-!g-ilr. éro. 

-

en moet nog af betaald ruorden uaärna Heinric en f,larie ulet,te-lij¡. eigenaar zullen zijn van de bakke.ij.- --
Landsheren r priester Jãn van Hecke, ontíanger van de Hei-lige Geest van Sint-Jans,priester Jan vander Beke, ontvanger van de

Gecancerreerd':Ëtåo;"1"i;lrT"" sint-Pieters. -

FoTg ro /2. '

t4I0. oìêi (,

1128. Gheeraert van don
tourn r âân Symoen
Cla¡e, Lijsbette
Borgen; Jen van
Fo65 va/7,

Dike erkent esn schuld
Commer en de kinderen

en Kateline Commers.
Roden, kousmaker.

van 23 lb. gror
vanRoelin Commer:



196.
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L329. Pieter Heekard en
te Ursel in pacht
voor 6 iaar voor
20 lb. gro. voor
Fo67 vo /8,

Gheerard Hondekotre hebben een stuk Iand
genomen van het klooster van Drongen

19 lb. gro, per jaar de eerste 5 jaar en
het zesde jaar.

L}tO. Jan lileyns Lievinssone sehent zijn bastaardzoon Lodekin
10 lb. gro. tourn., te ontvangen onmiddelfiik na Jans
en indien Lodekin zou sterven zonder erfgenamen komt, d

som terug aan de f amilie van Jan tdeyns toe.
Fo70 vo /j,

dood
e

er fach-
Vl.amfnc

gro.

lt7l, Ghe
de
Ghe
te
-4

b
n

P
2

-2
td

a
.?

m

2
V-z
V

-t
S

lnoet dAmman fs. Jans heeft de Heilige-Geesttafel van
SÍnL-Niklaasparochie, vertegenuoordigd door priester
eraert de i'lonteneere, een eeuruigdurende erf eli j l<e ren-
van lI 1b. llt sr parl en 6 cappoenen verkochte F1.
1b. I0 I r pâr r op 2 lruizen oP de hoek van de Stopen-

ergsteeg tu'ssen d; Vertrunenbrug en de Freremineurenbrug(1)
1. I lbr pâtr op dat van Gheeraert van l4oursele en 30 sr
âr. op clat, van Jan van Lancmerech, ruaorbi j elk van de
huizen aIs pand voor de ander fungeert;
1b. I s; par. op een deel van een brourlerij in de

aaistraat van Boudin van Bruecele en ü/aarvan de rest
an de Kartuizers toebehoort;
4 sr par. op een huis aan het plaatsje over de Urijdags-
arkt van Andries Malscaert;
0 s¡ parr op een huis ot/er Schelde bii het Voldershuis
an Clayse den Troc;
0 s o par. eveneens op i¡en htlis over Schelde bii het
oldcrshuis;
2 s. par. en 4 cappcenen op een huis ln de Lange Kruis-
traat van de erfgenamen van Zoet,ine Bleckers;
0 s. par. en 2 coppoenen op de helft van een brouwerii
n de 0pperlcruaacJham, eertijds ttde Caerde' en nu rfde Scelpefl
eheten.
nu : Predikheren- en Recolettenbrug.

6 to/l'

?

i
I(t)

Fog

1410, mei 'l

LTt?. Gillis van den Hecke en Ghiselbrecht Riiflaert
Lige Iieden te Gent berichten dat schrijnuerker
in hun tegenuroordigheid een schuld van 5 1b. 10
tourn. aan Jan van Meeren erkende.
Fo56 te /7 r

als
Jan
S¡

Lrtï. Everaert Goederiz, die
van Jan Rijm opt,reedL
erfgenaam, zijn broer
buiten de verdel*ng-.

in de verdeling van de nalatenschap
in naafn van de 6 erfgenamen - de 7e
ridder Jan Blankaert, stelt zich
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L}tr,

15t4. Jan van DickeLe, de molenaar, erkent
aan Diederic Trecmerien uit Asper in
naatde v0or koren.
Fo56 ro /9,

Uervolg.
...bêlooft de bastaardzoon van Ghiserbrecht de Grutere, Jan de
Grutere uit de Donkerst,eeg 5 lb. gro, te betalen, ï,aar hij recht
op heeft uit hoofde van zijn lijfrente van 2 lb. gro. per jaar
vanurege zijn vader¡ vêrder is bepaald dat indien Jan Blankaert
zich tochín tje verdeling zou ruillen zien, Everaert hem 6 lb.gto. zaL geven. Apostille: de vrouu, van Jan de Grutere, Amelber-gler verklaart in zijn naarn de 5 rbr QDo. ontvangen te hebben,
L7 juli 1410,
Fo56 ta /8,

schuld van 24

197.

B o gl() r
0ude-

een
de

Lttï. Jân de Juede
elkaar niet,s
For6 ro,/lU.

f s. Boudins en tnlillem de
meer verschuldigd ziJn.

l<aseelrij van

Juede verklaren dat zij

1t36, Jan de l'liolmakere
schuldÍq te zÍjn
Fo56 to7Lz,

Jacope erkent Clays Heymans t6 s. gror
koren.

fg.
voor

Ltt7. Jan Hebbel en GiIIis
dat onder hun vootgan
1.408 een schuld van I
de, uaarvan nog nÍets
lo96 vo /L,

f4I0, tnêi B

Leetyerke, halleheren in den
gers Gil1is van den tllalle op
B schilden jegens Lievin de
betaald ie geuorden¡ kosten

Pit, berichten
29 oktober

Pratere erken-
z 2I d. gror

It38. Jan Andries, als urettelÍjk erfgenaam vsn zijn grootvader GitlÍg
Andriesr verklaart geheel en al voldaan te ii¡ñ door Goerit Ma-
roeyen en zijn vroutu Kateline sKolvemakers van alles uat zijjegens hem schuldig u,aren. (cf. IJ4g).

lr3g. Tu
9e
al
ci
ve
hu
te
ge
ui
I
zí
me
se
Fo

1140, Timmerman Jan
Jan ven Meere
Fo57 to /7,

Donter erkent een
voor hout.

aaen Jan en Pieter IngheL en Alaerd Roese is een burengeschil
rezen omtrent hun 2 aaneenpalende huizen in de 0nderbergen¡ dat
due ruordt beslecht ¡ de grens tuseen hun beider goed voi¡t pre-
es vastgesteld en ze moeten samsn voor een omheíñing en het'rder onderhoud daarvan instaan¡ de uaterloop tussen-hun beideizen daar lopend en uitkomend op de straatr'dienen ze samen
onderhouden, AIaert moet zijn gootsteen afdichten en vercler magen afval en ender uater over andermans erf laten lopen of eropt gigtgn, tenzij het zuiver regenuater betreft. (llB'Er staat,mei 1409 als datum vermeld; togísch gezien zou het r4l0 moetenjn (f chronologische optekånin! in het register. lrlanneer heti 1409 zou:ijn vart dit onder de bevoegdñeld van de vorige

hepenen¡ vat in de rand vermeld zou uorãen),4t to /I,
achuld van t Lb. 16 slr gro. aan



19B.
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1,4r. 0p gerechteriik verzoek vân Symoen Poucstrate zÍjn
aänIat kledingsstukken en juruelen verpand geuorden
uaarde van 4 nobelen.
Fo6l ro /7 ,

Lt42,

It43. Jan vån
sBackers
l064 vo /

rt44.

Lt45,

een
ter

Jan Pierssone draagt zijn schuld van 34 Franse kronen en
10 s. par. jegens Jan Evervin fs. Roegeers ur999ls 99 koop
van e"n paaiO over aan Jan Lauwers die hem 17 1b.10 s"
groo verbchuldiqcl is met dien verstande dat indien Jan
f auryers op enerÍei uri jze te kort schiet, Jan Everuin de

schuld op Jan Pierasone mag verhalen.
Fo6t to /L.

Boengarde f s. Syers erkent vrouu, Errnegarde
Lb. 10 sr groo tourn. schuldiç te zijn.

den
4
5,

Geschil Lussen Jan van Embise en Goessin van Varneuijc
als man en voogd Van Lisbette Bernagesr zus en derhalve
erfgenaam vãn Segher Bernages, die tijdens zijn leven de

vooínoemde Jan eõn jaarlijkse rente van I Ib gro. had
toegekend tot dat, hii zijn ballingschap in Vlaanderen u/e-
g"nõ een doodslag Ueëindigd zou hebben en als vríj man

terugkeren naar Henegouven, omtrent die rente \UaarVan
lisbãLte aIs zus van Segher de helft moet uitbetalen (de
ureduu¡e van Segher de anclere helf t ) zoals beslist op ?6
januari I4O7 I Ou schepenen beslissen dat Goessin de l0 s.
õ"o. tourn. rente moet verzekeren met betrouurbare Gentse
ioorters en de 45 s n gro. tourn. nìoet betalen die hii Jan
achterstallig is.
Fo65 to /8,
Pieter Goetghebuer heeft Jan Bolle een goed te DenLer-
en tnlontergeñ gelegen r verkocht ter Erootte van 4 1/ 4
bunders, met een ruoonhuis en a1le rno.qeli jke stallingen
en bijgebouuen erop en een mooie boomgaard erbij r voor
29 lbi-gro. tourn. Vlaamse munt, die nog integraal betaald
moeten úorden en voot welke schuld Bernaert Perin zich
garant UiI eLetlen. 0p verzoek van Pieter belooft Jan hem

ñeer zekerheid dan eleze borgtocht te bezorgen en verdef,
belooft hij ook niets van zijn erfelijke bezitt,ingen te
belasten oa te verkopen om zijn borg veilig te kunn91
steIlen, tenzij deze' (= Bernaert) er zijn uitdrukkelijke
toestemming voor geeft.
Apost,ille i Zl jañuari I4tl ¡ Pieter Goetghebuer geeft' dezã 29 Ib. gro. tournr ovêr aan zijn schuld-

eisers Jan Róelins, zodat Jan BoIIe nu tegen-
over deze laaLste schuldenaar urordt.

Fo65 vo /3,



1410. mei Btu

1346. Jan l¡lerix erkent een
den Kerchove voor een
Fs70 vo /A,

schuld van 2ß
pantser.

199.

s. gro. aan Gillis van

It47, Jan EIs en
40 s ¡ gro,
FoTL DolÌI

zijn vrouu, Mergriete

.""nutdiq 
te zijn voor

erkennen Jacop den Díevel
hari.ngen.

tr48. Jan Andries verkraart dat hij van Goerie Maroyen
vtouu, Kateline sColvemakers niets meer te eisenuit hoofde yal zijn volledig erfgenaam zijn vangrootvader Gitlis - Andries (õf. lilg ) .
FoTB to /4.

I,t49, Harent van der Herloe en zijn broer f,iichiel
zij als borgen voor Eueyn van der Loke in
vãn Varneruijc, beloofd hebben Claís van dengro: t,e betalen en hiermee zijn alle zaken
en Erueyn af gehandeld.
FoB5 to/6,

1410. meÍ 9

f350. Niis vân hlestrem heeft het aan Ghiselbrecht van den Heeghe-re en zijn_ vrouu gekochte hofstedeke ter grootte van 2 6un-ders en .gelegen te Kanegem met toestemmirr! van zijn ver-kopers doorgegeven aan Jan de coninc, die het afbãtalen
van de koopsom van 7 1b. 5 sr Çroe oþ zich neemt en ¡ilouterde Hane als bg"g inschakert. Gtriselbiecht geeft zijn ,"ou,Kateline toeetemming deze echuld te innen.
Fo90 to /I.

tr5r' ldouter Hauueer en Gir]is vân cotthem verklaren uÍt eigen
naam en in naam van hun schoonzus (?) Marie vanden l,úaÍle,
ueduure van GilIis Talboem¡ dat Jan vander Gracht fs. Goe-Ìix hen heeft betaald uat hij hen verschurdigd uras uithoofde van de koop van hurr aãndeel in heb goã¿ ten Broukete Eruetegem en verzekeren hem hel vrije gãbruik van Ma-rfes aan.deel, zoníeb betalen ze ham lz lbl gro, tourn.
Fo56 vo /I.

en diens
heeft
zÍjn

erlcennen dat
naam van Goessin
Ghuchte tq e ¡

t,ussen Clais

1352. Zegher de
tourn r âân
ont vangen
Fo56 vo /2.

It5r. I'lartin de Gheendt, Michiel van
ren vân de opperkosterij van de
berichten dat ,..

erkent, een schuld van 5 tb. 14 s¡ groo
Reynschoet voor een schip, veli< hij. zal
de schuld betaald.

P ape
Jan

0ens

der Beke en co¡ als vinde-
Sint-Jansparochie te Gent¡



2û0.

1410. mei 10

L351. rfervolg.
- op I februari 11. Laureins tJe Buerchgrave erkende Jan de

Cbninc J s. B d. gro. schuldig te zijn - kosteri 19 d.
gro. ;

- íij op L9 december 11. Gillis Denijs verooldq"lden vrouu,
valcx'16 schilden te betalen + de kosten 2t¡ d. 9ro.i

- zij op I5 februari I1. Pauuels Fierins veroordeelden
Jan päien en l-leinric vander Varent 5 s. gro. te betalen
en hun onderling geschil omtrent de opdeling.. vaít een
erf goed bi j te teggen en de L6 d. gro. l<osten te be-
tal en ¡
zíj of lI maart 11. Laureins de Vos veroordeelden Arend
Claeuvaerd 10 rJ. gro. te betalen + de 22 d' gro' lcosten;
onder hun voorgangers Godevert uten Hove en co. Jan
Laephout op g febiuari 14ü9 een schuld van 13 sehilden
aan Jan Bauclins erkende - kosten 13 d. gro'
Fo56 uo /5_6_7-B-9.

t354,

L355,

I356. Mertin vanden Broulce erkenl- een schulel van
tourn. ââh Lievin PaPaI.
Borgen ¡ Jan vanden Velde fs. Ghiselbrecht

Heet fs. GiIlis.
Gecancelleerd op 6 februari- 1411.
Fo61 vø/It.

L357 ,

Jacop van den Ackere erkennen
2 Ib. 19 s. gr0. en 5 lb. QEo ¿

l{eyden voûr zi jden laken.
Everard Goederic,en
van respectieveliik
aan Roeland vander
Fo57 ra /5-6.

een schuld
tou rn .

In het geschil voor cle parochiepriester, l{erl<- €r-ì Heilige-
Geestmeãsters van cle Siht-i\¡iktaaskerk te Gent tussen Ghi-
selbrecht, de Grutere Ghiselbrechtssone en Philine Sersan-
ders, Jan uten Hove fs. Jans en Symoen de Grutere in eigen
naam en uit naam van alle belanghebbenden omtrent een
betuist zijkoor in de kert<, vordt GhiselbrechL de Grutere
Ín het geli¡k gesteld en wordt de plaats in het l<oor aan
hem t,oe!euleien op voorruaorcJe dat hi.i ze goed onderhoudt
en er geen wapenteken of iets derçelijks ophangt of er een
slot oizet, urät overigens noch in deze kerk noch in andere
kerken gebruikelijk is.
Fa57 vo / 6,

6 lb. 5 s. gro.

en Jan van der

Ghiselbrecht de Grutere f s. Ghiselbrechts, ['lartin van der
Dijcstat en co, als vinderen van de Sint-Niklaasparochie te
Gent, berichten dat zíi
- op ?6 april I4ltJ Lauieins Roedhase veroordeelden Jan Vân

Crusperä, die optrad in naam van zijn broer Reynier, 2s.
gro. te úetalerr'+ de 20 d. gro. 2 ing, kosten;



1410. m6i l0
1t57. Vervolg,

op t5 aprit l4l0 Symoen
dan Roeden ?O I ¡ gro. +
len ¡
op 4 meart l4l0 Line van
Al.aute l0 I ¡ l0 d. gro.
koeten ¡- op LZ april l4l0 Jan de
Alaert ] s. 6 d. gror te
kosten ¡- op I februari l4l0 f4ertin
deelden Uincent de pobter
de 17 d. gro. kosten.

Fa62 to /6-7-8-9-10.

201.

Bollin veroordeelden ì,Jitlem
de 2L rl. gror kosten te beta-

Cotthem veroordeelden Katelinete betalen + de 16 d. gro.

Joncheer veroordeelden t'liltem
betalen + de lB d. gro. 9 fng.

1158. lnllllem van den Steene uercjt, veroordeeld Jen van den Hamme, I'b. 6 8. gr9. tourn. te betalen voor elles ryat daze laat-ete van hem eiste uit hoofrJe van de díensten en nrii[en;--bauezen,en gedaan jegens Lodeuijk van den steene,Fo6t to /8.
tt59. Lievin Creve erkent een Echuld

Segher den Amman voor turf.
FoB0 vo /5.

1410. mei ltt

----

van t lb. 4 B¡ Çror aan

Stasein GhildinsÊone vÊroor-t s¡ 4 d. ÇEoe te betalen +

geeft zijn vrou!, Mergriete financiële1160. Píeter f4oenesone
volmacht.
Fo6l to /9,

t4r0. mei 15

14r0. mei 17

ll6t. Jan de Rekenere fs. Arontsten grond vrij erfgoed te
verkocht.
Fo57 ro /Lg,

heeft Jan Detgheare
Boestenblijden in de

5/4 geÍto-
l4oerdiJ k

van der Gracht
pantser.

alias de Scopmakere
e6n echip dat hij

1t62. Jan Coolman
,0 9r gro.
Fo56 to/lt,

erkent l,rlillem Fameert en Jacoptourn. schuldig te zijn voor een

116r. Arend FÍerins erkent Lambrecht Boudins7lb. gror tourn. schuldig te zi.!n voorzal ontvangen eena da ectrütO betäatd,
Fs56 vo /15.



2AZ.

14I0, mei 1Z

rt64.

1410,

|t67. Jan
hem
ena

Pieter Lleylin en
paar GiIlis van
jaarlijks t6 lb.
zetten binnen de
Borgen : Symoen
Fo6I ve /L
mei 2A

zijn vrouu, f4ergrieLe Carimans
der Duust en Kateline Bols een
par. verkocht, uell<e rente zii
eerste ) jaar op een goed.

rle Houuere, Jan Cariman en Jan

hebben het echt-
Iijfrente van
beloven te be-

tdeylin.

L1 6j. Hoste Capproen (?) verklaart dat hii als erfgenaam van Robbrecht
Coenrard'L"*"n met zijn broer Heinric de B 1b. 4 s. qro. heeft
ontvangen Van Aeghte, de weduve van Jan van Duruay, clie zii
Robbrecht schuldig u,as.
FarT uo /L

1566. Jan KeyseI alias Loete erkent dat hii Gheeraerd van KercvÛerde
Zg s. qro. moet betalen, nI. de huishuur voor het jaar dat hii
nog in Gheeraerds huis zal uorìÊrl o

Fa57 îo/8.
Paye verklaart dat alle transacties die zijn geueest tuseen
en Jacop Vranke en diens vrouu Soetine van Rijssele geheel
I afgehändeld zijn; het enige Uat, zii hern in de toekomst
zultãn moeten beialen, is het pachtgeld van het Iand dat
nu van hem in pacht houden.
vo/10.

1f68. Jan de Moer Diedericxsone heeft het goed te HerzeLe Van het
klooster te Drongenr l00 bunders en 5 geneten groot, Voor 9 jaar
in pacht genomen-voor 40 lb. pâr. per jaar mit's een aantal bii-
komende voorulaarden i.v.mo
- onderhoud van de gebouruen, uaterlopen r uregen r eventuele schade;
- de staat vaarin Jãn het. goed heeft aangetroffen en moet ach-

terlaten ¡ bemest ing, hakhoutbeheer ;
de LZ schilden die Jan zijn geleerrrl qeuorden en de rogge ter
uaarde van 12 schilden die zich nog op het goed bevindt en
ook moet terugbetaald uorden;

- het betalen van tJe tienden;
- vat moet gebeuren u,anneer de abt, met gevolg op bezoek kornt.
FoB6 to /4.

1410, mei 21

1369. Jacop t'lÍeric en zijn vrouu, Juete Coelmans hebben l4ergriete van
Elveizele, ueduve van Boudin vanden Kerchove, een jaarlijkse.
lijfrenbe van l0 s. gro. tourn. beloofd in ruil votr een aantal
stutt<en grond en meeis in het land van NeveIe, urelke l{ergriete
zelf indõrti jd veruorven heef t van l(ateline vander ['lersch, de
uleduue van Clais Daens en die nu Juete Coeltnans in rechte toe-
komen.
ForT ta /3,

I370. Jan de Kersmakere, parochiepriester van Lrlaregem (?) schenkt zijn
dienstmeid Lisbetùe-Stalins de beschikking over het huis in de
ZakbroedersLraat, zeLf indertijd oan Jan Cantaert gekocht, voor
haar verder leven mits zij instaab voor het onderhoud en de
landcijnsr dit voor haar jarenlange dienst (cf .1373)
lo57 to/4. Landheer : .lan Penneman in naam v.h. VolderEhuis.

nog
zij
Fo66



20r.

Lr72. Zegher de Pope erkent
Jan van Leyne,
Fo 67 îr/16.

een schuld van 3g sr gro. aan

1410. mei 22
%

lt7r. Priester Jan de Kerksmakere schenkt Lisbette starins
f â, Heinrics /alias l4eneghen ?/ een huÍe in de
Zak broederstraat voor de vele díensten die ze hem
beuezen heef t op vooru,aarcle dat ze het huis goed zal
onderhouden en de landcijns bet.alen (cf It7Or,
Landheer ¡ Jan Penneman in naam van het voldersuis.
Fo 6j vs/3,

1410. mei 23

1410. mei 2I

lt7L, Mergriete Koux, de uleduue van
haar dochter Marie sKroughs 4
ten betalen voor haar reõhten
haar vader.
Fo 57 to/9,

Segher Croughs, erkent
Ib. l0 s r gro. te moe-
op de nalatenschap van

Goessin Bruneel
de koop van een

l(ateline Lievins
deels indertijd

zaken..

Ir74. GiIlis de Backer ryordt veroordeeld
20 s.. Çror tourn. te betalen uegens
paard.
Fo 57 ro/11.

14t0. ilêi 25tu

137r. Jan de Coninc alias van yppre erkent
10 lb. gr0r tourn. schutdig te zijn,
aan haar geleend, deeJ.a voor andeie
lo57 vo /Zr

1376. Jan van Bunnelaer geeft zijn zoon Ghisele van Bun¡relaerfinancíele volmacht.
Fo 57 vo/3,

1377. Jan Luevine fs. Girlis erkent de wecJuure van pieter
van Roesselaer, MarÍe, dochter van Jacop Rijke, zo lb.gro r tourn. schuldig te zi jn voor ruor ¡ i'larié måcrr-t,igt Ghiselbrecht Ruebs, piior van de st.-Baafsabdij,
deze schuld in haar plaate be innen.
Fo57 vo,/10.

I178. Raesse van Turtell¡oeme erkent dat hij lterqriete vanElverzele 27 sr g d. qro. huishuur mõet betaren.
Fo 57 vo/li,



204,

1410, mei 23

L379. Robberecht Jaqueloet erkent een schuld
gro. tourn. aan Lievin Popol vegens de
huis in de Pissteeg, u,aar wijlen AechLe
in uoonde.
Borgen : Jan vanclen Daler tiikuever en
vander Haghe.
Fo6l vo/LZ.

vån 5 ]b.
koop van een

Vee rl ickpondt

Heinric

llB0. Jan vanden
I0 $¡ gro'

NaLendriessche erkent een schuld van 9 1b.
aan Lodevijk van Roden voor het ruieden

ruordt veroordeeld Pieter Coel ins 2 I b.
betalen.

van onkruid.
Gecancett'eerd
Fo62 vo /9 .

op I august.us 1411.

1181. Ghy Bloc en Gillis Leveerhe de halleheren in den Pit
berichten dat zii op 29 april Ilo oP gerechteliik ver-
zaek van Jan van Deurme het huis van Jan Rapout in de
Kammerstraal- verpand hebben voor 12 lb. gror; kosten
1B d. gro.
Fq63 vo/6.

Ir82. Tussen de kerkmeesters en parochianen van Ressegem en
klokgieter meester Jan de Leencnecht is een transactie
afgesloten voor het gieten varì een scheel, bestemd
voor de kerktoren van de genoemde paroehier en Bee6-
ter Jan garandeert dat r,ls er binnen 7 jaar en 7 dagen
de scheel enig qebrek of tekortkoming vertoont, aan
hem te uijten, hii op eigen kost de scheeÌ zaI her-
stellen of verqieten.
Fo64 to/6

L383. Lievin Valhaert erkent een schuld van LZ s. gro.
tourn . ââr'r J an de Cleyne .
Fo6B to/4,

ItB}. 0vereenkomst tussen het gorlshuis van de Lazarie vertegen
ruoordígd door breeder Heinric Hoernie en broeder Gillis
Baryr Bn KateIine, doehter van Gillis Symoenssonet
en ueduue van GiIIis Hoerinx en Jan vanden Damme als
voogd van de kinderen van Gillis en Kateliner Coppine
en Bette Hoerinx, omtrent de ruil van veenland t,e 7eL'
zate in Assenede-ambacht intlertijd tussen GiIlis en
het qodshuis gebeurd voor een termijn van LZ jaar.
Fo77 îo /7 .

1185. Joes Balsanere
gro. tourn. te
Fo87ro /IL



205,
r4t0 t me¡ 23

1t86. J
t

1410. mei 24

It87. Jehane, de
veroordeeld
van Martfn
FojTvo /lZ,

1t91. Jan van Ponteraven erkenL
Ghoerolf Bette.
FoBIvo/2,

1410. mei 25

an van Antvaerpen erkent een schuld vanourn. jegens zijn zu8, jonkvrouru Soetineênr d"?1s uregens een lening indertijd.
ecaneelleerd op 23 januari-14lI, miús ereding uit voortgevloeid iB.a96uo /7 .

B lb.
van

Çfror
Antulaer-

p
G

I
F

een schepen-

Annekine van 0ver-
zijn nalatenschap

vrouu, van Fransois vander l.Jest,i nen uordtin nsam van haar man l.{ergriete, cle ureduue
vander f',leere 2 I b, l6 s o éto, tå betalen.

1388. Everart van 0vermeere verklaart
meere recht heeft op 4 lb. gro.
voor vat zo hem geleend heeft.

1189. Jen t{eyns beloof t de 7 lb. gro. ,aan t4ergrÍete sVroeden aliaã uaÁterug te botalen.
Gecancelleerd op 27 april 14]1.. Fo6]f^o/2.

dat
uit

die hij
Materne

inde rti j d
geleend heeft,

I39O. Joes Lievins erkent jonkvrourll Volcurijne sCuoera. deueduue van Bernart van Exarde, 7 1b. 7 s.-ã'd. é"o.schurdig te zijn voor het kopén van l0 zakken körennaar Aalstse maat.
Borgen ,l Joes vanden Bossche en Jan $lussche.
Fa6Zvo/4,

een schulcl van 34 s¡ gro. aan

Ltg2. Jan Straetman
munt aan Joee
Fo6?ta/Ll'-

erkent een schuld
Fossele.

van It lb, par. Vlaamso

1410. mei 26

1193. Goessin Hoste erkent Lodeurijk deschuldig te zijn uregens het-kopeng!ig gi.t de tiende van petegem.
Fo57vo /7 .

Clerc
van

f, lb. L2
het stro,

I r gfO.
afkom-

Ir94. Pieter Steel erkent
korenpacht schuldig
Fo6lr o 15,

Jan Maes
te zijn.

Janssone 22 Bo 4.5 d. gror



?96.

1410. mei 4i
ltg5. Kateline trrledix erkent Jan vanden l{orre } Franse kronen

en 16 s ¡ B d. gro ' t'e moeten betalen, en verklaart dat
voor de rest, niemand haar nog iets schuldig is,
Fo6Ito/6,

Ltg6. Ghiselbrecht de Grutere f s " Ghisel brechLs r fvlartin van
der Dijcstat en co. als vínderen van de St.-Niklaas-
parochie te Gent, berichten dat zii op 26 april lI.
Goessin t4obe veroordeelden tdillem de Vindere 20 soId.
gro. te betalen + de ]B d. gro. kosten en op IB febru-
ari I1. Laureins van der Scaffelt tot, het betalen van
lB d. gro. aan jonkvrou\1, van Everghem, ueduue van Jan
van den Berghe + de 25 d. gro. kosten.
Fo6lvs /5-Ë.

It97. Claes Van Hoedevelde, Jan Mouraert en co. aIs vinderen
van de onderkosLerie van de 5t. Jansparochie t,e Gent,
berichten dat 3

onder hun voorgangers .iloes Vi j ds en co. Jan van 0ver-
ackere op 20 juni L4t9 erkende broeder Lievin 5tuerem
een zÍlveren schaal en 6 dito lepels verschuldigd te
zijn ter gewichLe van + 2 mark - kosten 16d.gro.i

- ziJ op 11 maart I1. f^JiTIem de Herd veroordeelden Loure-
\uyc Aermeloes 2t d. gro. te bet'alen + de 18 d. gro.
kosten;
zíj op 26 oktober
van der Eeken 7 s.
kosten.

Fo6lvo/B-9-10.

11F8. Michiel de Coninc verklaart dat hii Adriaen van Ransbeke
geheel zaI vrijuraten van alle aanspraken die een ze-
kere Jan vanden Abeele uit naam van een urees maakt op
B bunders land te Sint-Lievens-Esse die Adriaen aan
Michiel gekocht heef,t.
Gecancelleerd op L7 januari 1416.
Fo62ro/12,

L399. Jan Van Varneurijc, heer van El<saarde, erkenL een schuld
van II 1b.11 s¡ I d. qro. aan Beatrijsse, de uleduure
van Jan Volx voor voeringstoffen.
Borq : GilIis vân Coeleghem uit Sinaai.
Fa62vo /5.

1400. Bericht vanuege Gheerolf Bette fs. Gheerolfs en Gheerolf
Bette fs. Jacops a1s erfachtige liedenr priester Gi1lis
Canteel en Stevin van Liedekerke als landheer van de
molen op de Colpenberg, Uaenkin genoemdr over een trans-
actie, voor hen afge.sloten op L6 februari lf9Ir nI. de
verkoop van een liifrente van jaarfijks B halsters
gemalen graan aan ['lergriete van Lovendeghem vanurege

ll. Jan Boene veroordeelden Lievin
gro. te betalen + de 16 d. gro.



410 mei 26

vervolg.
t"Jillem den CItter van het beste qraan dat in zi
malen uordt. blillem nl. bezit de helft, van de
genoernde molen, uraarvan de andere hetf t Vranck
Zutt,er toebehoort en u,aarop in het geheel een
landci jns vän l5 s. par. rust aan rJe genoemde
Deze helft met alle eraan verbonden rechten
komsten heeft llillem ale pand voor de lijfrente
steld.
Fo65 vo / L,

207.

jn ¡nolen ge-
boven-

ede

1400.

140I. Ghuy Bloc en Giltis
richten dat Jan van
een schuld van 2 lb.
erkende, uaarurt deze
gezien; kosten 29 d.
Fo66va/2.

Letuerhe als halheren Ín den
den Boengarde op I november
12 s¡ gror jegons Heinric
laatete nag niets betaald
gro.

j
s
earl i jkse
tevin.
en in-
inge-

Pit t¡e-
1409

CoeI ins
heeft

gro.

L402. Pieter Inghelbrechte fB. Mechiels erkent de ureduue van
Gillis Borneman 2 Lb. gro, tourn. pacht. achterstallig
te zijn¡ ruelke hij haar binnen de 10 jaar zal betalen
en zo hij op een of andere manier enig geld of goed
v6ruerft, dient hij hiermee de schuld af te betalen.
FoTLvo/6.

uld van 26 lb.
e koop van
og 2 woningen

I andc ij ns
onge en een'1igt.
zijn broer

140,. Everdey Volke Fransoissone erkent een sc
gEo. tourn r âãrì Piet,er Bertelo¡t uegens
een brouuerijrrrtkoesterkinI genoemd met
erbij op de Sandersural met Een jaarlijks
van B s. pro. aan Ghelnoet dèn An¡nan de
putje dat op het erfland v'an de stad Gen
Borgen : bakker Arent Volke, Hughe AIart
Jan Volke fs fransois.
FoBtvo,/4.

1410. mei 27#

h
d
n
e
j
t

1404. Jan Vlaminc
tourn. aan
Fo6lro/II,

Janssone erkent, een schulrl van 1B s ¡
Jan van Meere voor houten planken.

1405. Pieter de
van 2 lb.
planken.
Fo6Ivo/2,

Ruddere
Il sr t

alias de Drayere erkent een schuld
d. gro. aan Jan van Bruossele voor



208.

14I0 êi 27

1406. Clais de Leencnecht alias de Clocghietere erkent een schuld
van 7 lb" 1, s. gro. aan Pieter Jacobs voor schapen.
Borgen ¡ Jan de Leencnecht alias de Clocghietere,
Claist broer en hlillem vanden Nieuvenweqhe, smid.
Fo6Iv o /7 .

Jan 5ersanders fs. Gheerems, Justaes van Straessele en Co.
als vinderen van de St.-Jaeobsparochie te ten{io berichten
dat r

zij op L2 dec. 1409 Jan de Rave veroordeelden Pieter
de-Coi¡smakere 6 s¡ 5 cl. gro. + de ?3 d. gro. 2 ing'
kosten t,e betalen¡

- zij op 24 april It. Symoen vanden Hoerde veroordeel-
deñ Jän Cauveric t6 s. gro. te betalen + de 33 d.

' gro. kosten;
- õnder hun úoorgangers Yureyn van Varneuryc, Jan PIate

en cor¡ Andries-vañ Buudzele veroordeeld uerd Lievin
van den Gavere 4s. gro. te betalen + de ì5 d. gro '
kosten.

I o 62to / L-z-t ,

1407.

1408. Jan Van den Perre erkent een schuld van 20 8. gro. aan
Adriaen de Hurtre.
Fo 62ro / L3 ,

1409. Matthys Coel, borduuruerker t
die hii indertijd aan Piet,er
te betalen.
Fa62to/L4.

belooft de 40 s. Çror¡
Hoen geleend heeft, terug

1410.

l4l.l. Jan van
van Jan
deren,4
beesten.
Borgen 3

Matthys vanden Loene heeft jegens Gitlis scuneel en
Gheerârrd de Potbe op zich genomen hun nicht Kateline
ù"iugÀs, ureduure van J"n CilÍis ( en waarschiinf iik kinde )

voor-een jaar bij zich te houden en goed te verzorgen
(o.a. krijgt ze 2 d, gro. per ureek bii ruijze va! zak-
geld ) in iuif voor I lb. 9 s. çJro. , uelke som hii v9t-
iedig za¡ ontvangen zelfs at zou Kateline i:innen dat
jaar overlijden. l

Fo62vo/8,

ponteraven erkent Mergriete vander Eecken, ueduule
vanden l-lulse die optreedt in naam van hun kin-
1b. I s. gro. tourn. schuldig t,e zi jn vor¡r

Jacop Seissone en Thomaes Cornelis.
lo64to/8.
Heynric van Pottersberghe Janssone erkent een schuld van t6 s

gro. aan Boudin de Scoutheet voor koren.
Éorgen ¡ Jan van Keemseecke en Gill"is í{aessins '
Fo 64 vo /2,

L4L2.
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I4L3. Gheeraert de
Heynric Joes,
talen.
Fo65 vo / 4,

1414.

ve roordeeld
gro. die ze

Hei lsoete , vrouu, van
van hem eisto, te be-

Mey
de

e

uro rd t
L9 s.

I4I7. Gil.Iis van
fs. Jans 6
Fa77ro /LS,

Brugghen urordt
3 s¡ 4 d. gro.

veroordeeld Jan vantourn. te betalen.

den Gruruel

tl d. gro.
voering-

Lei ns

Vis (ver )koper Jan de
l9_:o_gro. schulcJig
Fo72ro /3.

Vlaminc erkent lleinriete zi jn voor clroge vis.

1410, mei ZB

r415. De heer ürlarraven, heer van r.lasminne en van Beerregemen zijn zoon, Robbrecht van Hå"*ïnnu, heer van Hemer_veerdegem ?guustigen hun sct,uiã.u"n io 1b. g;;. tourn.jegens Boudin de-üos, heer van poiraer, en beloven dezeschurd zondeÌ elig uitster t;'rulI"n betaren + de eruitvoortvLoeiende kosten.
Fo6Zvo/2.

14t6. l,lechiel pielnake
aan Beat rij sse ,stoffen.
Fa6Zvo/6,

erkent een schuld van ?i s rde ueduue van Jan VoIx, voor

der
lb.

t4tB. Jan Sersanders
co. als vinder
richten dat zí
ve roordeel den
gro. te betale
gto. I ing. ko
FogTro /3,

J
P

n
s

erkent een echuld van
amman van Gent.

fs. GheergmB, Justaes van Straesse enn van de st.-lacobsparochie te GãÃt,"u"_
. op l5 maart I4l0 Jan van Doerysseláieter Sturtebier cle helf t van Z t b. l0 s.
. uregens de koop van een huis + de ZI d.ten.

1419. Jan C

Scoen
Fo9iv

appart 5 s. gr0. aan Janj
o
ans,
/ 12,

1410. mei 29

142A. Paeechine
een schuld
Fo62ro/4,

gKammers, de
van 1l sr 6

0livier Aper,
Jan Bailget.

ueduve
d. gro.

van
aan

142I. Paesschijne sKamners, rueduue
Qfi¡selbrecht de Cruáre fs.
9ig te zijn voor koren.
Fa63to /i.

ven
J ans

0Iivier
27 se 6

erkent

erken t
. schul-

Haper,
d. gro
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L422.

142t. Passchine sKammers, ureduue
bestaan van een schuld van
en haar man indertijd aan
koren.
Gecancelleerd 0p 14 maart
Fo64v o /7 ,

L424,

4.;0 me l0

Geschil tussen 2 buren, Jan Roegheman en Jan Borremant
omtrent de juiste afbakening van hun beider huis en grond
bij de Lievébrug, die door de schepenen ruordt vastgelegd
met de vÊrplichting een afsluiting te maken op beider
kosten en verder rvordt bepaald dat Jan Rogghemanr Jan
Borreman en Arend van de Damme hun gemeenschappefiik
toilet gezameijk zulIen onderhouden en doen ruimen.
Fo64r o /7 ,

van 0livier Haper, erkent het
22 e. 6 d. gro. vanuege zii

Ghijselbrecht Riifflaert voor

1413.

Kateline Eckaerts, ueduue van GiIIis de f'4uenc, heef t de .

helft van 2 woningen Üverschelde tegenover de 5t.-Kateline-
ù"pul verkocht aañ Jan f{ane¡ Voor 4 lb, gro. tourn:! gp
vooru,aar<le dat ze er aamen met Lijsbette Maes kan blijven
uonen zonder enige vorm Van betalÍng. Jan llane kan er ook
blijven uonen zolang hii alleen bliift - hurut hii of
iet,é dergeli j ke dan moet hii vertrekken - Brì hii mogt
instaan üoor het onderhoucl én de landcijns van jaarlijks
5 s. groo tourn. âârì de heer van 5t. Baafs. Dit H.iift
gelden zelf s al zott hii de uroning verlaten om meù ie-
mand samen te uronen; het, eventueel overlijden van Lijs-
bette voor Kateline geeft hem ook in generlei opzichten
meer reehten t.o.v. het huis.
LancJheer : de ontvange t v /d. heer van 5t,. -Baaf s r Jan
vanden Damme.
Fo65ta/L,

1425, Goessin van Varneurijc en ziin vrouu, Lisbette Barnages
hebben Philips Sersanders 60 lb. gro¡ tourn. oVBrgedra-
gen als koopsom voor het goed te fvloortsele, dat hen bin-
ñen de t4 dagen in bezÍt gesteld zaI uorden. Is dit zo
niet, dan verbinden Ector uten Zulane en 0egeer ts|\'li1
zich ertoe hen de 60 lb. terug te betalen. Ïevens be-
looft Philips Estor en 0egeer deze eventuele kost Le
zullen vergoeden.
Fo43ro /2,

L4?6. Jân de Pottere geef t Jan vanden trlalle f inanciele vo1-
macht.
Fo6ivo /7,
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L427. Jan Rebau(t), kreermaker, verkraart dat rngherram van denDorne hem geheer en ar vórda"n hãeft uat betreft de ver_
loop van een huis en goed in de ñedertãuter;o ¡t.-pie_tersdorp.
Fo64ro/4,

L42e. Pieter Gheeraerds erkent, Jan uter Galeyden 4lb. c,ro.
!:yln. .pacht achtersrattig tp zijn,Fo65to/4,

L429. 0vereenkomsù tussen phellcu sersanders en zijn vrouu,Kateline Bernages. enerzijiJs en Goessin van uärn",rijcziJn vrouu/ Lisbett,e Bernãges, Katerines zus. anderzi iomville van de onroerende-qoederen te t"o;;[åut;-ã;;-Ëlips en Kat,erine aan de heõr Guy van Ghist,ere verkochhadden en die Lisbette en Goessin r,e¡ueÃ opgeëist, rithoofde van hu!_naastingsrecht : iij-iuirun KaLerine eill"ll.ikgu lijFrente vãn B Ib. g"oi i"rrr.geven; indizij þi¡ hen te Moortsere urenst i" ùon*nl r.ri¡gt ze dseen kamer en alres urat nociig is voor haår leüönson¿eren urordt de rente. tot. op Z i!. gror tôurn. terugg*b.ãl4its deze overeenkomstrboen pheíips 
"n-K"teline afstayg! ho! goederen te Moortsele. '

Fo70ra/4,

en

L430. Goessin _van varneruijc en zíjn vrouu, Lisbette Bernageshebben Gheerolf Bette fs. Jäcobs *"n eeuuigdurende erfe_li jke renù,e van jaarli jks lit ib; õro. tourñ. verkocht,u'aãrvoor zij L9z rb. gro. tourn. üan hem ontvangen hebbenerì dat zij op volgende onroerende q;.;;;";"¡år"itun !- hun leen te luroortsele, gehouden van het steen te, Aàlst¡cle meulenberch te t'looitõere *ul de wincrmoreÃ 
'"rop, 

inl"9n gehouden van de heer van St. _piet,ers ¡het leen van Hoebusche te Moort,sere, g"hoúoun vanTriestam uten Zryane.
24 uu,'rãu"" 

-".rõäää"å" 
Moortsere, gehouden van het ka-.,tpittel van Dendermonde met ""n-,irutà;*;i;; ;;;p en berastmet een heerlijke cijnsl.het erf goed te"Asselgh;ñ met de urat,ermolen t,e t4oortsele.In ruil voor deze verkõop, stemt-Grreerolf toe zich garantte stelren voor de jaarri jr.s" ri¡irente van s rb o gro odie Goessin en Lisnette aän Li"ÈËtlu" zus en haar man,Kateline Bernapes en phili;s_õãtuãÀ0""", verschurdiqdzijn zolang Ka[erine reeft. E; i"-"rqes[roùåÃ-äãt uranneeriemand de verkoop van 9: erfeiijr."-rente van r0 rb. gro.tounn.' zou betruist,en uit hoof de"uãn !-,ut naastingsrecht,Goessin en Lisbette Gheerorf van de borgtocht-oñtslaan ende koopsom voor de rente terugbutãiun, voorareer iemandde in p"ld.geaterde goederen íou ùùnnun opeise¡ incriendelÍgop behouden.bliJrt, brijven J; panden zoars nu enruordt ook nog het reengóed t; ouoeé"io, dai .i j-u"n Daneelvan lliardeghern houden, il .pand gegtãro voor uã"uorgt,ochtvan de s Ib, Çro. jaarliji<se fijirånte.

o
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L4rO, vervolg.
Als laatste uorden afapraken gemaakt voor het qeval Goes-
sin en Lisbette in de t,oekomst hun pandgoederon zouden
ruillen verlichten, zii dit kunnen mits een jaarlijkse
rente van 2 1b. gro. âëln Gheerolf, bezet'op erfland bin-
nen het land van Aalst.
laTOvo / Z,

1431. Jan Plasch erkent een schuld Van ]9 sr 4 d. gro. tourn'
aan Cornelis Scipline.
Fo70vo/6.

I4t2. Pieter Gheerarcls erkent Jan
t,ourn . pacht achterstal lig
Gecancelleerd.
Fo74ro /IL

1410 mei 3

L43t.

1454,

L435.

t436,

uter Galeyden 4 Ib. gro.
te zijn.

Pieter HeIIins erkent Beatrisse $mets, de weduue van Jan
vander Zee 19 e. 6 d. gro. schuldiq te zijn uregens het
kopen van roerende goederen en verder belooft hij haar in
de'toekomst te vriju,aren van aIle eisen vanu,ege l¡lillekin
Baervoet of iemand anders jegens haar, ulelke voortvloeien
uit de gift van 20 s. gro. vanurege Raesse Hellins en zijn
vrouu, Sanderine indertijd aan hem.
Fa63to/9,

Jacop Scoep en Jan de Clerc alias
nen de borgen voor bakker Pieter
schuld van tZ sr 2 d. gro. jegens
en Arend Hugghebout en verder ñog
gro. jegens diezelfde Arend.
Fa65ro/3.

Kateline ParmentÍers, urecluue van l¡louter vísi jcs, 
. heef t

Boudin van Namen een huis in de t"JatersLraat, buiten de

Steenpoort, verkocht, recht tegenover het begijnhof Y?n
it.-fät"line-ter-uoyén, in ruil voor een iaarlijkse Iiif-
rente van L3 8¡ g1o. Vlaamse munt.
Bo"gun voor Boudín : Jan van hlersevelde en Mergrietet
ureduve van Jan strlaghemakers.
Landheer, : t{ergriãte van Maldeghem¡ ueduve van oli-
vier Bruusch in"eígen naam en in naâm van haar kindelêflr
Fo65r-0 /7.
Pieter Strobbe heeft het goed te BosL van tdillem den Vo1re
en zijn vrouv Lijsbette sKaeds voor 9 jaar il pacht ge-
nomen voor 4 lb. 5 s. ? d, gro. per jaar, mits bepaalde
bi¡komende voorwaalden i.v.ñ. de' omheiningen, onderhoud
uañ het, uroonhuie en de stallingen en hakhoutbeheer.
Fo65vo/6/.

de rnatt,enmakere erken-
vanden Bossche een
Lievin vander'llerech
een schuld van 12 s.
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L4t7. Lievin Sausier erkent een schuld
Vlaamse munt, aan Laureins l4oens
Borg : schipper Jan de paeu.
Fo70 îo/2.

t4lB. Jonkvrouu, Kateline spaeus belooft deze indertijd aan Jacop van den Astete betalen.
Fo70 to /3.

L439. Jan Colman erkent
te zijn lregens de
Borg ¡ Jan vanden
FoTl to/I,

] 1b. gro. tourn. die
geleend heeft,, terug

Pieter vanden Velde 16 Ib. ç¡ro, schuldig
koop vân een huis aan cJe Leie, '
Damme f s ldillems.

van
voor

6 Ib. 10
ijzer.

s. gro.

1440.

144r.

1442.

L444. Gillis de pa
aan Arend va
van een stuk
Fo63 vo/2,

1410, ^iuni 2

L443. Jãn Laueric uordt veroordeeld
2 I b. I s. gro. te betal.en .Fo6l vo/lI.

Fransois van der 0st,inen

Lisbette, weduwe van Jan van 9"" paler vêrklaart dat zijn:l stuk groBn laken met een lengte ván 5 r/B "ii"n, 
-o"t

zij op Paasmaandag_ale pand gegeüen hacr aan jonr<vraúw An-gneese, vrouu, van Jan van Cordes, voor de 6S. B d. gro.
9iu Angnease haar reende en die íntussen opgelopen rí¡n
lot B. ".. gIo.¡ heeft teruggekregen vermits'ãij ã" B ;'.terugbetaald heeft. -'
Fo73 vo/t.
Jonkvrouu, Li jsbet.te van Antwaerpen, uecluue van Alaerd Haeu-tueel, erkent een schuld van 4 lb. iO s¡ qro. tourn. aanhaar broer Jan van.Antruåerpen uegens de tioop vân r/4-van
9e? huis, verke schurd zi j verzeIert, op de ire].f t van hethuis Ín de Bagattenstraat-uaarin ze uobnt, *ui de-iãndheer,
q11est9r. Jan Ue Veeruere, als gutuig;:-
Fo73 vo/lO,

Jan Roesbrouc en zijn vrouì1, Lijsbette erkennen een schuldvan 2 lb. lCI s. gro. tourn. aañ griester Rntrronis van Mue-
l:ldi!:,u,egens de kgop van een huis in de Loefstegn" fii-
lll verdwenen, van Vrijdaqmarkt naar 0ttogracht.
F096 vo /4 r

pe erkent een schuld van l0 lb.
n cler Houderhaghe alais de Smet
grond met gebouuen erop.

gro. tourn.
uregens de koop
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L445. Joes van den Hoerr¡e
tourn. schuldig te
fo64 ro /9,

1446.

1447 ,

1448.

L449.

1451. Laureins Neerinc
de achterstallige
ster te beLalen.
Fø74 vo/L

1410. iuni 3

erkent Boudin van 0olbeke 2O 8 ' 9ro '
zijn uegens een lening indertijd'

2 zonen van Jan Vlaminc, TeYnaut
in naam van hun vader een schuld
aan Jan van Meeren voor hout.
Borgen : Boudin van Loe, Fransois
en Jan Vlaminc Janssone.
Fo64 ro /LO,

Jan Maes en zijn vrou\'/ Lijsbette crabs hebben aan Laureins
Ghisels hun ""ñd"ut 

in een stuk groncl te Assenederambacht
verkocht, dat Lijsbett.e van haar vader Jan Crabs geërfd had

en uaarvan de ;;;a in bezit, is van de ueduue ven Jan Crabs

en van Laurein* Cf iseIs. Dit stuk qrond noemt Zruinxmeet '
het aandeef van t-ijsUette bedroeg éen zesde ervan, namelijk
I/4 gemet.
Fo64 uo/L

Boudin van Loe, kruidenier, erkent GilIis
4 lb. gro. tourn. schuldiq te zijn u'egens
huis "õhtur 

de Oudburg qelegen, belast me

landcijns van 27 of 28 d. grÛ'
Fo67 to /5.

Mergriete sBruuers, vrouu, van Jan vander
van der Linden fs Jacobs, uit eigen naam

)â' guscheiden is vãn haar rìì€tr'ì¡ v"T\laart
Ka t,eline van Authem haar haar bruidsehat
ìuaar ze recht op had, heef,t uitbetaald'
Fo70 ro /9.

en
van

Paeschier, erkennen
5 lb. 10 8. gror tourn.

de Bets alias van Caestere

vander Haghe
de koop van een

t een Jaarlijkse

Varent of
sprekend mits dat
dat haar moeder
en alle overige zaken

1450. Jan de Costere en zijn vroutu
de vrouu van Heinric Joes t 5

zijn voor haring'
Fo71 vo /1,

l(ateline
lb. J s.

uordt veroordeeld aIs borg
pacht van 2 lb. 4 sr g1o.

erkennen Gilsoete t
6 d. gro. schuldig t'e

voor
aan

['liIIem van Gheluue
Jan de KeY-

L45?. Jacob Caubrake, Segher Beelaert
ren van de onderkoeterij van cle

Gent, berichten dat zii

en Andriee Baers als vintJe-
Sint-l{íchielsParochie te
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1,412. VervoIg.
- oP 19 november 11. Phelips Vaenkin veroordeelden l/lat,this

Hoppe een last turfl ên 11 d. gÌor te bezorqen en de 29 d.
gro. kosten te betalen ¡

- op 29 april 1409 Jan Ramont Arrdriessone veroordeelden
Jacop Stulpaert 5 s. gro. te betalen + de 20 d. gro.
kosten;
op 26 november lI. Jan de Rave veroodeelclerr Antlries Huugh-
sone 7 s. 6 d. gro. te betalen + rJe 26 d. gror kosten.

FoGS vo /B-9-10.

I4SS. Schoenrnaker Jan van 0veracl<ere urordt naar aanleiding van
een geschil met Jan vander Gracht veroordeold deze Laatste
, lb. 2 s. I d. gro. te betalen voor leer + de B d. gro.
uett,elijke kosll,en.
Borg ¡ bakker Jan VIieghe.
Gecancelleerd op 12. oktober 1410.
Fo64 vo/5,

1454. Lauteing van TeIe heeft aan het echtpaar Lievin van Lede
en Soetine vân Doerenslaer een uekelijkse lijfrente van
I mud tarwebrood verkocht (f mud = 1S broden; I gebal<ken
brood weegt 3ri mark), verzekerd op eBn bakkerij op de
Sandersual bij het Quade Brughskin met een jaarlijkse
landcíjns van 2t s. par. aan de Heilige-Geesttafel van de
5í nt-t'li chielsparochie .
Landheer ¡ priester Heinric van Ansbeke in naam van de Hei-
lige-GeesttafeL.
Fo64 vo/4.

1455. BourJin van Ravescoet verklaart rJat de erfelijke rente'van
2 Lbr groo per jaar, bezet binnen de stad Hulstl aangekocht
is met de middelen van de Sint-Janekerk vân Gent en hij noch
zijn nakomelingen etr rechten op kunnen doen golden; verder
dat de kerk hem niets meer echuldig is ongeacht, eventuele
anderssprekende berui j sst,ukken .
Fo64 vE/6.

1456.

1457'.

Pieter van Laerne verklaarü in naam en als voogd van zijn
vrouu Lijsbette vander Scelt,straten dat hij van haar vader
Gheerolf vander Scelstrat,en de 16 1b. gro. tourn, gekregBn
heeft die hen bij hun huuefijk beloofd uraren.
Fo64 vo/9,

Jan uter Galeyden tegenover Marie Heerbrechts, uleduure van
Boudin Ghijselins en Kateline Roelins, weduue van Fransoie
de Voghele ochelden elkaar alles kurijL uat ze van elkaar
konden eisen uit hoofde van hun kooptransacties van haring.
Fe66 ro /6,
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1458.

L459. Jacob de CIerc uit Zruijnaarde
gro. aan de smid Pieter Jacobs
Fo70 to/6.

Priester Pieter Bernier heeft priester Jan l{ugghebout zíjn
huis op de Gracht bii het trof van Hersele, belast met.ee¡
jaarlijtse landcijns van 5 s. çro. aan de ínfirmerie ter
Éoyun¡ VooD I5 fb: gro. tourn. en een lijfrente, van.jaarlijks
20 s. ero.¡ verzekeid op het genoemde huis, verkocht,
mit,s dlen verstande dat Piet,er vrije in- en uitgang en uoon-
gelegenheid in het huis behoudt. Zii zullen aamen instaan
voor-de Iandcijns en voor het onderhoud.
Fo67 ro/L '

er!<ent een schuld van 6 Ib.
vo()r schapen.

1460. Mechiel uten tlulghen erkent een schuld van.. 6 1b.
aan Jan Heerenbout voor bier.
Geacancelleerd oP I oktober 1410.
FoTt to /7 .

1461. Diederic Everaerts wordt veroordeeld t'louter Tac,
digd door Jacop Sturteuaghen, 45 so 6 d. gro. te
FoTl to /7 .

146?,

1410 ' .i uni 4

L46r. GilIis de vriese erkent Everdey de Grutere, díe
naam van Git lis Goesee$rine uit Doruaai en diens
2 lbr gf,o. tourn. schuldig te zijn voor ueede.
Fo 64 vo/IU.

4 s. qroô

Kateline van Damyaet en haar man Pieter van Bughenoele hebben
do eeuruigdurende erf eIi jlce rente van 10 s. par. in f "! 

jaar t
die zij üeruorvun hebben uit de nalatensehap van Kateline
Sotterã, geu,ezen VrouU vân Jan I'Jillaert ¡ Varkocht aan meester
Jan de Boemhauruere en Jan l,'JiIlaert die aIs uitvoerders van
het testament van Kateline Sotters deze koop doorgeven aan
Jacop de blielmakere, priester en ontvanger van de Sint-
Michielskerk en aan Jan Jans, deken van de viskopers, na-
melijk 6 S¡ par. aan de kerk¡ I s. Voor een eeuuigdurende
jaarletijde bn 5 s. onì uit te delen naar de geuroonten van
äe kãrkr €h 4 s. voor een stoep o1íe per jaar in hgt vis-
kopershúis. Deze rente die bezet, is op een stuk erfgoed CIp

Meärhem naa6t Lekaerts poorL en uaor Soetaert ook 14 S. pâr.
in het jaar op heeft, ruordt dus voor 6 eo par. erfelijk
bezit vãn de 'SinU-michielskerk, voor 4 s r par. Van de vis-
(ver )kopersnering.
tussen þo gO va/ et 94 ro; opgekleefd op 90 vo met penne-
probeersels op de versozijde.

vertegenuroor-
betalen.

optreedt in
erfgenamen t
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1464. Jan de
inderti
heeft ¡
FoZ0 vo

Mereman sf
zL

LÍevins
n z\uâger
eüalen.

belooft, cie tA
GilIis vanden

s¡ gro.,
Ke rchove

die hij
geleendjd

ter
/e,

aan
ug te

j
b

1465. LÍevin de Sone enkent een schuLd van l0
aan Berthelmeeus Yueins voor ijzer.
FoTl to /5.

L466. Jan Paye erkent
van f }b. B sr
F095 vo/I3,

14ltl. .iuni 5

1469.

L469. Helnri c
naert 6
hem ind
door zi
Fs66 ro

f470. Jacop Seyssone
te zÍjn vanuege
laert, van alles
de nalatenschap
die hij bezat
lo67 to/14,

borg voor Laureins
jegens Jan van den

lb. 15 8. 7 d. gro.

van Singhem een schuld
!{ulle.

aJs
gro.

1467. Gillis Bruusch f s lrlouters erkent
6 s. gro. ochuldíg te zijn voor
nalatenschao van hun moeder.
Fo64 ,o/8. '

zljn broer
bier en uít

Joes 5
hoofde

1b.
van de

Mergriet,e sNeckers, ueduure van Jan Noyts en de
hun kinderen nI: Jan Boys alÍas van piuuschen,
huÍs aan de Vrijdagmarkt dat Jan Noyts na zijÁvoor 6 jaar aan Jan Pollet verlruurd voor Z 16,j?"tr op vooruaarde dat indien één van lîergrietkÍnderen bunnen deze 6 jaar in dat huis u,ensenzlj de voorkeur genieteñ en Jan pollet, moet opkdien verstande echter dat zij het hem een halþvoordien vartellen en hij cJat halve jaar geen hhoeft te betalen.

voogd van
hebben het
dood naliet
gro. Pere en Jans
te gaan uronen,
raBsen, met
jaar van
uur meBr

Ëecancelleerd op 23 februari l4rl (huishuur voor cJatbetaald ? ).
Fo65 vo /2.

van up den Bosch fs Gheeraerts
lb. 9 s. 4 d. gro. schuldig te

ertijd geleend heeft en vooi dej.n toedoen heeft opgelopenr
/5.

j aar

erl<ent Pieter llin-
zijn voor uat hfJ
schade die Pieter

fs Fransois verklaart geheel en al betaaldf'lillem vanden Pitte en GhÍ jsel brecht Ri jf f -urat hij van hen kon eisen uit hoofde van
van zijn vader Fransois en van tJe stalin het grote Vleeshuis.
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L47L, Jan Bruninc heeft een hofst,ede en land meL 2 boomgaarden
te Temse van t^littem van den Lande voor 6 jaar in pacht
genomen voor 2t sc gro. Vlaamse rnunt per jaar, mits dat
tJittem de opbrengsten Van turee âppelbomen naar keus voor
zich behoudt en Jan de ruaterlopen, ureçen en omheiningen
naar behoren onderhoudt. Samen zullen zii instaan voor
het graven van grachten.
FoTl to /2,

I472. hlillem de Pape uordt veroordeeld
Vos, Pieter van t'4uelendijc 2A €i¡
FoTl ro /9.

14t0 o .iuni 6

J.47 t , Heinric ïolvin
hebben van de
Soute, Raesse
ter aflossing
moeten betalen
Fo70 to /5,

als borq voor SYmoen de
gro. te betalen.

verklaart t5 lb. t5 s. gro. ontvangen te
borgen voor CIais Diers, nl. Pieter vanden
vanden Hove, l,ilillem Dan[<aert en Jan de Pape,
van de 19 1b. 10 s o gro . die zi.i voor CIais
voor de tiende van Saeftinge. ..

1410. iuni 7

L474. Yuein van der Leuke
4 d. gro. schuldig
Fo58 vo/L7.

Heinric van den Heetvelde t5 e¡
voor koren.

erkent
te zijn

L475. Jacop van den Heeke t
van 22 s. 7 d. gro'
turf.
Fo65 vo /5,

voonachtig te CaIve,
aan Jan de Ruddere fls

erkent een schuld
Piet,ers voor

L476. Jan Snadinc verklaart dat hii Jan de Backer uit het Sint-
Jacobshuis 7 Ib.10 s. gro. schuldig is Voor de 2 huizent
naast elkaar staand achter de Oudburg, die hii aan hem
gekocht heeft, voor uelke schuld Jan van der Asselt,
molenaar, zich garant stelt.
Landheer s priester Jan Bortoen.
Gecancelleerd op 23 (?) januari 1414'
Fo70 to /9.

I477. ldillem Boele
be zijn voor
Fo72 ro/10.

Jacop Mattheeus 10 s. groi schuldige rke nt
turf.
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L478' Bernaert van Belle verklaart pieter van Beerevelt dÍe op-treedt in naam van de heer van Axel, cle ]0 B. gror tourh.te zullen terugbet,alen die hij indeiti¡o geleeño heeft.FoTt vollL

t410. .iuni 7

1479. Plergriete sCosters ruordt
aan de Leie Z lb. 6 s. g
Fo77 vo /14.

veroordeeld Jan van den Damme
d. gro. tourn. te betalen.

1480. Jan
der

van der Kerken fs Pieters uordt
Kerken fs sHergittis en 0liviergro. te betalen.

vo /5,

veroordeeld.Jan
van der Leyen 3

van
lb.4 s¡

FOTB

t48t. Jan de Kimpe fs
Pieter bJasselin
FoB5 vo/lü.

erlcent een schuld
2 paarden.

van .18 $. gf o r aanJans
voor

141ü. ^î uni 9

1492.

r48r.

GiIlis de Beelde erkent Jaeop van
tourn. schuldig te zijn voooD de
t'Julf steeg (over de Vri jdagmarkt ) .
Fo23 vo /LZ.

dor
koop

Linden2lb.B6.
van een huis in de

gfo.

Jacop coubrake, Jan vender crusstraten en co. els vínderenvan de onderkosterij van de sint,-llichiersparochie te Gent,beriehten dat
onder hun voorgangers Ghijselbrecht Mayhu¡ segher van
den somple en cor Philips f,layhaert op rz iebrüari l40Bveroordeerd uerd Pieter hlithoeghe 26 s. g d. gro. teetalen + de 2 s. B d. gro¡ kosten ¡zi j .op zz sept,ember r40g !{outer Jacopssone veroordeerdenals borg voor Jaqop de Pape Jan stekärt tg s. gro. te be-alen + de 2 s. 6 d.'gro. kbsten;zii op 7 september t40g Girtis Tierin veroorcleelden Líe-in de Hane 4 s, gror te betalen + de zr d. gro. kosten;

^ 
zii op 11 februari 1410 Mase vander preere veroordeeldenieter tJillaert 2 s. Çror te betalen + cle lg d. gro.

osten;
zii_ op r februari 14r0 Jan de Deckere veroorcleelden schip-er Jan Minnebode r? e¡ 6 d. gro. te betalen + de LB d.ro. kosten.

o66 uo/5-4-5-6-7,

:

t
V

P

k

p
q
F

1484. Burengeeehil tussen Fanant blandaert en pieter
Pieterssone omtrent hun afecheidingsrnuren dEargoed tegon elkaar paalt, or,

Everdeys
uaar hun
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1484.

I485.

1486.

L487 ,

Vervolg. ,

.,., Fãnants huis voor de Jacobijnen en Pieterg huis in de

Egléntierstraat (1) staande, uraarbij uordt beslist dat
iËoer zijn muur moet reehttrekken en op liin grondgebied
Iaten plãatsen en dat Pieter zijn uraterafvoer niet, via de

ander ii¡n afvoerbuizen moet laten geschieden.
( 1) nu : I'Jilderoosstraat .
Fe66 vo /9.
Kersten, ueduue Van Jan l4oraen, uordt veroordeeld de helft
van de l0 lb. gDo. die zii indertiid samen met haar man

aan Jacop Martlns geleend heeft, terug te betalen; de ande-
re helf t' zullen haar er'f genamen moeten betalen.
Fo66 vo / lL.

lulartin de Gheend, Mechiel Vander Beke en co. als vinderen
van de opperkosterij van de sint-Jansparoehie te Gent t
berichten dat

op B mei I1. Gillis vanden Damme een schuld van 9 s.9ro.
aân Jan ['leyeraert erkende, kosten L6 d. gro. ;

- op 19 december 11. Lievin Rouchout een schuld vafì B 8.
gro. jegens Lievin Ploenins erkende, kosten t5 d ' 9ro' ¡

õp 1l-fõbruari ll. Daniel de Vink een schuld van (r e.
9 d. gro. tourn. jegens Arend vanden Hende erkende,

' kosten 15 d. gro. 2 ing. ;
zij op 5 deceñber ll. l,l,iilem Houthole veroordeelden Diede-
rió Kbet 4 s¡ t d, çro. te betalen + de 19 d. gto' 2

ing. kosten;
- zij op 6 februari lI. CIais de Vleeschouwere veroordeel-

deñ Jän vanden Damme fs. Gillis 14 s o B d. gro. te beta-
len + de t6 d. gro. kosten;
zij op Ztt december I1. Jan de Lettel alias ReÍnkin ver-
ooiO"blden vrouure Aelbrechts 10 B. gro. te betalon +
de 29 d. gro. kosten.

F o 67 ro /7 -B-9-1ü-11-tZ "

Jan GoessÍnssone, geboren en getogen t,e Detft in Holland t
verklaart dat Boudin Staessins uit Kortemark de 6 Vlaamse
nobelen, indertijd aan hem geleend, heeft terugbetaald.
FoTt to/t.

clen Heere I 1b. gro. schuldig
een schip dat hfi zal ontvangen

Loeke, de zoon van Sirnoen.

148S. Simoen Locke erkent PheliPs' te' zijn \uegens de kooP van
eens de schuld beLaaId.
Borgen ¡ hlout,er l,laYe en Jan
Fo71 te/L3.

Arend VaIcke, Jan Eerenbout, t"lichiel uten !úulghen en Hughe.
Soetebrocke het¡ben aan Lievin f'leeus elk een zesde vãn een brou-
ruerij + het, bi jhorende brouwmateriaal verkocht, genoernd rrin

de Cãusserr en gelegen in de tilaaistraat over de Vri jdagmarkt.
F072 vo /3.

1489.
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1490. Boudin Stopman t¡lillemssone

een schuld van 10 lb. gro.
Gecancelleerd op 16 april
( 1) kan zourel 1415 ( n'. s . )
paasdata = respectievelijk
laTZ vo /5.

149I. Stevin van de f4ortere en zi jn vrou\u t4ergriete sMoencs stellen
een eeuuigdurende erfelijke rente in teñ gunste van het am-bacht van de houtbrekers, vertegenuoordigd door de dekentdillem van den steene, van 4 s. gro. tauln. per jaar voorde intrede van Stevin in het ambãcht, velke lentã zij belovenbinnen du_ I jaar op iets bezet te hebben . zíj mogen ðu *io--clelste zolder en deze erboven in het huis vañ de*houtbrekersgebruiken, en in de moestuin groenten kryeken, mits een ãarì-tar vernieurvingen aan de zolders van hunnentu¡ege.
Qorggn ¡ Jan van der Heken uit Nevere, 0livier Heckaert.Apoetille ¿ l.l januari 1419 ¡ cie deken en g€,zuroren gezellen

vân het ambaeht van de hout,brekers verkiaren dat,Stevin en þlergriete hun verplichtingen aanga:andehet huis hebben nagekomen en garanderen heñ devolledig vrije beschíkking over de hen toegeue-
zen plaatsen.

FoTt to/6.

22r.

en Hughe [,Jillemszone erkennen
tourn. agn Jan van Doreslaer.

1415 (o.s.) (1).
als 1416 (n.s. ) zijn, cf. de
11 maart en 19 april.

Nevele ruorcJt veroordeeld Jan tr/ilgemets Z6 s. gro.

1410. .iuni ltJ
%

1492. Pieter van
te betalen.
Fo65 to /2,

I494.

I496. Reynier de Molneere
treedt in naãm van
Gheeraert van
voor het huren
FoTl ro /B,

1493. Jan l¡loutere van Moerbeke erkent
aan Jan Couke voor een schip.
F o66 vo /9,

een schuld van tO s. gror

veroorcleeld Cornelis
zijn vrouu/ Clare vän

Laureins vanden Eeehoute uordt
Bossche, vertegenìroordi..qc, door
25 s. 4 d. grû. te betalen.
FoTl ro/4,

vanden
Hueckerne,

1495. Laureins van clen Heechoute erkent. eengro. aan Clais van Aeckef,ñe¡
FoTI re/6,

schuld van 2A Br 4 d.

erkent
vl0uu/e

GhÍstele, 22
van land.

Píe te r
vanden
s. B d

van Muelendijc,
flc¡ure, ueduue van
. gro. te moeten

die op-
de heer

be t alen
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L497. Boudin de Necker erkent Beatrisse
van Gitlis Goedghebuers, 2L s. 6 d

achterstallig te zijn.
FqTl ro/I0.

van Alshunen t
. gro. toutn.

ueduue
pacht,

1498. Heinric de Duutsche erkent
blan, 2A e. gro. schuldig t'e
FoTI to /L2.

Lisbette, vrouu, van FransoYs
zijn voor zijden laken.

L499. Jan de Zuergheloese en
van LZ Ib. ll s¡ 4 d.
vrouìt Marie voor land
F074 ro /8.

1500,

1410,. .iuni , l1

150I. Gillis Aeuue erkent een schuld
de Pape fs, Gillis uegens het
op de ìnlitt,erledertouwersgracht
(l) nu ¡ Plotersgracht.
Fo69 to /5 o

tnlillem Bernaerd erkennen
gror aan Jan Popelboem (?)
ãat, ze in cijns hadden (?)

een
en

a

schu Id
diens

Hughe de Bruvere heeft van Pieter Hasaert een erfelijke
reñt" van jaarlijks 28 s. groo afgekocht v9o1 l.1b' ÇDo'2
die hij noé moet-afbetalenr op voorvaarde dat hii ze aan
pieter'bfiift uitbetalen voor de verdere duur van liin
Ieven. Dezã fiifrente heeft, Hughe bezet op zijn huis uaarin
hiJ nu uoont iñ de Hoogpoort, I'de nieuve honen genoemd.
De-erfelijke rente die-hi¡ afgekocht heeft, rust op bepaal-
de goederen in de Vieranbachten.
FoTB ro/7.

va,n 24 lb. gro. aan Pieter
kopen van een huis en goed

(1)

naam van Jan Rapout een
0ste Cappoen.

L502. Lodeuijc van
schuld van 2
Fo72 vo /4"

1410. .iuni Lz

1504. Fransoys Ackerman
aan Jan de Somer t
1067 ta /4.

Nevele erkent
Ib. 2 s. gro.

in
aan

15û1. G'illis vander Brugghen f8. Pieters heeft
Arends een liifrente van jaarfiiks I2 1b.
verzekerd op zijn huis
de Hertshoren genoemd.
F076 vo/6.

-vrij erfgoed- in

priester Luuk
par. verkocht t

de Drabstraat,

erkent een schuld vsn 10 lb. 15 er gro.
de zager r voor lijnvaad.
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1505. Philips sersanders en zijn vrouu, t4ergriete van calkene,vrancx dochter, verkrareñ dat zij noðt hun 
""igàn*nunooit meter iets kunnen eisen van ãe rueduule van Vrancx vancall.<ene, Katetine caudstuers, of haar erf genamen uit hoof _de van de turistpunten en geschirlen cJie eí 

- gu;ãuot zi jntussen hen omtrent hun goãderen¡ - ¿----
Fo71 vo /5, -

1506. Cornelis van der MeuIen
schuldig te zijn.
Gecancelleerd op ZZ juli
FoTZ vo /9.

erkent, Eclior {ìallen Z tb. gro.

1410.

1507.

1509.

1509.

4 0 i13U

Gillis Luchter
gro o pacht ach
Borg: Heinric
Fo67 to/6,

aen erkent de vrouu, r.lten
eretallig te zijn.
Pauuiels van Sleidinge.

ldulghen J Ib.

s. 4 d. gtor
naam vân

Hoedemerseh te

p
t

Jan van den l¡larle verklaart als voogd van de docht,er vanzijn broer Roegeer, Baerbele ván deñ [.ra]le, dat r,ij-.1"nde Grutere, bastaardzoon vãn Ghisetureàrrt, de Grutere uit,de Donkerst'eeg, 5 rb. gro. sehuldig re uregeng de momenteleen achterstarrige uitbetaling van ãu ¡aariijt"" lijirentey?r ? Lb: .gro. die zijn vadei hem gesðhonkeñ heeft en uââx-bij BaerbeLe, voor tJe helft erfgenãme van de nalatenschapvan haar oom Jan^Rijm, teil<ens ñoet instaan voor 5 s. Qf,ooin de genoemde lijfrente.
Gecancelleerd op ?B januari llli, verkraríng vanuege devrc,u\u van Jan de GruLere, Amelberghe.lo67 vo/2.

Goeesin Leyscoef heeft in naam van Marie van calkine, uê-duue van Jan Rf,im, Jan de Grutere, CnisãfUrechts b;;:taardzoon uit de Donkersteeg, r0 Íb. g;;. tourn, beroofdvoor de momentere en achtersi:al1i.ge uítbet"ting-uãÃ-ii¡nlijfrente van z. rbl.9ro. tourn. peD jaar, die ii¡n uãdu"hem geschonken heef ! en ruaarbi j ilariõ teÍkens voõr lû e rgro. moet instaan.
Apostille: B januari r4lr ¡ de vrouu, van Jan de Grutere,Amelberghe, verklaart in zijn naam dat de l0lb. gro, zijn betaalrl door ðe man van Marievan Calkine, Jan van Lancmesen (?).
Fo67 vo /3.

1510. Heinric de Tolneere erkent een schurd van *aan Pieter van Muelendijke, cJie optreedt invlouure vander l4oere, voor het hurbn vân de
Lovendegemg ...
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1510. Vervolg.

verder verklaart Heinric
pacht genomen te hebben
jaar en het Planten van
FoTI va /8,

?24,

1511 .

I5L2.

1514. Alard de Clerc en
respectievelijk 44
Moenc voor ijzer.
Fo67 to /2-3,

1516. Laureins vander
Çlo r aan GiIlis
hout.
Fe67 ro /15,

diezelfde meers voor 6
jegens Pieter voor 26 s
2ü0 elzen per jaar.

jaar in
c Çf0. per

Pieter l-loen geef t zijn goed te
t.e van 36 bunders, ter Middelt
pacht uit aan Pieter Goet'ghebue
i{ey}eoet,e vanden Loene voor de
9 tb. gl'o. tourn. meL dien vers
bestemming van de verschillende
bepaalde voorulaarden iov.fiì. bez
froirt naleven r de 6 1b. gro. tou
heer geleend hebben tegen 1412
tiendãn o.â. de vleestiender di
talenr voor de Pachtheer jaarli
teren en LZ kazen voor hem make
F075 vo /5,

Jan Sersanders fs. Gheerems, Justaeo Van Straessele en co c

als vinderen u"n de Sint-Jacobsparochie te Gent, berichten
¡;a zij op 5 oktober I1. Roem de lvlaerscalc veroordeelden
Pauuelã d; Rave 19 d. gro. te betalen + de 2 s' 6 d' gro'
I ing. kosten '
Fa72 to / I.

j
t

int-i{artens-Latem ter groot-
enoemd, voor 9 jaar in
Janssone en zijn vrouu,

aarlijkse pachtsom van
ande dat de pachlers de
stukken land behouden t
aiingo beplanting en hak-
n. die zii aan hun Pacht-
ebben terugbetaald, cie

op het goed rusten r be-
ks een koe laten overu¡in-

een schuld van
gro. aan Jan de

5
g
r

a
r
h
e
j
n

14I0 , .i unÍ I4

1511. Pauuele PIate geef t zi jn Vrouu' ['lergriete Steen jans f inan-
ciële volmacht.
Fo6l vo / 4,

Jan de Clerc erkennen
s. gro. en 17 sn B d

L5f 5. MadeJ.ghi js vander Goten beloof t' de 3

Kateline-Maes, ueduure van Jan vander
terug te betalen.
Fo67 t'/L3.

Leyen erkent een schuld van 4 lb. 10
de Bruuere Janssone vegens het kopen

lb. gror die h.ii aan
Goten geleend heeft t

Sr
van
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1517. Jan vanden Heede goeft 4 bunrjers land en meers te Lokeren

yi! in pachli äan Arent de parmentier voor 6 jaar voor I e.6 d. gro.. per bunder pgr jaar, mits een aantäl bijkomende
vooruaarden i . v.m. beplant en en bezaaien , onderhõud vande ruater,lopen, de gebouuren en de mesthoói.
Fo67 vo/L,

15I8. Heinric de Buc erkent
Pieter Blomme.
F067 vo/i,

aen schuld van 33 s. Iû d. gro. aan

1519. Pieter van
Bleckínc, I
dat hij zal
Ëo68 îo /9.

der Heeken
lb. tü s.
ontvangen

erkent Jan van den Velde alias
gro. sehuldÍg te zijn voor een
eens de schuld betaald.

schip,

1524.

L521. Jan

Jan van cayeghem die_ optreedt in naam van zijn Bogder jonk-
vrouï, van cayeghem als volledige erfgenaarn vãn haar broer
Roegeer de Tolneere, uordt verõordeetd Daniel BorluutdÍe optreedt ars voogd van Roegeer de Tol.neere Gheerards-soner ]000 Franse kronen te bet,aren die Roegeer gheerards-
sone zi jn neef Roegeer schuldÍg ìuaB.
Gecancelrerd met volgende aposIi].les l l0 februari 14tl:eerste afbet"llngsschijf van 100 Franse kronen is betaald¡
11 februari 1411 ; Daniel Borluut verklaart geen aârìspf,â-ken te kunnen maken op de 1000 Franse kronen, maar eni<elop te treden in naam van Roegeer¡ lg rnei rt+lz r 1000 Fransekronen volledig terugbetaald:
Fo6B îo /9.

op
te

en

al
da
gr
te
Ja
2
Fo

s
t
O.
n
n
in
69

5er
vin

van
S.
ro

sanders fs. Gheeroms, iustaes vân straeEsele en co.deren van de sint-Jacobsparochie te Gent, berichten
11 februari 11. Pieter de Grave beloofde 6 s. 6 d.bet,alen aan Lievin de Meemere + de LZ d. gro. kos-dat zij op 7 april ll. Jan de vaselare verõordeelden
der.Borengerien 4 6c gro. te betalen + de ?O d. gro.
kosten.
/2-3,

L5?.2. Jan Laureins en Clais
Clabout de Jonghe uit
voor ueede.
loTZ ts /4,

Anein erkennen dat
Amiens 90 lb., gro.

zij Jacqmard
schuldiq zijn

L52t. Jan van Bastelaer fs, Jans erkent een1l s r ¿t d . gDo . aan Jan SIa bbaert voor
huizen op Sint-Baafs, het, ene binnen,
Dendermondse poort geleqen.
Borg s Pieter Baert, fE. pietêrsr
FoTZ ro /9,

schuld van l0 Ib.
de helft van 2

het andere buiten de
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1524.

1525. Clais van
schui- di g

FoTZ vo /6

15?6,

L527 ,

1528.

Arend de Parment,ier erkent Jan vanden Heede 4 1b. IB
g;;. schuldig te zijn uegens een aantal transacties
ñ"n beiden eñ vegens achterstallige pacht'
F072 ro /L3,

d.
tussen

BelIe erlcent Heynric van den Ltriesche I 1b ' Qf,o r

be zijn voor bier.

Geschil tussen Jan vanden Bossche fs. Jacops en Johannes
de Clerc ín naam van zijn vrouw, de dochLer Vân Everaert
uánãén Spieghele, orntreñt een leen dat Bernaert van Cur-
ùrit" na'zijn ooóO naliet en dat door beide parti$er1 op-
g;ëtst uroro[ 3 na een reeks .procedures r. bedoeld orn na te
i"un uie aIs erfgename het.dichtst staat, uordt.uiteinde-
íi¡f. beslist aan elke parti j 2 mannen toe te wi jzen, uriens
voñnis bindend za1- zijn op verbeurte van 1CIO lb. par.
Deze mannen zijn voor Jan vanden Bossche Jacop l-loen en

i;¡h"i vanden Éossche en voor Johannes de Clerc EvercJey
de Grutre en Ghiiselbrecht Rijfflart en indien zii tot,
q;"; ovef,eenko*"f komen zaI Jan van 0egenlande als rech-
Ë"t optreden. l'Janneer bliikt' dat Johannes he b Ieen onrecht-
matig heeft opgeëist zal hii Jan het leen moeten overge-
ven ofl hem B lb. gro. betalen.
Aorgãn uoor Jan vãnden Bossche I Jan vanden Bossche Gi1-

lissone t
voor .lohannes de Clerc ; 0livier de Lanois '

Fo79 vo /I.
christiaen Pauruele belooft de 2 Ib. e s. gro., die li¡
indert,ijd aan GiItis tlartins geleend heeft, terug t,e be-
Lalen.
Afostille z Li juli 141"0 : Gillis geeft de schuldinning
over aan Aliisse van der Hulst'.
FoBû vo /2,
Timmerman Jan de Voghel heeft het' echtpaar Jan Van den

Sluet,ele alias de Backere en tseatrise lJillaeus een liif-
;;;¿" u.n Jcerlijks 6 s. gro. Vlaamse munt verkocht¡ vêr-
ieterO op li¡n frúis op de hoek van de Zandberg ngal de

Hãogfootb toã tegenovär de Sickele en rei.kend tot-het huis
,""iin meester Gíltis Bruuseh placht te vonenr belast
;;a "àn 

jaerti jkse landci jns van I 1b. paf, r ërâr'ì Jan van
Uãn geigËe. ¡añ de Voghe1 beloof t ook dit huis 'neer in
goetle staat te brengen en altJus te houden.
Fo84 ro/1.

Inghel Cruppennine uit 0udenaarde erkent
I iA. 18 s. gro. ââh Philips de Crane fs.
keukengereedsehap (? )
FoB4 vo / 6.

een schuld va¡l
Líevins voorL529,
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1410 . .i uni 14æ
f5t0. Symoen de Pape heeft Beatrieee, de ureduue van Jan Volcx,

een eeuuígdurende erfelijke rent,e van 20 sr gro, t,ourn.
per jaar verkocht, bezet op een huis in de Hoogpoort,
tJe |tcleene harentrr, indien Beatrisse of haar erfgenamen
de rente u,Ênsen te verkopen, moeten zij dit ln eerste in-
stantie aan Symoen of' diens nakomelingen te kennen gêv€or
Fog4 vo /9.

1410. iuni t5*
L53L. Zegher de Pape erkent Jan Bruusch 4I s. gro. tourn. schul-

dig te zijn voor ijzer.
Fo65 to /9,

1532. Jan vân Roosselaer fs. Jans heeft Jan van Roesselaer fs.
SerClais het vierde van het huis op de Hoogpoort, I'lJuven-
borqhrr goheten, verkocht, gelegen tussen de huizen rrde Ramrl
en ildê HÊyÐfrt, bel.ast met 2 erfelijke renten, nl.6 tb.
par. jaarlijks aan Pieter de Pape fs. Gheerolfs en I Ib.
par. jaarlijks aan Martin de Gheend.
Fo68 vo /4.

I55t. Jan Coelman, pijpemaker, erkent een schuld van
tourn. âBn Heynric van de¡l Heetvelde.
FoTt vo /8.

I0 s ¡ gro.

L53t. Lievin van der Couteren erkent een schuld van g lb. g
aan Pauuels Nijs voo,r graan, die hij verzekert op de
van ? etfelijke renten, de ene van L5 s. gro. op een
en goed in de l(alandeberg dat Daneel Cacht,el na zijn
naliet en de andere vûn 44 I/2 d. gror en t5 capoenen
een huis en goed in de t,laaietraat.
Fo80 îo /14.

1410 " uni. L6

r5r5. PapeI 5 1b, pÉrf,. schuldig te

L536.

als borg voor Hughe
d. gr0. te betalen

tO.
he lft
huis
dood

op

zeg
zij
Fo6

her Terlinc erkenL GiIlis
n voor bieraccijnrøn,
I to/6'

Symoen de Hauulere ruordt veroordeeld
Sotte Luuk Lamoet 16 Ib. par. en 16
voor laken en t6 d. gro. kosten.
Fo72 to /1 ,

Jan Stoep en zijn vrouu tsare uten túulghen Jacopsdochter
habben Jan de Saghere, vlasbeverker, 5 kamers on,Jer één dak,
de één naaet de ander, verlcocht, gesitueerd in de Hallinc-
straat op Meerhemi de koopsom is geheel en al betaald.
Fs72 to / 6,

1537.
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153S. Jan de Scoemakere en Lijsbette Eeckarte verklaren dat zii
moeten instaan voor het onderhourJ van de goot díe loopt'
tussen hun huis en dat Vân Philips de l4oer, hun buur t zlsn-
der tussenkomst van deze laatste.
Gecancelleer'd op 2B mei !435.
Fa72 ro/11.

L5'5?. Justaes Bouehout erkent in naam
Bouchout, Jan de Groene 4 lb. lC
'dig te zi jn voor 1i jnvraad.

'Fo72 ro/J-2.

van
s.

z].Jn
5 d.

broer Jacop
gro. tt¡urn. schul-

1540. Denijs Lippins erkent
schuldig te zijn veor
F072 to /L4,

de Clerc fs. Jans 24 s. gro.
merrie.

Jan
een

1541. KaLeIine Parmentiersr de ueduue van
vanden Damme en zijn vrouì1, Beatrisse
zij in der minne alle geldelijke en
nagekomen zijn en elkaar niets meer
'Fo76 vo/10.

I4I0, .i uni 17

1542. Lievin Vlieghe erkeilt een schuld van 25 s. B

Heinric Castelain alias van den CaIve uregens
en beulezen diensLen.
Fo66 to /7 ,

een schuld van
laken 

"

l¡Jor.rter Vesijcx en Jan
sVos verklaren dat,

andcre overeenkomsten
te eisen hebben.

d. qro. aãn
een leninq

154t. Anthonis Bette fs. l¡louters erkent een sehuld van 4 lb.
gro. tourn. âârì Jan Cl.ocman voor het kopen van 400 pond
klokspi j s met dien versLande dat indien Anthonis kl'ok-
spijs over zou hebben hii die voor maximaal 7AÛ pond terug
mag geven en zijn schuld in evenredigheid u¡ordt verminderd.
Fo67 vo/4,

1544. Geschil tussen lnliltem de Clerc en zi jn vrouu Jehanne van
Somerghenr en Jan van Bassevelde fs. Roems die met hun
dochter Sc¡etine de Clerc is gehuwd, omtrent de niet naüe-
komen belofte van huruelijksgoederen van\uege bJillem en Je-
hanne, vaarbij deze laat,ste veroordeeld uorden Jan 4 lb.
10 s. gro. te betalen bii wijze van bruidschat voor hun
dochter 

"Apost,ille s 6 maart
Fo67 uo/6,

1414 ¡ de 4 Ib. 10 s. gro. zijn betaald.

L545. Joes Lammins
de Bake voor
Fo6û to /2.

erlcent
zijden

tZ 1b. par. aan Jacop
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L546. Davijd Hoerinc erkent, Joes Uillausr l0 lb. gro.
huis aan de
huis rust t

229.

tourn. schul-
Kbrenrnarkt;
,8. V r Jan

dig te zí
Joes bIi.j
tnlante uit
Fo68 to /5

n uregenÐ de koop vân een
t de lijfrente dj.e op het
eren.

j
f
k
e

1547. Pieter Paye erkenL Jan
pacht achLerstallig te
Borg: Gillis de Smet
Fo6, vo/3,

Clocman
zijn.

alias de

6 lb. 15 s¡ gro. tourn.

Kersmake re .

1548. Jacob Caubrake, Jan van der Cruustraten en co. als vinderen
van de onderbosterij van de Sint-Michielsparochie te Gent,[:erichten dat zij

Heinric llanckaert veroordeelcJen Jan van der
s¡ te betalen + de 22 d. gro. koeten¡
. Jan de blint veroordeelden GiItis Allinc
. te betalen + de 23 d. gro. kosten;
. Jacop den Amman veroordeelden Jan DuIIin
betalen + de 18 d. gro. kosten;
II. Fiet,er Ëherr¡oet veroordeelden Dierderic
gro. te bet.alen + de t9 d. gro. kusterr;

r 11. Pauulels rJ0nghereede veroordeelden
11 s¡ 4 d. gro. te betalen + de ZZ d. gro.

Fo68 vo / L0-11-12-Ì3-14.

1549. Jan de Ruese erkent Piet,er Í'luelendlke, die optreetlt in
naam van vrou\u van den lilane, weduue van heer Gheeraert vanGhissteler.lT s, gro. tourn. êñ J stenen vlas schuldig tezijn voor.de veerpont te Lovendegem. Verder verklaart-hijhst recht vân vrou\r, var¡ den t4ouie in deze veerpont, nl 

"r/4 van-het totaal¡ üf te huren voor 2 x 3 jaar, voor I lb2 s. 5 I/2_d, gro. Vlaamse munt per jaar, mits het jaar-lijks betalen van de 14 s¡ 5 L/z'd, éto. erfelijke íentedie er op ruet (en cjie van zijn huurgeld mag afletrokken
rvorden) en het uitvoeren van ónderrroüds- en he"õtellings-
uerken ??n de veerpont en de btug, Z dagen in het ¡aarlJan heeft gedurende de huurperiode het ieeht van vrouu,
van den l4oure op een schip overgenomen, geprijsd op 33 sr
I d. !ro r tourn. uraamse rnunt r nrerk schip i-tr j -moet terug-
bezorgen na afloop van de 6 jaar met dielerfãe u¡aarde.Fo 73 vo /¿+

14I0 . .i uni t8
.4-'-.

r550. Pieter van der Pole erkent dls voogd van zijn docht,erkine van der Pore een schurd van ,o sr ef,oc t,ourn. aanKerstine, vro{.ru, van clais Hellincx, die optreedt in na
van de erfgenamen van Jacop f{ertens die ih¿ertijd l0 Igro. uitgeJ.eend heef t aan pieters zu,ager Jan Meraen;

I.
t0

11
gro
IT

te
ri
d.

mbe
oet

11 s ¡

-opL9
L7 s¡

-op14
Koe t
op L9

-op25meÍ1
Boeninghen

- op 26 april
4 d.
april
pfo r
janua

9 E¡ 6
septe

Dierderic l(
l(osten.

Brude-

am
b.
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1550. vervoLg

1554. Philips Emael fs. Saelmoens
gro. aan Ghiselbrecht fulayhu
Fo 76 to/6

evenzo verklaart CIais van Ertbuer fs. Jans
qro te zullen bet,alen als het andere vierde
de I0 lb. gro,
Fo 67 v"/7

l(erstine 50 s o

van de genoem-

1551. Pr j.ester Heinric Boele heef t priester Gillis vanden lJamme
een jaarlijkse lijfrente van 2 1b. 10 s. paro verkocht,
velke hij verkregen heeft bij de nalat,enschap van Plergriete
bJedaghee vrouu, van Jan van Everghemr Ên geldig tijdens het
Ieven van Gheerem Bloume en diens vrol?\u 0dine Scaeps, bezet
te Liedekerke u,aâr Gillis reeds andere rent,en ligçen heef t,
uit dezell"de nalatenschap veruorven.
Fo6g to / L

L552. Jan van Aselbeke heeft een huis gekocht ü,aarop een fijf-
rente van 3A s. gro. tourn. rust ten gunste van Pieter fs.
Pieters vanuege Jan van Liedekerlce, ìuaarvoor Boudin de Pape,
Lievin van den Ber.locke, Jan van Boergenale en Gheeraerd
de Haze garant staan, zoals bepaald op 12 april 1406r ên
verklaart bij deze de lijfrente op zich te nemen, zodat ze
van de borgtocht vrijgesteld worden.
Borgen voor Jan van Aselbeke: meester Jan vanden bJoelpit-
te, GiIlis van den Damme f s. ttlillems, Cornelis van Asel-
leque ( ? ) en l,rlillem de Kersmakene 

"Gecancelleerd ûp 3I oktober 1416.
Fo 68 to /3

r55t, Bakl<er Jan de l"leester heef t heÈ echtpaar Jan de l,rlitte,
smid en Lisbette van Baesroden een uekelijkse lijfrente
ven I mud tarurebrood verkocht, uaarin 36 broden eIk ter
gevichte van 2 mark of 18 van 4 mark begrepen zijn, urelke
rente Jan bezet heeft op de helft, van een bakkerij in de
Burgstraat !,aar hi j op heden in uoont, in z.i jn geheel be-
Iast met een jaarlijkse landcijns van 49 s. 6 d. parr aan
jonkvrouu, Amelberghe Sersanders, vrouu, vän Daneel van l-ler-
zole en aan jonl<vrouu Kateline Sersanders, ueduue van Jan
van Buxtale en verder op het lruis en goed ernaast gelegeñ r
met de herbergtrden Hoerenrraan de andere kant, beIasL met
een jaarlijkse landcijns van 30 sr par. en 2 capoenen aan
de cotidianen van St.-Jans, beide huizen achter,aan op de
Ramen uitkomend.
Landheren ¡ Daneel van Herzele in naam van zijn vrou\u,

Kateline Sersanders en CIais van Bayeghem,
ontvanger van de,., cotidianen.

Fo 6g ro/6

erkent een schuld van 38 s.
voor hout.



ra.I!, .iuqi lå
1555. !(atel,ine Araerts erkent r(aterine 0riviers

9is te :ljn u,esens de koop ,ãÃ å"À huis ínFo 65 ro /5.

een schuld vân
haver,

?tL,

40 B. groc echul-
de Creupelsteghe.

20 s. gto. aan

1556, Gesehil tussen tre erfgenamen van de vrouv van Lievin deSone, Katerine van r'{eeren, nr. haar broer en zus Jan enMergriete van Mg"lglr êr'r úat,e1ine vander cammeren omtrenteen huis en goed bij-de Karte" ¡Àt Lievin-ðä õon" aan symoende sterke .r'3¿. ge t<ucñt en uaarvan Kateline vander cammerer¡beueerde dat ¡¡ðr met haãr s;id-t"i'haren b"ñ;;;; uas ge_kocht. zi j ruordt in het gnrl"ii¡[-f est,eld en de herf t. vanhet huis 'ordt aan de u"ffl;;;;å; ü;n Lievins vräuu toege_urezen r
Fo 6B ro/ltl.

L557. Bertel van popeghem erkentLisbette spaniìemakers voor
Fo 6g va/L,

1558. Joes de Brune urordt veroordeeld
!y.q", Heinr..i.c Scoenjane 2 lb.
Fo 6A vo/2.

PÍeter Herenbout
Gheeraerd de Koc
Fo75ro/IL,

erkent een schuld
voor koren.

in naam van Ïriestam utengro, te betal.en + de

van 2B sc gro, jegensL559,

1560' Everaert lloederic geef t, Jan vân Leyns vorrnacht om zijn âañ-deet ( nr . L/4) in ðe jg ro, g;;. -l; i,.,nen, -ãïe 
Bou<Jin deGrutore de erfgenamen van. Jañ ni¡m verschurdigd is wegens!:t-!opgn van het huis dat .lan nä zijn dood nariet.Fo 15 rp /LZ,

14l0 . .i uni 40

L561, Roeland y31 cren Trappen geeft zijn bastaardbroer Ghiserenuan den Trappen t0 ib, gio.. tourñ¡ op vooruaarde dat dezesrm terugkeert naar RoeÍanã ;;-;ij^ ä"rgãÃã,nðÃ-rnnnu".
hi.i hem arres uat ní¡.r,em inãe"Iiju q*iu6no-ñÃãrt om zijnambacht 

_ 
te leren, kuri¡ t. " -- - --u

Fo 50 to/6, '

L562, Gillis Davijd erkent
Pauuels tJaliaven voor
Fô 6, vo/!2,

een schuld van
bier. 5 lb. t0 B. gro, aan

L563. Giltis Stijf
Roelins voor
Borg : Fiet,er
Fo 66 vo/LZ,

erkent aen schuld van g Franse kronen
dg . l.gop van een paard.GÍllotin alias äe Merstake,

aan Symoen
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1564,

L565. Jan van Bruccele
5 lb. l0 s. gro r
vân een huis.
Borgen ¡ Pieter

Boudi n
Fo 69 vo/9,

Lisbette van der Beke, alias metten cricken
Everghem, Gillis van den Velde en Laureins
gro. tourn. schuldig te zijn voor koren.
Fo 69 to/!,

erkent
de Buc,

Jan vân
6 lb.

alias de muelneere, erkent een schuld van
aan Pieter van Gheldenake ueçJens de koop

Borluut y huidevet,ter
Mechiels r timmerman.

1567. IngheI de BeIde ruordt, veroordeeld GilIis de t'Jerd 3? Ei. gro!
tourn, te betalen.
Fo 73 to/L.

1566. Segher dOolslaghere erkent
tourn. EIân Jan de Clerc f s.
een paard.
Fo 69 uo/IL.

157ü. Timmerman Jan de
schutdig te zijn
F075 vo /7 ,

1571. Jan Parijn verklaart dat
uitvoerig opgesornd uo rden
Roden meegebracht heeft t
op 5t. -Baaf s kuram !ronen,
niemand er aanspraken op
Fa g6 vo /4.

een schuld van 48 s. gf,o.
Pieters u,egens de koop van

Jan Alaert dat hii
bezorgen bii vijze1568. Heinric Plinnaert erkent uit, naam van

Jan Colpaert 15.5 holster tarue moet
van pacht.
Fo 7t ro/ 2.

1569, Jan Tuscaens f.e. Gillis uit llerzele erkent 0egeer
illasminne LZ Ib. gro r te moeten terugbetalen r cJie
hem geleend heeft.
Borgen r Ghijsel Pietersfs. Hellins.uit llillegem

broer Segher Pieters.
Fo 74 vo/6.

van
hij aan

en zijn

Voghel erkent Jan lludgebout 3t s. gro.
voor metselulerk.

de vooruaarden en het huisraad - die
die zíjn meid Gheertrude van

toen ze met hem in zijn herberg
haar eigendom zijn en blijven en
kan maken.

1410 . .i uni 22 ,

I572. Laureins van Singhem erkent een schuld Van 6 lb. 10 I
l0 d. gro. aan tdout,er Mertins voor stof fen.
Fo 65 vo/ B.
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1573. Pieter Inghel erkent, een
aan lnlÍllem vander Muelen
Fo 69 vo/I0.

schuld ven I lb. 16
voof een huis.

s. B d. gro.

1574. Mechiel vanden Hecke
Fo 7, ro /8,

geeft de Ruede financiele volmacht.

1575. {ìi}1is de Vos Huughszone erkent.Heynric Boegaert z Ib. lz srglo. to!l!. schuldig te zijn voor een echip.
Fo 7t ro/10.

1576. Godefroet Tradau erkent een schuld van rz lb. Çror aanzÍjn meid l'1er'griete vanden Dole, Godevertsdochf er voor
g1t-hij_qan haar geleend heeft, en voor za jaar cliengt.
Fo 7i vo/L,

I577. MartÍn de Bheend, FlichÍel van der Beke en t'Jitlem Scoep alsvinderen van.de opperkosteríj van de st.-Jansparochie toGent, berichten det t
onder hun. voorgqnqers Gheerqlf Bette en co. Abine Hulpaertop 28 november 1405 veroordeeld uerd Heinric de VÍsscheie
28 s¡ gro. te belalen + de 24 d. gro. kosten;zii oP 24 decernber 1409 Heinric dB Raed veroórdeelden
Jan de stuuc 6 halster tarue te bezorgen en de 17 cl. gror
kosten t,e betalen ¡- op ll maart 11. Jacop cal¡uus een schuld van zL d, gro.jegens Lievin de protere erkende, kr:sten l6 d. grol

- zii op 24 nei 11. Jan lloyensone úeroordeelden Pleter Jans
ean vlaamee nobel te betalen + de 5 sr z d, groo kosten;zLj op 3L mei ]1. Jan van Reeebosch veroordeõlden pie-
ten Janssone 17 er Qror te betalen + de J s. 4 d, gror
kosten;

- onder hun voorgângers Ghoerolf Batte fs. Jacops, Gillisde vriese en cor Jan Everruijn Janssone op 9 airgústue
1408 veroordeeld ruerd Katerine costers 3 s. 6 ã. gro. tebetalen + de Z0 d. groo kosten;

' zii op 24 april f1. túillem AnthoI veroordeelden Cornelis
van don Heechoute ll sctrilden te betalen + de ll d.
9lo. kosten"

Fo 74 to /L-Z-l-4-5-6-7,
f578. Gillls Deni

2 lb r Ero.
Fo 74 vo/i.

e uordt voroordeeld
e betalen.

zijn broet Jan DenijsJt

1579. Jan van den Pene erkent
Sanders vander Heyden.
Fo 79 vo /3.

een schuld van 13 lb. pâf,r aan

1580, Pieter Ghernoet
resp r vâr't L7 s r
Fo 9j rol5,

en Jan Lippins
gro. an vân l8

erkennen ieder een echuld,
s. gro. aan Hughe Curtols.
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1581. Hughe Curtols erkenL een
Thomaes van den ['Jeerder
hove in'diens naam, voor
Fo 95 to/6,

1410, iuni 24

schuld van f lb. 19 s.
te betalen aan Everaert
wijn.

gro. aan
van Cauden-

1582. Laureins van
aan Quintine
Fo 6B va /8,

erkent een schuld van 20 8. gro'
een pantser.

der Scafl"elL
de Leeu vûof,

t5S3. Jân LipPins belooft
ters geleend heeft t
Fo6B va /9 ,

L585,

1586.

B. gro. die hii aan Heinric t'lou-
te betalen.

Merendree en coo aIs
Gent e berichten dat zii
en Lievin van cler¡ f'loert-
Ib. gro. te betalen bi¡r-
gebeurd is, uerden oP "

van Pauuels ter uaarde van
I s¡ B d. gro.

de 34
teru g

15S4. tJulf aert van Steelant, t'lillem van
halheren van de striipterhallen t'e
op L3 mei 1I. Pauurels van Fiuushole
goLe veroordeelden Andries Ladde 4
ñen de 3 dagen en vermits dit niet'
It juni 11. een aantal vooruerpen
25 so gro. aan hen verPand¡ kosten
Fo g5 ro /7,

0 uni ?5

Het ambacht van de huidevetters, vertegenruoordigd door de
deken Symoen Daneels en de gezetlen t'lichiel van der Bei'let
Ctais u[en Berghe, Jan de l-louuere en l¡louter de Vos, is de
kapel van de uõvers jaarliik6 een eeuuigdurende, erfelijke
rent" van 24 1b" pâr. verschuldigdr verzekerd CIp de
(schot,s-)molen bij de VijfUindgaten en nrits deze verl<1a-
ring ruorden aIle vroegere uitspraken ioVorlìn de rente en
de ñolen tussen de huldevettersnering en de u,everokapel,
nietig verklaard.
Landhãer : Justaes omedine in naam van de stad GenL.
Fo 88 uo /L,
De provisors van de ureverskapel Jan 

- 
van Eeke

Jacbp de Luede, Jan Ghisele en Gi]1is Leuverk
clat iij vant ege het, ambacht van de huidevette
uoordigd tloor de deken etl 4 gezÐIlen t"f t. 15
gro. tõurn. ontvangen hebben uaarvan zii het
ðurencle 10 jaar tang elk jaar 20 s. qro.
slaan en die vän de verschuldigde erfelijke r
24 lb. parc zal uorden afgetrokken tot het t'i
10 1b. groi tourn. volledig bet'aald zal zijn
Fo 8B vo/2,

f
e
r
B

a
z
e

s. Robbrechts,
verl<laren

s, vertegen-
5) , 10 lb.
mbacht ge-
ullen ont-
nte van
dstip dat de
sic).

j
(
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15B7' Liiebette van Scoete alias EVolkeneren ve¡klaart dat zijJan Raes 9 rb. 6 sr 4 g..gTo, scnurdig i"-vãor-ùat hii,hqar vortegenuoordigend Þi¡ het vêrù/erven van de goederendie haar na de dood van haãr z\uager Boudin de vorkeneeretoekomon¡. âårì lcosten gehad heeft]
Fo 7t ro /9.

1988. Jqn de Scotelere
voot Fase vander
schuldíg te zijn
Fo 7t uó/2. -"

erkent Symoen
f,lersch , 48 lb
voox kosten.

Serthomaes,
. 10 B. pâ0,

die optreedt
en I d. gtro.

1589. Joes Kerstiaene verklaart
hebben van schoenmaker Jan
Kerstiaene Janssone alias
Joes hem zal overgevenr
Fo 7t vo /5,

9 .s, ,gro. tourn. ontvangen te
de CLerc, díe deze aan-pieter

Pepercoec echuldig ursB en die

t590. PÍeter Coppin, de vleeshouuer uit Temse erkent een schuldvan tg :.. gro. tourn r â8rì Jacop Boegaert uoo, korenFo 73 vo /9. ,

159t. Priester Jacop uten Berghe heeft zijn riJfrente van z no-uglgn per jaar¡ bezer oþ een huis i; de äriu"iãt"ðô ¡,*i;ruijlen in bezÍt van Joeb scelpe en momenteeJ. door Jan vanPruusschen beruoond, cioorvertobtrt ean zijn uroer claieuten Borghe. Dezo ii¡frente had Jãcop op g meÍ l¿õi-ã"n_gegaan.
(*) nu ¡ Meereeniersstraat.
[o 74 vo/9.

L592. Door het godehuis sint-Jans-ten-durlen, vertegenuoorðigddoor de voogden pieter spieghel "n t-i"úin å"-üõän", debroeders Jan- Mursegein eir Jãn de M"t;;;l 'aã-räããtur".
Mergriete verevens, serjan verevens'¿ocrrter, 

..ãn-0" 
zustereSoetin van Heeke, is eeñ minnefÍjke schikkinq qetroffen

Tet jonkvrouu_Mergriete voseartsi j"n-v;;;;;te'ãochter
i. v.ßr. de zg rb., õro . clie urÀe¿ãr Jan Bernier-rÀoerti jdaan haar geleend had i l4ergriete zar vorgenãã uänrro"n diehet godehuis_heeft¡betalenl nr. ri s. gro. aan eên religieuein het sint-Baaf,ekloosterr'Bernarà vanãer, Etet en 16 s.gro Ò aan do hout'breker tnllitenr vanden steãnã ¡ 

-uurä"i-.;i 
zi jhet godehuie r rb. 6s r gro. uitu"[à1"n, en 

-,i,ii" dít alresmag^ zÍj alle schulden die Jan Bernier åog terutuetaaldmoeten uorden voor kolen qn. iJt"rr. innen-als rrãã" persoon_lijk bezit, buiten het godshui;-;ñ, mits dÍen verstande datzij dan ook verantuooroõti¡t urord!'roo, de reveringen/of krualiteit van de kotãn en nât ijzer.Fo 79 to/1.
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I59t. Jan van 0verackere
zijn zurager Criele
t4 8. 10 d. gro. I
Fo 7B vo/11.

Pauuels van
genamen van
ofvel 16 d.
Fo 9, vo/2,

fs. Jans erkent dat hij
Beengards, Jan van Roden
ing. schuldig is.

als borg voor
( kousrnaker )

1594. Gezien de veelvuldige geschillen en truistpunten tussen
Segher Lyeman enerzijds en GiIlis de Buedel en ljlergriete
van Muelenackere anderzijds en tussen deze 2 onderlingt
die maar nj.et opgelost raken, wordt, door rje schepenen be-
slist dat Segher GÍllis J0 s. gro. tourn, zal betalen en
dat Gillis en Mergriete elkaar zullen ontslaan van hun
uederzijdse eisen.
Fo BI vo/6,

1595. Jan vander Beke erkent een schuLd van B tb , 15 s. gro.
aan Gillis van CoLthem lulouterssone uegens het kopen van

' een half huis in de Houtbriel.
Fo 8l vo/14

L596. 5chípper Jan Lippins uordt veroordeeld Jan BorIuut, sehip-
bouuler , 12 6. gro. tourn. t.e betalen.
FoB6 vo/6.

tr97 ,

l/r 10 , uni 27

1598. Jan Sersanders fs" Gheerems, Justaes van Straessele en co.
als vinderen van de Sint-Jacopsparochie Le Gent, berichten
dat :

zij op 22 januarí lI. Bernaerd van BeIle fs. Boudínsr vêr-
oordeelden Boudin Piil 19 e. 7 d, gro. t'e betalen + de
27 d. gtro. kosten i

- zij op 20 februari 1I. Jan Quisthout veroordeelden Jaeop
l¡lillemssone B s, 6 d. gro. te betalen + de 18 d. gro.
kosten, u,aarvan echter op de afgespnoken vervaldagen
niets betaald uerd, zodat Jacop tdillemssone om een ver-
panding verzocht heeft tot de som van lZ s ¡ gro. r urelke
verpanding is doorgegaan op ?9 mei 1I. t.o.vo Meeus Roeet
omdat die een schuLd vân 12 lb. parr jegens Jan Quisthout
had;
zij op 3 iuni Il. Jan de Kimpe fs. Jans veroordeelden
Giltis van der l'lersch 2' s. gro. te betalen + de19 d.
gro o kosten;
zij op 22 april 11. Lisbette van den Ysers verootdeel-
den vrouure Gylsoete Joes 5 s. 6 d. gro. te betalen + de
18 d. gro. kosten;

der Beke ruordt veroordeeLd de uredurve en erf-
Jan Vermarien t5 holsters rogge te bezorgen
gro. per halster te betalen.
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1598. vervolg.
onder hun voorganqers Raes 0nredene, r./irrem Annaerten co. l'leeus van tJansve]t op 10 janúari-lÀog.'veroordeelduerd Pheripe van den Dore 9's. gro. te rretaren + de2A d. gr9. l Íng. l<osten; - ¿

zii op 10 juni I1. Phelips Sersanders fB. phelips v€roor-deelden corduuanier claib van ,tun pitte-i ;'.-;"r. te Be-talen .+ de lg d. gro o kosten. '

Fo69 vo /Z_t-4_5_6_7.

1600. Priester Jan de Brune en zijn zus Arysse sBrunen dragen er_kaar hul bezittingon ipr diã ,ij-Bamen veru,orvan hebbengedurende de langð ti¡ä'dat ." ä"run hun beider huis bevo-nên, zo dat uanneer dén van hen sterft, oe ãnJãr uorredigover de goederen beschikt .tijdens zijn'r""0Àr-r"run, zondergli e aanperaken vanìue9e de Ërifãn"run.Fo 72 vo/2.

1601' Yde st'rlalen, ureduure van Lievin Roucx geef t Lievin ïemmerrnanfinanciële volmacht.
Fo 73 va /6,

1599. Jan vanden Vivere Janssone
aan Jan vander Brugghen en
9g"g I zi jn zu,ager -pieter
Fo 69 uo/IZ,

l6tJ2. Martin Boudesone heeft tBoestenblijde voor g jaarGillÍs Wayberch voor i lb
van de he.ffingen dÍe eropFo 75 vo /2.

I6gt. Heinric de Hane fs. Lievins¡
Ghiselbrecht ßlayhuure IZ lb.'
yggens de koop van een huis.Fo 76 ro/5,

gemeten land te Sint-fqartÍns
Ín pacht genomen van priester

. parr pêf, jaar en het betalen
ru6ten.

erkent een schuld van
Jan de idilrle.

Ghildolf.
3? s. gro.

hoedemaker, verkLaartgro. tourn. schuldig ía
dat hij

vanden 0erghe erkennen Heinricgroc tourn. €chutdig te

1604' vrouür Lijsbette Huughssons, vrouÌr, van de heer Loem vanGessine en haar zooit Raessé u"nãõn t¡/ale verki"""n r]at zijelkaar betaald hebben urat ze uirã"" onderring verschuldigdurãren, nl. Li jsbette lg .lb. _gf 9. oruge,..,s de k;"p van dehelft van een herberg 'tden sõirt u*ñ Bretãengã[tt en Raesse42 Ib. glg. vegens d; koop u"n-""À schip.Fo B/r to/7r

1410. .iunÍ 2e

Pieter de Kae¡líer
van den Eedtvelde j
zi jn ì/oor li jnruaacJ.
Fo 73 vo/7,

en Gillis
lb. B s.

1605.
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1606.

1608. Jacop de
l0 so 4 d
Fo 75 to/

Gillis Hooft,
Ghiselbrecht
houtem voor t
ginnen in het
Borgen voor

aar 1/rlI.
e 25 1b. : Jan llayhuus

Heinric Cnudde.
Fo 94 vo/4,

16A7. Êil}ís van Mandere en Staessin de Cokere hebben aan Ghisel-
brecht de Grutere fs, Ghiselbrechts de tiende te Kruishou-
tem voor het jaar I410 af gelruurd voor 7 Ib. gro. tourno
Borgen voor de 7 lb. s Jacop Pottier

Segher 5tuer.
Fo 94 vo /5.

t4f0' .iuni ,0
Hert,

Gí111s Cnudde en Staessin de Cokere hebben aan
de Grutere fs. Ghiselbrechts de tiende t,e Kruis-
jaar afgehuurd voor 25 Lb. gro. t,ourn., te fie-
j
d

te Mendonk vonend, erkenL een sehuld van
aan I'li11em den Saghere voor hout,gro.

i

a

7

1609. Boudin de Reuse erkent Heinric
gro. en 22 halsters rogge naar
schuldigd te zijn.
Fo 75 to /8.

1610.

L6J.r.

bJitteruronghele 7 s, 9 d
Nevelse maat gerekend, ver -

Clais SceIpe erkent, met medeueten en toestemming van zijn
vrouu, Kateline Rugghesteels, een schuld van B tb. Çf,o.
jegens priester Jan Ghijsels alias de ververe voor de afkoop
van haar goederene zoals overeengekomen voor het geest'elijk
hof te DoornÍk bij het voltrekken van hun boedelscheiding
(efr. I6I1).
Borg r zi jn zìuager Jan GoethaIs.
Fo 75 to/9,

Boedelverdeling tussen de echtgenoten Clais Scelpe en Ka-
teLine Rugghesteels: eIk behoudt urat hii binnengebracht
heeft en de gemeenschappelijke goederen en schulden (zc¡vel
te innen als te betalen) koopt Clais voor een forfaitair
bedrag aan Kateline af.
Fo 75 vo/L,

1612. Lievin van der Haghe, onvrij schipperr rvordt veroordeeld
Heinric de Scoemaker, die optreedt in naam van de ueduue
en de erf genamen van üJíIlem van Ravescoet, 2 lb. 15 €t.
6d. gro. te bet,alen.
Fo g4 vo/l.
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161r. Heinrie Eecke

Bette, de doc
voor de vele
durende de L4
zal ontvangen
Bette voor éé
tel.kenmale de
Fo tg vo'/l .

T6L4,

â

ht
go

n zijn vrouu Katelir¡e pennemang geven aaner van Pieter tnlueyt, eli< Z Lb. gio. tourn.
ede dienst,en c.l1e ze hen bevezen-heeft ge-aar dat ze nu reedE bij hen uoont, dÍe zljelkens bij rle dood van één hunner. Sterft-
van hen beiden ¡ zo zullen haar erfgenamenIb, kunnen innen,

j
t
2

n

Jan Drabbe çeeftde ueduue van Gh
in pand aan zijn
Cobelhaes die zi
Ilng vqn 18 lb.
van het huis, da
last ¡'roch verkoc
Landheer; príes
Hei lige -Geestkap
Fo 74 ro/10,

e

c

het huis bij de Kalandeberg dat hij aaneraert van Turtolboeme gekocht heeit,
borgen Robberecht van tiamees en Jusúacs
h hebben garant gesteld voor de afbeta-
ro. . aan de genoemde ueduue voor de kooptot de af betaJ.ing Ís geechietl ¡ niet b;-t mag uorden.
er Jan van den Hecke, in naam vân deI van Sint-Jans.

g
t
h
t
e

1615. RaosÊe van Tortelboeme
gro r aân Jacob de Bake
Fo T5 to /1,

erkent een echutd van
voor zijden laken.

2L s. I d.

1616.

16l7 .

Heinric Snadinc heeft qql priester Jan Brondeel fs. Jacopseen lijfrente yqn ¡aarfijtb 6 s. gro. verkocht, di; ñi¡,verzekert op zijn huis en c¡oed ulaãr hij op hoden in uoont,in de Nuurelsteeg (*), belaãt nret een eiruii¡t e ,unl* u"n
! s¡ glo. per jaar aan het hospitaat van Si;t-Jan vonJeruzalem te Gent.
Landheer I theerard van Crornbrugghe in ñaqm van de broederovan het hospitaal.(*) nu ¡ Poeljemarkt.
Fo 76 r?/L,
Mattheeus straetman en zijn vrouu Lisbet,te vits hebben aanJan vander BoenÍnghen een vierde van een bunder veenlandte tnlachtebeke verkocht samen met rle rechten op- d; 

- i;;àe diebij dit vierde ho¡en en zij garanderen hem de'volledig vrije
lgullikli.ng over het verkoõhte goed. 

.' :

Fo 7B vo/4,

16tB ' Pieter de stobbelere alias de Zandroepere erkent,vãn 6 1b.. gro. tourn. aan í"rergr.iete vän tJrabantgghipr {at zij bij zich zal hõuden tot de 
""tufOFo04 vo /7 !

een schuld
voor een
is betaald.
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1619. Jan Drabbe stelt Daniel vân Maldeghem die borg voor hem

staat voor zijn schuld van 4 Ib. J s" 6 d. gro. tourn. aan
Jan Baert uregens de aankoop van ijzer, de opbrengsten van
het huis uaarin hij uroont in de Kalandeberg ter beschik-
king u,egens deze borgtocht r i¡r zoverre zii de 1B lb. gro.
overstijgen die Jan Drabbe ook schuldig is en eveneens oP
het huis heeft verzekerd. Verder heeft hij aan de borg-
tocht een aantal nieuue mensen toegevoegd, met name Rob-
berecht van Crames, Jan I,JaIraven f s. Soyers, Jan de Cas-
teLric (?)en diens zo0n Sanders.
Landheer in naam van de Heilige-Geest,kapeI van de Sint-
Jansparochie r priester Jan vanden Hecke.
Fo 95 ro/4.

I410, juIí 2

1620. Jan van Rininghen belooft de 200 Franse kronen die hii in-
dert,ijd aan Rufine Boureel uit llervik geleend heef t, terug
te betalen.
F o69 vo/13,

162L. Ghuy Bloc en Jan Hebbel ale halleheren in den Pit berichten
dat op LZ februari 11. Robberecht van Gramees een schuld
van 4 1b. B s. gf,o. tourn. jegen GilIis Lewerke erkendet
uaarvan Gillis tot op heden nog niets gezien heeft ¡ lcos-
t,en 19 d. gf,o.
Fo 75 vo /8.

1622. l'leinric Scanic
vanden Bossche
Fo 82 vo/L6.

erkent een schuld van L9 schilden aan Jan
fs. Gillis,

van Gitlig ...?¡
tourn o ãân Jan
haring.

1623. AmeLberghe vander Poertere, de ueduule
erkent een schuld van 19 s. I d. gro.
Roughe en Stevin vander Brugghen voor
Fo 96 vo /9.

1410" .iuli ]
L6?4. Daniel van

de Keyster
Fo 74 ro /9.

Ghi j seJ.
Sr QfOr
74 vo/4,

1625. Jan van Speeten erkent Matte, uleduue van Roegear van
Coppenhole f Ib, g s. gro, tourn. schuldig te zijn uregens
het l<open van land.
Fo 74 to/\2.

den Bossche f s, Piet,ers u¡ordt veroordeeld Jan
40 s. gro. t,ourn. te betalen.

fs. Pieters ulordt veroordeeld Heinric de Hana
te t¡et,sJen.

Jan
L6
Fo

1626,
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L627. Boudin en tdulf art van Steelant erkennen l¡litlem de Hanejaarlijks 6 eo gro. schuldiq te zåjn voor een termijn van5 jaar voor het huren van de helft van een goed te Rozebekedat aan hun zusr jonkvrouv Alexandre van Stõelantr toebe-

hoort,.
Borgen : DanieI vanden Bossche fs. Pieters en Pieter Noer-vriend.
Fo 7q vo/5,

L628. Jan de Brune
aan Jan Lc¡che
Fo 7q vo/7,

fso Jans erkent een
uregens de koop "van

schuld van 4
een huie.

lb. gro. tourn.

L629. t"Jillem vander Hole uit B
van 4 lb. J $. groc aan
hij hem achterstallig is
16 Franse kronen.
Fo 74 vo/9.

16r1, Mergriete sBloken heeft
Pauuels frlijs het achLste
verl..ocht, dat onveDdeeld
de ureduure van Ìdillem de
ze van haar vader geërfd
ledig vrije beschikkins
Fo B0 ro/2r

L6rZ.

rvliet erkent een schuldais uten tserghe voor pacht die
n verder nog een schuld van

ie
ct

e

1610. Pieter meester Jans verklaart dat hij in naam van Gheeraerdde ldercman, Daniel vanden Somple 28 s. Sror tourn. schuldigis, en mitsdien verklaart Gheeraerd dat hern cJe 6 lb. IZ e.' 
Çf ro r ¡ uraarvan sprake in een oorkonde, volredig betaaldzijn.
Fo 74 vo/2.

samen met haar man Joes Pieters,
deel van l1 of 32 gemeten land
met de stukker-r Iand van haar moeder,

Blake in Axelambacht, ligt en dat
heeft, 7e garandeert hem de vol-

over het verko.chte stuk.

Met foestemming van de schepenen van gedeele als opper-
voogden van de uezen, heef t Aeqhte soãtements, ruedi¡iue van
Hughe vesseleer¡ in eigen naam en ars voogd van haar kind
Hannekine vessereer, sámen met de toeziehIer van de \ueeB,Jan Debbout fs. Pieters, cle helft van een halve bunder
uoeste grond aan Loenis van den fuloure verkocht, die zij
samen met Herman de Bacl<ere liggen hadden op trát grondiebied
yan de-erfgenamen vän pieter nri¡den, gelegän op ñoesse-laer (Sint-Antelinks).
Fo BZ ta/3,

I6t3. l,Jillem van der Hole erkent een schuld
aan Laureins Snouc uegens de koop van
daaraan verbonden kosien. '

Fo 82 ra/6.

van
een

25 B¡
paard

gro, touf,n.
en de
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L6r4. Robbrecht van Gramees en zijn vEouu, Mergriete vanden Hecke
hebben aan Jan van l4ourseele Robbrechts tiende t,e Nukerke met
alle etraan verbonden rechten, de hofstee te Gramees en alle
erfland van Robbrecht te Koudenberg, in Nukerkee een half
daguant land op de Biest en B0 roeden op de Haubeke verpachtt
dit alles voor 6 jaar lang om l3 lb. 10 €. gro. per jaar
mits een aantal bijkomende vooruaalden inzake onderhoud en
exploitatie van het goed.
Verder ie tussen paehter en pachth.eer een overeenkomst, af-
Eesloten i.v.m. een fiifrente van iaartijks 6 Franse kro-
nen die Robbrecht en Mergriet,e aan Jan de Vroede uit Door-
nik moeten betalen en die nu van Jan van Mourseele ve¡uracht
uorden en ìuãarvoor hij 2 bundere erfland te Nukerke in pand
stelt g deze 6 Franse kronen mag hij van zijn te betalen pacht-
som aftrekken en het laatste jaar van de pachtperiode dient
hij de lÍjfrente af t,e lossen door voof, elke penning B pen-
ningen neer te tellen, uaardoor zijn 2 bunders meteen ont-
las[ zullen zijn van de (aldus niet meer bestaande) liif-
fente,
Fo 8l ro/L,

L6t5. Jacob vander Beke erkent eên schuld van 34 B¡ gro. aan
Jan Pehyne voor bekledingsruerk en voor stoffen.
Fo 8l ro/11,

1410. .iuli 4

L6t6. Jan Pourchiaurx erkent een schuld van 25 (?) e¡ gro. voor
koren en stro aan Jan PI eken.
Fo 4l rs/LO.

L6t7. Lisbette, ueduure van Jan tSollebergh, erkent haar zoon
Pieter t,Sollebergh LZ lb. gro. t,ourn. schuldig te zi jn
uregens een lening indertijd en voor zijn aandeel in de
erfenis van zijn vader.
Fo 69 uo/L4.

1638, Meester Pieter van Cluervínghem, klokgietere garandeert
de feilloze rverking van de klok die híj de i<erk te Beveren
bÍj Harelbeke voor palmzondag in I40B geleverd heeft r 9e-
durende minstens 6 jaar. Indien ze trinnen deze eerste 6
jaar enig gebrek zot) vertonen, zal hii ze op eigen kosten
opnieuu gÍeten.
Fo 74 ta/!5,

L6t9. Arend vanden Somple geeft zijn
financiëIe volmacht.
F075 to /5,

v rouut Li j sbette sl,rlitten
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%

f640. Jan de t4eyere upgfo. tourn. aan
Fo lg r.o/9,

1410. .iuIi 5

Divenlant erkent een schuld van
Denise Evervijn voor wol..

241,

36 sr 9 d

L64I. Heinric Deynoet beLooft cle tt,ijd aârr Jar¡ van den Bossche
terug Le betalen.
Fo Bl îa/Lj,

5 s. gro, die h.i j inder-
Heinrics geleend hecfl,

van 23 s. 4 d o gro. aane rkent
Biest

1b.
fs.

een schuld
voor u/of .

L642. GilIis Poreruijch
Gheeraerci van der
Fo B5 uo/I.

1643. Jari van Luovene f s. [,lil].ems
die híj indertijd aan pieter
betale¡r.
Borgen : Nijs van tilestrem.

Gillie Pari.is.
Fo 95 vo/IL.

belooft de 2 Ib. Qto r
Yman geleend heeft,

tourn.
t,erug te

1644,

1645,.

1646.

blillem van Gansbeke en Jan de liamer hebben hun geschir om-trent een venster in Jans huis dat uitkijkt op r.iirru*shuis en omt,rent regenvater bij_lrJitlem, 
"ir.or"Iig-uãÃ"'¡"n,in der minne geregetd : Jan zãt dat báuuete verder suppri-meren maal mag aan uleeÉijden van de keukenschouur een'clak_venster steken, uitki jkenå op t^lillems plaats je r za ""htu"1"! er. gesn regenruat,ei dcorhben vart i; T,,irrãmé huis ;;--dat het uater. uit.de goten recht, naar beneden u"r[-("n nietin l,üillems huis) en dat de goten enkel voðr regenwatergebrui.kL uorden . -

Fo 75 to/4,
Ghyy Broc en Jan Hebber als halLeheren in den pit, berichtendat :p ll september 1409 paurvels van irrushote een schurdvan 27 lb: gro.. tourn. jegens Jan de rciermatcere 

""t u,iau,uraarvân hi j tot op heden nog niets betaard heef t ¡- r.åãtun25 d. gf o. t '---
Fo 75 vo/9

Arend van den Sornple heef t jonkvrouu Juete Goedals, de uredu_u,e van Jan Heymanr.een ¡aarlijkse J.ijfrente van zg's. grorverkochto veriekerd.op ;iJ; brouuerij met het bijhorenctbrouurmateriaai bij de ûsklnsbrug (*); i'jg*¡ain'' gãnoã,n,J me-teen pLaats erachter gelegen en 6ejasú met 1a;dcíj;;;; aanverschillende. landheren, -nl. prÍester Jan ttoraei" iõint-
Ygullekapittel); Jan Coelins ierfqenameÀ van Boudin vanVinderhoute) en Jan Hudgeboud[ (cðtiUiånen van de Sint_Jacobsparochie ) voo¡ rya[ het plaat,s je betref t, i; iõ[a*f
9:t bedrage van e s. 10 d. gro c(*) ovor uttogracht, aan SpeÍdenstraat,
F0BZ ro /Ir
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L647, Robberecht van Masmin(n)e, heer van Hemelveerdegem en van
Poeke (?)r draagt - met t,oestemmíng van zijn vader, de heer
van Masmin(n)e en van Kerleghem - alle opbrengsten van de
heerlijkheid van Leeuuergem en deze van l¡Jankerehies over
aan rrouu Mergriete van GhisLele, vrouu, van Roye en van
Í4inotr mits zLj jaarlijks recht heeft op 825 Ib. en nog
eens 100 lb. paro oF de genoemde heerlijkheden en hii haar
daarvan L2t4 I/2 Franse kronen achterstallig ie, net dien
verstande dat zij alle renten, cijnzen en lasten ervan
betaalt evenals de 5 tb. L7 s¡ J d. gro. uaarop Dine (?)
Rappond nog recht heeft, de 5 lb, gro. tourn. u,aarop vrouu,
Carollaus (?) L?. jaar lang recht heeft, de 2 Ib. Çro. per
jaar Iijfrente qan jonkvrou!, f'larie van Leeuerghemr non te
Hillegem, de jaarlijkse ruedde aan de baljuw en ontvanger
van Leeuuerghem (3d lb. par. ) en aan de baljuru van hlan-
kerchies (tZ 1b. par.)r Bn aIIe kosten nodig voor het oñ-
derhoud van de ge'bouuen, moJ.ensr vijvers, etc. Robbrecht
zal tot de achterstallige betaling gerecupereerd is, het
goed met niets belasten, er niets van innen en de ontvanger
zal tot dan aan Mergriete en haar man verantuoording af-
leggen over de inkomsten en uitgaven.
Gecancelleerd op 27 augustus 1415; verklaring vanü,ege de
heer Mayhu van Roye.
Fq88 to/2,

l,4t!, .iuli 7

1648. Zegher van Nevele heeft tJillem Bultinc een huis bii den
Brand verkocht, met een landcijns van jaarlijks 13 s. 4 d.
par. aan de Sint-Jacobskerk voor 6 lb. 6ro. tourn., utaar-
van nog 5 f b. 10 s. moeten uorden betaald. trlíllem rneg het
huis niet verboussn of betimmeren noch bomen planten of op
een andere uijze het licht afnemen voor de vensters van
Zeghers (ganpalend) huis.
Landheer I 'príester Jan de Hane ín naam van de Sint-Jacobs-

kerk.
Fo69 ta /4,

1649. Segher Ghinee en Boudin van Flanden etrkennen dat z.Íi Jal-.
Beãte de onkosten die hii te Nazareth op het goed van 0Ii-
vÍer Lutin gemaakt heeft, onmiddellijk moeten vergoeden en
hem verder 28 Ít r , d, gro ¡ moeten geven.
Fo75 to/6.

h

1650. Mechiel Scatteman erkent een schuld van t9 3. gro. aan
Jan Cruusman voor het kopen van kaarden.
Gecancelleerd op 17 oktober 1410.
F075 ro,/I0.
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1651. PÍeter Uermarien erkent
sBoemhouu,ers 2 lb. g s.
zijn.
f075 vo /i,

Jacop van Bruessele en Mergriete
gro. tourn. pacht achterstallig te

26 s. gro. tourn. aë¡n
Brugghen.

1652. Pieter do Plan erkent een schuld van
Arend vanden Hende en Stevin vander
FoTj vo / 4,

1653. Jacob ScaIaerL erkent een schuld van t Ib. I0 s. (l)
KaLeline sDeghels voof, 1í jnruaad.
(1) er staat 1b.10 s. gró. zonder getal voor lb.
FoB2 to /4.

1654. Roegeer Ballinc erkent een
Symoen Hoerink.
Borg ¡ Jan Tybout,.
Fog2 to /7,

schuld van 2A sr 6 d. gro. jegens

aan

1655. Ector Buse erkent een schulri van tB
Pautyels voor de transacties met hun
sehip zolang bij zich houden tot, de
FoB2 vo/lL.

6 o gro. aan Jacop
schip ¡ Jacop zal dit
schulcl is bet.aaId.

1656,

1657. Jan h,itIaert, Jan Jans
de Vismarkt, berichten
- onder hun voorgangers

co.

en Staes 0rtebuuc
dat

tdi I lem Reb be , J an

vinderen van

Ketelvoetere en

Lisbette sDeckers, de ueduue vân Jan de vos, heeft âån haarnicht, uraar ze moei van is, Lisbette sDeckers en haar man
Jsn de Suttere, al haar ae2ittingen - roerend en onroerend
overgedragen ter hunner vrije beschikking op vooruraarde datze er niets van verkopen of belasten zoláng ze leeft en dat
ze haar jaarlijks 29 schilden, 5 halster rogge, zoo st,ukken
hakhout naar Lovendeqemse maat en 4 stenen vlas bezorgen en
ze. over de goederen die ze nu gebruikt, kan blijven beschíkken.
Ook behoren Lisbetle en Jan huñ moei t,e verzorgen en te
onderhouden \uanneet ze zieh zou zijn of niet meer in staatvoor zíchzeff te zorgen. Voor deze overeenkonrst staan Jans vader,uílLem de Zuttere, en zijn oom Araert van parnele garant ener is ook bepaald dat Lisbet,te haar goederen terug kan eisen
uanneer haar nicht de afspral<en nieL naleeft.
Gecancelleerd op 11 februari r4zl r Jan de suttere geeft ín
naam vgn zijn overleden vrouur, Lisbette sDeckers, hãar goederen
terug t,er beschikki.ng mits zLj berotift ze niet te verkopenof onredelijk te belasten zonder zijn tcestemming en di; van
!q voogden van zijn dochter Aeghtleine.
Fo95 to /L

als

de
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L657. Vervolg.
* Lievin de ivloer op 15 juni 1409 veroordeeld uerd Jacop

den Dievet 5ß s. 4 d. gro Ç te betalen + cJe 18 d. gro.
kosten (1) trt l,,lille¡,r van Damiaet oÞ 15 juni 1409 veroordeeld werd
Jacop den Dievel Z so t l/2 d. gro. te betalen, nl. in
J vervalt,ermi jnen van telkens B s n rlro ¡ en één van 6 s o

315 d. groi (sic) + de 16 d. gro. kosten (5);
{r Lievin van Damiaet de bastaard op 15 juni 1409 veroordeeld

uerd Jacop den Dievel 15 s. gro. t.e betalen + tJe L6 d.
gro. l.:osten (7);
zij op 26 oktober l4U9 tillis Goessins veroordeelden
Jacop den Dievel ]5 s. 4 d. gro. te betalen + de 16 d.
gro, kosten (2) i
zij op B februari 14Iû Goessin Goetkint vercordeeiden
Daniel van $4aldeghem 9 s. gro. Lourn. te betalen + de
15 d. gro. kosten ( I ) ;

- zij op B maart 1410 Lievin de í{oor veroordeelden Jan
Jañs J s. 4 d. gro. te betalen + de 12 d. gro. kosten (4);
onder hun voorganqers Jan Couueric, Lievin Goessins en
co. Alysse sLeyers, de vrourt, van Jan Cocxr oP 24 oktober
t40l veroordeeld werd 56 s. lt d. gro. te bet,alen aan
Jacop den Dievel + rle l6 d. gro. kosterl.

F o96 t" / 4-5-6-7 -B-9-10.

1658. l,.Jouter Seghers heef t l0 I/2 bunders land te Velzele voor
6 jaar in pacht genomer¡ jegens Jaeop Goetals en zijn
vrouv Kateline voor B s. glo. per bunder per jaar en het
betalen van de renten en mits het naleven varì een aantal
voor!,aarden i.v otî. bezaaiing en bemesting.
Borgen ¡ t¡louter Lief ghetal en Gillis Bierman.
F096 vo /2,

14I0, .iuIi I
L659. Gillis van Loekerne

pacht achterstallig
FoBS to/7 

"

erkent SeEher sLoeven 12 s. gfo. tourn.
te zijn.

1660. Pieter de l¡litte verklaart dat inderti jd bi j het af sluiten
Van de Verkoop Van een huis Van henn met grond en een hof-
etede erbij, naast Pieters huis gelegen in de 0nderbergen
aän Raesse de Neve (p januari 1408), oVereengekomen uerd
dat Raesse zijn muur die aan PieLers huis paalt r zou mogen
laten staan zonder er herstellingen of veranderingen aan
te moeten uitvoeren voor een periode van I jaar, dit is
tot 9 januari. 1416.
Fo84 ta /3,
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166L, ['Ji.llem TolIin beloof t de 5 ]b.tijd aan GilIis van Roffelghem
betalen.
Fa75 ts /IZ,

L662.

166t. Symoen vander Vlasrente erkent
aan Jan vander l,ieer e.
FogZ ts/2,

1664,

Ftichiel bJeric erkent een schutcJ van 6 lb, gror tourn. aanJan Yulpgrenso.ne. \uegens het..ko¡¡en op 6 maaiL 140s aan zi jnzus Kateline lilericx, Jacop Neyts vräuu, van I/4 
"n-ilA van3 huizen aan de,oostzijde van de Lieve. Jan vãrpereÃ*ono

had nI. het aandeel van Jacop Neyt,s in het huis aan de
!li¡dagmarkt waarin Jacop ruoondel overgekoeht en toenbleek dab een zekere Jan'Baillet schulãeiser ,"* iuõ"nor",Jacop en dit rjesbetreffende huis afs pand voor die schuldu,as ing"zet. Jan Baillel kwam {r* op ben kurade dag åf o"g"nom-zijn pand tg.innen, uraarop Jan värpe.rensone als nieuwegrf genaan haastig t' .1b o. !)ro. uit zi jn' zàkken rammelde, dieJan Bailret overhandigde -en aldr"¡s dð garantie L""uõ 

-ãat
lijn (nieurue) huis niet ontJer zijn ogðÀ verpand',eíd.
?**l hÍi echt,er net deze zaak niet" [" maken had, is delaatste afbetaling van t4ichier san Jacop liteyts uíouù over-gedragen gevorden naar Jan verperensûne en voor deze betalinçst,aan corduwanier clais van tleil putte en brouver Lievinvander Heeke garant.
Fo78 vo /L

247 ,

gro. tourn. ¿lie hi j inder-
geleend heeft,, terug te

een schuld van t6 sr gro. tourn.

tornelis de Serivere erkent
t,ourn. jegens Lisbette ldeyns
Borgen ¡ l,.JiIlern van Lueveire,
F094 îo / I2,

0ên schuld van 2 Lb. I0 s. gro.
voor de hsudenis van kinderen.
Jan van f{usschenselle.

1410, uli 10 (1)

1665. Jan
Jan

1410. juli tt
L666. Andries de 0eken

sois de trune.
F076 to/t,

Boys, korduuranier, verklaart de
Dul Iins hem schuldiq uâs \uegensde Steendam, ontvangen te hebben.

-.schepenregister I407-1408, reekso ro/lo.

16 l-b. gro r tourn.
de aankoop van een

die
huis

op
(r)
Fo6 'or/re 

(2),

erkent een schuld vãn ZB s. gro. aän Fran_
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L667. 1,,úillem Reynaut erkent een schulrl van , 1b. gro. aan Fran-

sois de Brune.
F076 ro /9,

1668. Jonkvrou\U Josine Van den l,'Jincle, uleduue van Jan Vermarien t
heef t, haar goeri vån ZO bunders groot, het goerJ ter Bistert
genoemd, te Heusclen, voor 9 jaar in pacht uitgegeven aan de
rueduule van Maes tlol, clare Seyants ¡ voor 2 Lb ' rz s ' gro '
en 4 stenen vlas per jaar, mits een aantal bijkomende voor-
waarden i.vnm. het betalen van de laSLen die erop rustent
schadeherstelling, hakhoutbeheer, bemosting en bezaaiing,
de 2 Lb. gro. die Clare ín lening gekregen heeft €.€1.
Borgen voor Clare : Gillis SerjanL fs. Jacobs, haar bruer

Pieter de Scepene
Ghiselbrecht de Plo-1.

Fo76 vo /9,
1669. f{artin Potray van Aalst, erkent

jegens Ector Evervijn voor een
Fo19 ra /L

een schuld van t6 s ¡ gro.
schip.

1670. Andries Van den Capelle erkent een schuld van l0 Ib. gro.
tourn o åâr'r Dietelof de Bake voor haring en bíer.
FoB4 vo/1.1.

14Ì0, .iuI í 12

L67L, Michiel 5¡atteman erkent Jan Prie, die optreedt, in naam
van Jan Bolloc, koopman uit Benerui jc en nu te i4iddelburq
ulonend, 13 ]b. 6 s. 6 d, gro. Vlaamse munt schutdiq t,e zijn.
Fo70 vo /5.

1672. Jacop HeeriLhals erkent een
de Zaghere.
Borgen : Laureins Curtvfient
Fog0 vo /g "

1671. Jan Y.eenbaert en Jan Rabout,
respectievetíjl< van ?9 e. B

gro. aan priester Jan vanden
FoBl vo /t,

erkennen beide een schuldt
d. gro. en Z lb. 19 s. l+ d.
Hecke voor erfelijke xeñtBñ.

schuld van

en lJillen¡

20 sn gro. aan Jan

CurtvrienL.

L674. Lievin Assaert erkent een schuld vân 2 Lb. qro ¡ âân trlillem
Paet, tentmaker, voor een tent.
Borg : Jan Dral¡be, mesrnakex.
L67 t+ ,
Fø82 ro /8.
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1675. Ghiselbrecht de Grutere fs. Ghiselbrechts, Martin vancJerDijcstat en Jan van Shent aJs vinderen van de Sint-Niklnas-paroehie te Gent,y berichten dat
- ?ii op 2I juni 11. GíIlis Eenijs veroordeelden Daker de Bloc4 s. 6 9: gro r te betalen + de 19 d. qro. 2 ing. kost,en;' zii oP 27 juni 11. Ghiselbrecht de 5urãrte veroõrdeeldenDaneel Goeclghebuer 5 s. 6 d. gro. te bet,alen + de 16 d.gro. lcosten;
- zii op 3L mei ll. Jan de Joncheere veroordeelden Jan cleconinc_r1^":_5 d. gro. te betaren + de r9 dn gro. kosten.FcB2 t, /9-It-tl.

1676. Martin de Gheent, Michier vander Beke en co. als vÍnderenvan de opperkosterij van de sint-Jansparochie te Gent, b*-richten dat
- zii op .?7_ april lI. Jan van den Boegaerde uit Dilcketvenne

veroordeeLden Jan de Bloc ti s. gro. te betalen + de lgd. grtl. kosten;
- onder hun voorgangers Godevert uten Hove, Jan de crercen coee Jan.lJachtegale op 27 november f+Ó8 een schuld van2'4 s" gro. jegens Soetine Pouestraets erl<ende - kosten !2t d. gro., op zB aprir t40g Daneel Bette veroordeerd

urerd clais van den pÍtte 1l d. gro. te betaJ"en + de2r d. gro. kosten en op 15 noveñber I40c Bernaerd deGhurseme tot het betalen varì I lb. gro. aan de ueduueSenaes l^dq L6 g: gro. kosten (Z_6_i),
zi j .op l0 juni 11. tiillem den LeclegheÅ veroordeelden Janvanden Hoeghenhuus zo sr l0 d. gro. te betalen + de 16 d.gro. kosten ¡april 11. Daneel vincl<e veroordeelden Luuk Taver-9 d. gro. te betaJ.en + de 16 d. gro. kosten;

november 14û9 Jan van Recbosch võroordeelrjen
, vIouru van Jan van yseringhen, 17 B. çror tede 42 d. gr0. kosten;
uari 14I0 Heinr'ic de Raed een schuld van ll s rns Arend t'lattheeus erlcende en de 13 d. grorloofde te betalen:
februari t lI.:aÅ de Sceppere uit Sint-MartÊñs-

n. zi jn zurager veroordeelden Arend l,lattheeus 5 e retalen + de 2 s. I d. gro. kosten.
-3-4-5-6-7 -B-9 .

L677. Fhy. Flo", Gillis Leueerke en cor¡berichten dat Joes van den Bosschá
van 15 Ib. 4 Br 5 d. gro. aan vrouu
van den Hende e,rkende, uaÊqrvan zi j
llng gezien te hebbeni kosten lg ð.
FoB2 ua /LJ,

- zij op
neel 6

- zíj op
Me rgri e
bebalen
opSOj
gro. je
kosten
zij op
Bodegem
gro. te

Fo82 vo/L

I
è

14
te

+
an
ge
be
l5

e
b

-?

halheren in den Pit,
op 9 april 1410 een schuld
Scoutethere en vrou\1,

verklaren nog geen pen-
gro.
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1679. Heinric vanderr Steene erkenL een schuld vân 10 1b. gro. aan
Ghiselbrecht Ruf f laert, .
Borg ; Laureins van Singhem.
FoBS ro/4.

1679, Heinric dHondt uit Sint-f4artens-Leerne erkent dat' hii
Pieter Jacobs 6 mudden en I halsters rogge pacht verschul-
digd is.
FoBf ro /5.

1690. Gillis de Backere er[<eni daL hij Gheeraerd vanden Buunre
2 mud koren moet bezorgen.
Fo84 to /2.

1681. l¡Ji11em Vaenkin f s. Heinrics erkenL een schuld van 16
aan Jan van Reyscoet voor het urerk dat deze aan zijn
verricht heeft; het schip houdt Jan zolang bii zich t
schuld betaald is.
Fo 84 to /8.

S. gf0.
schip
tot de

1410, .iuIi 14

1682. Lievin l'luletsrt erkent
te zijn voor een huis
hij verzekerd heeft op
molen op de Vest CIp he
van Ravenscoet.
Landsheer van de molen : priester Gillis van lrlayenberch

naam van de erfçenamen van Jan
Ravenscoet.

Fo69 ro/8,

1681. Jan Laepaut erkent een schuld van 5 s, gro. aan Laureins
van 0eteghem.
FoBS to /9 .

1684. Brouuer Jan Steppe fs. Jans heefb Jacop van der wleulen fs.
Billis de helft van een eeuuigdurende, erfelijke rente van
I? lb. pat. per jaar verkocht die Jans vader in 1191 aan
Simoen Ghiselins en diens vrouu, Lisbette kocht, bezeL op
een brouuerij aan de Leie, achter de Predikherenr en ge-
noemd tttCoudehuusrr. De verlcoopsom is betaald en Jacop uordt
ulettelijk eigenaar verklaard van de halve rente; de moeder
van Jan ¡ Lisbel;t,e van Eenbeke r Êo de vrouu van Jan ¡ Bea-
trisee van den Damme, verklaren beide geen aanspraken meer
t,e kunnen maken op de verkochte helft van de rente.
FoB4 vo/10.

Gi1lis van Roeme LG Lb. gro. schutdig
van de Sint Lievenspoort,, urelke schuld
dit huis en op de helft van een olie-

t leengoed var¡ de erfgenamÊn van Jan

in
van



1685. t¡lillem Soetsiere erkent een echuld van zaan Phelips den Heere u,egens cle koop vanzal ontvangen oens de scñuld betaalb"
Fo69 uo /IS r

1686, Ghieelbrecht de Taye erkent pheli
gro. tourn, schuldig te zijn voor
ontvangen eens tle schuld bõtaald.
Gecancelleerd op 4 januari 14t4.
Fa74 to /I4.

1410 .iuli 15

1697. Arend de Backere erkent
de Hane.
F076 îo/4,

een sehuld van l0 s. gro o aan Jan

25L

gDo. tourn.
schÍp, dat hij

Ib.
een

ps den Heere 2
een schip, dat

¡. b, 10 e.
hij zaL

L688. PieLer van den hialle erkent een schuld van Iz Ib. gro. tourn.aan de broers.lan een Luuk Kindt, u/egens de lioof vañ tuleedelen van 9en huis op sint-pietersdõrp, dat rruñ vader JanKindt na_zijn dood nariet, belast met rent,en aan het sint_Piatersklooster en aan de Kart,uizersc
FoBS ro /2,

L689. 5chÍpper Jan
I lb. l0 sr
FoBf îo /3,

de Scoemakere vrordt
gro. te betalen.

veroordeeld Jacop Heyme

1690.

169L. Maes Cornelis
Laureins varì
FoeS ro/lü.

erkent een
0eteqhem.

Gi1lis van Dorenslaer urordt, als borg voor Jan
veghe veroodaeld christoffels pric ianssone ?ggro. te betalen¡
Fogf to /9,

vanden
e¡ Iû

Eer -
d.

schuld van lB sr Z d, gro. aan

7692, trJillem Boele up Laree erkent een
aan Diederic de MunstDe.
FoBf vo /Lt.

schuld van 20 s. 4'd. gDor

1693. Laureins van den pitte uordt
Kateline venoordeeld Jan dente betalen.
FoB5 vú / IL,

1694. Gi11Ís de

als erfgenaam van zijn moeder
Carnijn t4 lb. 3 6. B d. gro.

24 sr
lo95 v

g
o / 14.

Backe re
. tourn.r0

uit Kruishoutem erkent een schuld vanjegene Boudin Blanckaert.
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L695. Gheerard de T,Jercman alias Ryrret erkent een schuld v¿¡n 5 lb.
gro. tourn. jegens Boudin Blanclcaert uegens de koop van een
huis op Sandersryal in de Zilverstraai; o belast met een j aar-
1i jtcse londci jns van 5 s. 6 d. par " Pas !ranneer deze som
volledig betaald zaI zijn, zaL üheerarrl ruet,telíjl< eipenaar
uorden van het huis.
Fa77 îo l9 ,

L69â. Jonkvrouu, Marie van Audenbach verklaart dat zij vân t^liIlem
de ltJeckere 10 s. gf,o r tourn. ontvangen heef t voût haar
lijfrente en dat zij ze tot op heden uit,betaald is geworden.
FoBS uo /L.

L697. Jan van der Haghe uit de
erkennen een schuld van
zijden laken.
FoBl vo /2.

Savaanstraat en Jan
28 s. gro. âan Jacop

Pite, kleermaket,
de Bal":e voor

1698. Jacop Stulpaert, Jan de l,'Jinter en Jan van Loe als vinderen
van de opperkosterij van de Sint-MichielsparochÍe te Gent,
beriehten dat
- zij rp ]1 maart 1410 vleeshauwer Jan Borluut veroordeel-

den als borg voor Jacop van Bassevelde ¡ Jacop de Hase t0 s.
gro. te betalen, uat ondertussen gebeurd is kosten z 12

d. gro, i
- zij op 12 april 1410 Lievin Buuc veroordeelden als burg

voor Jan Steenackere, La¡nbrecht de tditte een aantal houten
planken Le leveren van goede kuraliteit en de 18 d. groo
kosten te betalen;

- zíj op t6 november 1¿r09 Laureins Roedhase veroordeelden
de vrouu, van Jan vân den Damrne 2A d. groô 6 miten te betalen +
de 13 do gr0¡ l? miten kosten;

- zij op 27 mei 11. Jan Goethals, roepknaap (?), veroordeel-
den Pieter de luiol 40 do gro. te betalen + de L7 d. gro.
I ing. kosten 3

zLj op 18 februari Ì41t Pieter van Nevele veroordeelden
Pieter van der Brugghen 16 so groo t,e betalen + de 15 d.
grÐ r kosten;

- zij op 73 december 1409 Lievin Hebbrecht veroordeelden
de rueduìue vsn Jan van den Hulse 26 d. gro. te betalen +
de I8 d. Ero. I ing. kosten ¡

- onder hun voorgangers Daneel van Plaldeghem en co o Boudin
de Ruese op 6 juni 1408 veroordeelcl trlerd Jan de Suttere
I s. gro. te betalen + de 17 d. gror I ing. kosten;

- zíj op 39 juni 11. St,asin de Lettele uit hlaarschoot ver-
oordeelden Jan van Bassevelde B s. gto, te betalen +
de t4 d. gro. kosten;
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Vervol g .
zij op 14 november r4o9 l,'Jouter van den scoete veroor-
deelden Heinruc van der Naet B lb. g s. pârr to betalen+ de 32 d. gro. knsten;

- zij op 3 juni 11. Jacop fs. Meerens veroordeelden brou-ver Jan van hjaes 44 d. gro. te betalen + de zB d. gror Iing. kosten.
FoSJ uo /3-4-S-6-7 -a-9-I0-lt-Iz.

1699.

169B.

1700. Jan v
met e
geleg
erach
Het g

1701. Gheleyn [4aeldrey belooft de Z,
aan zijn moeder, de ueduue van
heeft,, terug te betalen.
FoB4 ro / 6,

7702.

1410. ul.i L7

Heinric van Banderghem verklaart dat Jan van Materne
de verschuldigde 28B Franse krcnen heeft uitbetaard
zaken tussen hen hiermee afgehandetd zijn.
Fo84 ro /4,

hem
en alle

J lb.
3 d.
FO94

an f'laterne heeft Jan Buridaen fs. Aelbrechts een huis
en klein huisjs ernaaat in de Steensttraat verkoeht,
en voor het huis van Sint-Elooi ¡ êrì met een pl.aatsjeter vri j erf goed- dat tot aan de Lieve reii<t. -
rotere huis is belast met een jaarlijkse landcijns van2 s. 9 d. par. en het kleintje met ¿en van tI á.par. , beide aan Jan de ÏJale fs. Arents.
to/5.

Ih. gf,o c

Fransoig
die hij indert,ijd
t'laeIdrey r geleend

Robberecht van Gramees en zijn vrouìr, [lergriete erkennen
Ghr.ryoet van Secrijn en Jan van der Heyden 3g lb. J s. gro.schuldig te zijn voor de ruijn die ze aan hen gekocht he6ben.
Borgen ¡ Robberechts zuager, Jan pascharis, Gñeeraerd de

Vos en Jan Pite.
Fo84 vo /9.

L703. Simoen van
[iJ ie uupoor t
van 12 s. 6
de volledig
l¡louterssone
s taan .
Fo69 îo /7 .

1"704. Pieter de Scrivere
en Jan f'lueleman z
lo75 vo / 6.

Buenelaer heeft Claío Aeuure een huis in de
verkocht, belast met een jaarlijkse landcijne
d._par. aan de stad Gent. Simoen nraarborgI hemvrije beeehikking ovet het huis, uaarvooi Joes
en GiIIie van den Broucke i"s. piet,ers garant

uordt veroordeeld Gillis van
lb. gro. te betalen,

Branteghem



254,

1410. iuIí l7+

1705. Kateline Roelin-.r r rueduwe
schuld van 4 ]b. 5 s. 6 d
Joes voor haring.
FoB0 ro / L5 .

17t6. Liisbette van Turtelboemet
een schuld van 4 lb. 5 s.
zoete Joes voor haring.
FoBil vo /7.,

I7l0 . p Dierman erkent
PottÍer die bij
vo/2,

van Fransois Voghels r erkent een
. çro. tourn. aan vrouu IYlsoete

ueduue van GiIlis Flarscalx, erkent
6 d . gro . t,ourn. âÍtfi vrouu, HeYI-

Ghijselins
indertijd

een schutd van 34 s. grc). tourn. aan Ja-
de l(orenmarkt lroont.

erlcent, een schuld van
voor een paarc'l .

20 s. qro. aan

17ú7. Pieter cJe [4an fs. Joes erkent een schuld van ]g Franse
kronen jegens Jan de !,Jitte fs. l,lillems \uegens de koop van
een huís in de 0nderstraat.
FoB4 to /9,

1708, Soyhier van Lake verklaart dat PieLer vsn l'luelendike hem
de borg voor zijn zoon Anthonis, priester, 29 schilrjen en
4 d. gro. heeft betaald + de 6 d. gro. kosten.
Fo84 ro/I1.

I709. Martin Duumkin beloof t jonkvrouìI, Ghiiselins, Clais
dochter uit Zottegem, de 6 1b. gro. tourn. die hii
aan haar geleerrd heeft, terug te betalen 

"
FoB4 vo / L,

Jaco
cop
FOB4

t7lI. GilIis van
hlillem van
Fo95 vo /3.

tlen Velde
Cl apdue rp

141ü. juli 1B

17L2. Jan van den [,JoIIekine ruordt, opgelegd Goessin Maes uit
Zuevegem de vrije beschikking te lat,en over de 600 roeden
meers die hii indertijd aan hem verkocht.
Apostille c 14 juli 1411 : Jan van den I'Jollekine uordt ver-

oordeejld Goeesin 2.3 lb. par. lichte munt te be-
talen bij vijze van verg0eding.

FoB0 to/16.

L713. Symoen van Buunelaer uordt veroordeeld CIais Hauulere ll s.
I d. gro. te betalen.
Fo84 ro/10.
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1714. Vincent van
Damme 5 lb,
schuld van
verzoek van
FoB4 vo/4,

der Zickelen ruordt
10 Bo gro. tourn.

Vincent jeqens.lan
Jan van den Damme

veroordeeld Jan van den
t.e betaJ.en, dit uregens een
de Pottre die op gerechtertijk
op Vincent verhaald urerd.

1715. Heinric vanden
Heeken Zq B. z
FoB4 vo /5,

v eroordee I d
betalen.

Lijsbett,e vanderDale ruordt
d. gro. te

1716, Jan van cien
gro r aan Jan
Fø87 to /IO.

Damme fs. ldillerns erkent
de Koughe.

een schuld van 36 s.

17L7. Jan Monoye ge
sehuldbekent,e
voor handelst
gro. , opdat h
ontvangen pon

eft, aan Thomaes van Crumbrucghc een aantalnissen over vanuege verscheiã"ne p"raonunransacties voor een totaal bedraq van tCI0 lb.ij die zou Ínnen en uaarvoor hij "voor i"¿u,d 4-s...gro. krij-qt en van uat ni¡ niet-ånt_
. zal hÍj veranturoordinç moeten 

"ñt"qg"n.h!*"?: i zijn.broer Ghöeraert, van Ciõmbrugghe.op 16 januarÍ I4IZ,

vângen heeft
Borg ! voor

,
ï

Gecance
F096 ¡o

14l0 "_ .iuli Ig

leerd
?,

I
/

1718. ïrlillem Buckaert
B 1b. l7 s¡ gro.
F076 ta /8.

en Vincent IngheJ.
aan Ghiselbrecht

erkennen een schuld van
RijfFlaert voor ijzer.

L7L9. Martin de Gheend, ivlichiel van der Beke en co. als vinderenvan de opplrkosterij van de sint,-Jansparochie te Gent,berichten dat zij
- 9P t0 mei 11. Clais de Vleeschouurere veroordeelden GiIIisBekae"t.? s.. z d. gro. te betalen î de rB d. gro. kosten,vat nooit gebeqrd i", zodat het huis "n-õo"å in deScheldestraat (r) naar afspraak verpanrr ii¡n fevordenten gunste van Gillis;
- op L4 mei 11. Jan Pitteman veroordeelden Andries Heyen ggro¡ te betalen + de l5_d. gro. 9 ing. k";t;;;- op 28 februari 1I. Jan Boegãert uit Sint-torike-0udenhoveveroorde:19:n,j"1oo van Quãetbeke lZ sr 6 d.-fro. tebetalen + de 16 d" qro. kosten:- op 28 november 14f19-Jan l'Jouterå uit Voerde veroordeeldenHevnric yan panteghem 4 $. g"o. tã r,"i;i;;;'å" i s. z d,gro. kosten;

op 5 j uni l1 . Pieter Bout,ers veroordeelclen Soetine pouc-
, ', Tt:.1:t: t5 €i r gro. te betalen + de ZL d. qro. !.<osten.(1) nu¡ Gouvernementstraat,.
Fa76 vo /L_Z_j_4_j,

Sr
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14I0, julil:

I720. Jacob van der Eeken erkent
5 !b. 10 s. g1o. schuldig t
ambacht .
Borgen: zijn broers Pieter

der Eeken: eñ Jan
FoTB vo /9,

Pinùer Diedericx t{atthissone
e zijn van\rege het schiPPers-

van der Eeken
ldaevs.

en Laureins van

L7?L. Jan de Rouc erkent
Gillis BareY voor

L722,

aen schuld van 34 nobel.en
een erfelijke rente van 2

een stuk

aan broeder
nobelen per
erfgoed tej

B

B

r

aar die de broeder rustende had oP
alegem.
trg ¡ GiIlis van Brecht.
o79 vo / 4,

Jan Sersanders fS. 6heerems, Justaes Van Straessele en co o aIs
als vinderen Van de Sint-Jacobsparochie te Gent, berichten
da¡ zij op 24 nei 1410 Jan de Rave veroordeelden Kerstoffelg
Pric 4 s. 6 d. gro. te betalen + de J7 d. gro: Iil ] inç'
lcosten en op 5 iuni 11. Joeris Êhisels tot het betalen van
J s.7 cl. gio. ã miten aan KateIine, de Vrouu van Pieter
Diedericx + de 19 d. grûo J. ing. kosten.
FoBI ro /L-2,

la1,0. .i.uf i 2J

L77,t. l.Jillem
geers e
velke h
uloont o
Fo77 Do

B

e
oele PieLerBsone heeft aan Jan
n erfeliike rente van jaarlijks
j verzekert op heL huis en goed

Meerhem.
10.

Everuii jn f s. Roe-
4 s. gro. verl<ocht,
uaar hi.i nu in

B d. qror die
geLeend heeft t

i
p

/

1724. Jan Moerard Staeqsinszone belooft
hij indertijd aan Jan de Clerc fs.
terug te beLalen.
BorE I Symoen de Ghuchteneelre.
FoTB to /I.

de ?g s¡
lJout,ers

t725,

1726. Jacob de Ruede erlcent een schuld van 27 s. gto. jegens
Arend vanden Hende.
FoTB ro/1û.

t¡Ji11em de Vi¡rrlere en zijn vrouu Lisbett,e van Landeghem ver-
klaren dat jonkvrouu, Kateline van den Eechoute alias Ghise-
Iins, begijñ in het þegiinhof ter Hoyen, rekenschap heeft
afgeiegd-vãn alle trãnsaõties en handelingen die zii in
huñ naãm en met, hun goed heeft uitgevoerd.
Fo78 ro/8.
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L727. Michiel Daems
gro. voor haar
FoTB vo /8,

alias Boldijn
lijfrente te

Aechte sPoerters 7.6 8o
uitbetalen.

erkent
moe ten

L7?.8. SchÍpper Jan van den Velde
l0 B. gro. aan Jan Bollin
schepen.
Fo78 vo,/10.

1730.

17f l.

L732. l¡rillem Lauuers erkent een schuld
Pauruels Nijs voor ltoren.
FoB0 to/L,

I7t3.

Boedelscheiding tussen tjillem de vindere en zijn vrouvLisbette van Landeghem : Lisbette behouclt haar-rijfrente
yan g rb. gro: pgr jaar vanurege de ureduue van Jan*Harincx,
Iu"gliete curtlgl"r ên alle gõederen die haar persoonlijk'
þutit zi jn; l,'lirlem behoudt zi¡n prebende bi j d; Augusti jnen
in Gent en krijgt, de lijfrente van 6 lb, grõ. per jaar úoe-
geurez6n die voor hen beiden best,e¡nd uras eñ all.b goãderen,dig ?iin persoCInriik bezlt, zijn. verder neemt lúiÍrem arleschuldent zovel te beLaren aré te innen op zich. Ieder goeddat de één of de anggl nog zar ver\uerven ira deze scheidíng,blijft zijn persoon.f:i.jk bezit.
Fo79 to /8.

Laureine van den Heechoute, cle barbier, en zijn vrouu Lijs-
þ:!!" Speldorens, hebben trJitlem cJe vinúere, eãn jaarri jkãelijfrente van 1+. rbl.par. verkocht, die zij verruËur"n ophun persoon en bezit en inzonder óp hun tlüis, waarin zeop het ogenblik uonen, in de Steenstraat.
Fo79 v'/(t. :

erkent een schuld vân lB Ib.
ï/eqens een handeletraneactie

een schuld
optreedt ín

van 2 1b. gro. tournr âân

van

van
naam

1729. Jan van den Damme en Pieter titeylin erkennen
l4 lb: gro t jegens EvercJey de 0rutere, die
van zijn gaet Diederic Doze.
Gecancelleerd op I rnaart l/+ll.
Fo79 ro /5.

De ontvangers van het
de Pachteneere en Lode
van het godshuis in pa
Paridaen en 0tivier de
groo per jaar, mits zi
bomen enten en planten
van het huis er vrijel
schade âanrichten - in
zuIlen de pachters ver
bleekgoed kan blijven
vijver opgehoogd uordt
kosten (d.ir väh de pa
Fo94 uo /6,

oldershuis, Jan Penneman, Michiel
ijc de Clerc besteden de boomgaard
ht uit, aan de fruit,handelaars Jan
Neve voor 12 jaar lang voor ZO si
er binnen de eerste 2 jaar 14 peer-
hem deqefijk onderhouden, de mensenjk in en uit l<unnen, als ze geen

ien bevonden ruordt dat dit uel gebeurt
oed urorden , de dienstmeid er haar
eggen en het stukje meers uit de
binnen deze 12 jaar met gedeelde
hters en het godshuis ) .

V

u,

e

j
,
t
d
g
t
c
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1755. Kleermaker Jan Mayhu en Kateline vanden Abeele, uedr¡ue Van

Lievin efriselaers, freUUen aIs buren een overeenkomst tpge-
maakt omtrent hun gemeenschappelijk t'oilet en de gang. d+e

er vanuit Jans hr.¡iã naartoe lbopt doorheen l(at'elines huis.
Jan zal een deur aan de verbinding t'ussen cie beide huizen
vastmaken met sluitmogelijkheid aãn zijn kant, zodaL Kate-
line nie[ vrij in en üit ãi¡n huis kan en van het toilet
mogen zourel Jän als Kateline met hll respectieve meCebeulo-

ners en bezoekers gebruik makene mit"s zii þet ook gemeen-

schappeli jk r¡nderhõuden. [,lie vân beiden dit niet nakomt t

uordt'het-gebruik van het toilet ontzegd'
Fo77 to /2.

Pieter de Hoe-
? Lb. 16 s.

lening inder-
L7t6. Jan Paeye erkent rJat, hii l'larie, de vrouu' van

her, 15 ons nieuule zilververgulde knopjes en
t d. g1o. toutno vêf,schuldigd is uegens een
tijd.
FoT6 to /7 ,

258,
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L134. Jan de Smet
van I Ib. I
Fo81 ta /12,

L7r7 ,

1738, Michiel Scotteman erkent. dat
Uriese, Jehan Descaillous uit
is voor ueede..
Fo81 ro /7.

1410' juli 24

I7t9. Ghiselbrecht de Ëru
Dijcstadt en co. al
te Gent, berichten
- zÍi op LZ aPril I

Nachtegale 18 s ¡

zii op LZ juni ll
der Coten 2 s. 6 d.
kosten ¡

alias Jan Seghers uit Aut,hem erkent een schuld
B s. gro. aan Jan van Yseringhen voot rui jn '

Jan vancier Haghe fs. Gheerardijns heeft Cornelis de Cuel-
nere de hetft van een huis en goed op Sint-Piet,ers-Aalst
verkocht, eerti jds in bezit van rui jlen Gillis de lieyere,
belast met 20 s. par. per jaar aIs landcijns
Áf= zou blijken ¿ät nob "eñ of andere last op het.huis rustt
rnoet Jan daãrvoor instãan, voor uelke overeenkomst Symoen

van den Bossche garant staat.
Fo76 ro/10.

hij als borg voor 6illis de
Kámeri jk ,2 s. gro. scht¡ldig

tere fs. Ghiselbrechts, Martin van der
s vinderen van de SinL-Niklaasparochie
dat
1. 0ste Bloeme veroordeelden Jan de
gro. te betElen + de 2A d. gf,o:.kost'en;
l.lan Blicleleven veroodeelden Piete¡ varì-
gro. te betalen + de 19 d. gro. 2 ing'
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L7r9. VervoIg.
onder hun voorEangers Jan van Aersele en cD¡* Segher de Paþe õp ?,a juni t40g veroordeeld ruerd vrouu,

Joes 2? sr 6 d. gro. te betalen + de L6 d. gro. tcosten(l);t0 Laureins van der-Scoffett op 27 aprif-i¿+Oi veroordeeld
urerd f4ichiel Pielnaken 6 sr 7 d, gro. te betalen + det9 d. gr0. kosten (5);

rÈ Martin uter Galeyden op It juni L4û9 veroordeeld uerdtdillem de cuut,e 7 Br 6 d. groc te bet,alen + de 14 d.
9ro. l_ing. kosten gecancelleerd op 14 januari f4fI (6);zij op 19 april Iln Jan de Joncheere veroorðeelden vrouu,

Joes 7. s. 9 d. gro. t,e betalen + de 16 d. gf,o. kosten;
onder hun voorgangers Ghy Broc, Boudin van der Bloct enco. clais de sutt,ere op zB juni 140B veroordeeld uord
vrourJ, lleerenbouts Lz sr 6 d. gro. te betaren + de L6 d.gro, kosten;
zLi op L7 november 1409 Jan Btideleven veroordeelden
Jan cricke 5 s. I d. gror lz míten te bet.alen + de lg d.
gro o kosten,

Fo77 to / L-2-3-4-5-6-7-8.

1740. Laureins vander Eecken fs. Heinrics erkent een schuld van2L 1b. -gro.. tourn, jegens. Symoen Loetin ruegens cJe koop vaneen huis rrbuten Cupen" (l).
Borgen: Jan vân Liedekerke, Jacop van der Eecken en Heinric
( I ) o*n""llÏoi3l'0" Gansdriesch .
Fo7ts to/2,

1741. Fransois vander
Vlaminc 4 Ib. 6
Fo72 to /3 .

l{ostinen ruordt veroordeeld
s¡ gro. te betalen.

Fransoys de

L742. Jan de Smet fs. Seghers uordt
Ëecke en zíjn zïrager Lievin de
pacht t,e betalen.
FoTB to /5,

1743. Jan Roelins ruordt veroordeeld Janre IB nobelen te betalen.
FoTg to /6.

1744.

veroordeeld Robbrecht
Bakcer 2 lb. L2 sr 6

van
d. gro.

1'{echiel Godshulpe erkent zijn borgen
van Buterr t3 sr B d. gro. schuldig tedie hoedanigheid aan Segher Beelaðrt
lgop val een nieury 6chip.
Fo78 ro/ll.

It!ijs en Clais de Scherme-

GiIlis Snaet en Andries
zijn voor ruat zij fn

hebben betaald voor de
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L74r. Jacob Stalpaert erkent een schuld Van 2 lb. gro. tourn.
âan Jaeop de Bake de Oude.
Fo79 to /2.

L746. Pieter Becke erkent een schuld van 5 fb. Ç1o. tourn. aan
Beatrijsse VoIx 

"
Fo79 ta /6,

1747,
a

Jacop de Cuerte erkent een
jegens Lievin vander Haghe
F096 vo /8,

schuld van 4L s. qro. tourn.
voor bier.

I4I0. .iulL 25

1748. Roegeer van l,'lestvoerde
voor L95 Franse kronen
uit Douraai gel<ochL r 7 t
aanìuozigheid van Race
achtige lieden te Gent
Fo78 vo /2-6,

1410 t-uIi 2_6_

L749. 0livier Danins erkent
Jan den Hoeghen voor
FoTB ro /9.

1750. Goessin van
dig te zijn
Fa79 vo /2.

r751.

en Jan Rijneel uit Eeklo hebben
26 kuipen uleede aan Pieter DoubY

5 Franse kroon per kuiP r die zii
Colpaert en Rase vanden TrJale als
beioven te betalen.

elk

in
e rf-

een schuld van 9 lb. B s. qroo jegens
koren c

Varneruijc erkent Jan de Saghere L3 Ib. gro. schul-
voor 2 molenstenen.

Philips Sersandets fs. Phitips belooft jegens Goessin.van
Varneruijc volgende punten na te leven : hij zaI Goessint
die jonkvrouu Mergriet,e Bernages !,ettetijk verteqenryoordigt,
vergãeden voor heI uitbaten van de uindmolen te Moortsele;
hi j -zaI alle tirnmer- en ancler ruerk dat aan de brug t9 Moort,se-
Ie moet gebeuren, verrichteni hii za| Goessin de volledig
vrije beõchikking laten over het tand dat Line Smeds heeft
nagé1aten, zoals oorspronkeliik bepaald urasi hii zal-Goessin
velgoeden voor. het huren van zi jn land t,e lvloortsele in die
matõ dat hij daartoe verplicht is en ruel zo dat niemand
Goessin het gebrr.rik ervan belemmert.
Borg ¡ Ector uten Zuane.
Fo81 vo /5.
Burengeschil tussen Pieter Pale en Gillis Van der Brugghen
omtreñt een uaterafvoer die achter hun beíde huizen in de
Drabstraat loopt: er ruordt beslist dat er niets aan de
vaterloop moet veranderC uorden 6n Pieter er zijn regenuater
langs kan afvoeren, echter geen bezoedeld water.
Fo8? vo /15,

1752.
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rTrt Jegher ciAmcan heef t r,,rillem vits en Jacop de smet eenbunder ve6n verkocht sãmen met de opurei:rgs[*n'r"n deovermate (t) te Moerbeke, onverdeerd g"1;rJ;; *;t een bun-der in het bezit van Jan-Evervijn, heÉ g"h"ãr ãertijdsãan de graaf van vraanderen geuõchtr êÍr-cJia-uoã,50 lb.grc ¡ toürn. die ar 
-tàuru 

af beIaa]tJ zuIlen ruorden. De vBr-kopera beloven dat irj het gehere stuk .uirãn-laten vêr_delen in kavels zodat i.eder ueet welke bunder van hem is.(1) hetgeen bij een meting ou"rbti¡ft, ,rt ã" ,àr, isdan een bepar.r rde of vereiõte *r"[ , *, ".tu. toemaat , toegi r"t .Fo95 to /2,
1754' De tlUee priestersþJíllem cle Uogheleere en Keratoffels yse-

man hebben jegena Laureins coõrins zijn p;;¿ãri" en kerkte Zuiddorpe voor J jaar afgehuurã met alre rechten enplichten eraan verboñden uoõ" 7 rb. gro. per jaarí o.a.moeten 9: z pliesters arle rasten beIa]en'die*¿oo" rrethof te utrecht zurren geëist, *o"à"n. Laureine stert zijnneef Píetar coelins aãn om de J x 7 lb. g;;; ¿; innen.Borgen;. ldouter Aper en I.leinric de Bruruerõ
F og6 to /t.

1410. ulÍ 28

1755. Philipo cte
huishuur te
Fo77 ro/lI.

Mey erkent Symoen Serthomaes
moeten betalen.

26I.

nog ,0 8. 7 d. gro .

1756. GllIis ÈJasine erkent Katelinepacht te moeten betalen.
fo77 to /lZ.

van Zuti jnaarde 1g s r B d. gro.

1757. Pieter de Scaepdrivere
Matthijs Z lb. lg sr q
Fo77 to/Ir.

uordt veroordeeld sehipbouurer Jand. gror te betelen.

1758. Jân vander Dict
Smet, Laureina
ij zer .
F077 ts/L4,

erkent als
Hugtre 2I I r

Jan de Smet,
achuldi.g te

borg
5 d.

veor
gro.

eliaa de
zijn voot

L759. JBn Bler-en zljn vrruu, r,rergriete polleyts hebben meesterJan van Denremonde hun deei in "un huis en goed op heteinde van de lrinnemanssteog, dat, Bernaerd van Herzore nazijn dood naLiet, ên Andriõs de Bruruere toebehoorde, ver_koèht zodanig. daI Jan ruetteri jk ãig"n""" urordt van hunaandeel in het huie.
îs77 uo/lj,
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L769. Raesge Sente erkent een schuld
40 d. gro. voor elke kroon aan
smedekolen.
FoTB vo /7 .

176I.

L7 62,

176t. Jan Nijssone erkent,
der Lieven.
Borg ¡ Diederic van
FoB0 ro/12.

L764,

VâN
Jan

22 t/2
dAmman

Franse kronen of
voor een schip

Jan Ebbel en GitIis Leverke, halheren in den Pit, bericht'en
dat Jan de Pottre, Jan Poelman de pijpemaker en Gillis van
den Damme op 4 november 1409 een schuld van 7 Ib. 10 s.
gro. jegens'Gi11is Pone erkenden en dat uiteindelijk Jan
Foelmãn als borg voor de 2 anderen Gillie de schuld heeft
betaald¡ 2 s. 1I d. gro. kosten.
lo79 ro /3.
Jan Poelman heeft Boudin PlaIin een jaarlijkse lijrente van
6 lb. par. verkoeht, bezet op zijn huis uaarin hii woont
bij de' Freremineurenbrug, met een landcijns van.iaarliikl
20 s. par r âân jonkvrouul Mergriete Hoens, de uleduue. Yan Jan
uten Hbve die het vruchtgebruik geniet van de bezit'tingen
Van de erfgenamen van Jan Servolkers (o.a. du6 oal< deze
tandcijns). Er is afgesproken dat uranneel Jan op dq.rast-
gesteláe verValdageir de rente niet uitbetaald r Boudin t'ot
Í+ dagen lang iedere dat recht heeft oP ] s. par|l: Jgn
Poelmãn mag iijn huis binnen de eerste 2 jaar ontlasten van
deze Iijfrente en ze op iets anders bezetten.
Landheei : Gheerard de PaPÊ¡ ontvanger van jonkvrouV fuler-
grieto.
Fo79 to /4,

een schuld van l0 s. gro. aan Jan van

PulaeD.

lntouter l,üaye heeft, aan Lievin MeeuB en zijn vrouu Lijsbette
van der Venne een jaarlijkse lijfrente van 4 s. gro. vel-
kocht, bezet op zijn huis op Níeuuland tegenover de l4inne-
meers, belast met een jaarlijkse landcijns van |tJ sr par.
aan de stad Gent.
Landsheer : Justaes 0nredene, ontvanger van de stad.
FoBl vo/û.

L765. Jan van Duerme erkent dat hii Jacop Píd¡rake
tounn. schuldig is voor zijn rechten op het
FoB6 vo /2,

L766, Harend van Moertsele, Jacop Ghiselins en Lambrecht,
scalc r ïr'tonachtíçr te Ronsse, uorden veroordeeld de
van Jan Moreau 4t (?) lb' gro. te beLalen.
FoBT vo/15,

5 Ibr Çtoo
leen te Schede.

de liar-
uredu ue
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0

L767.

1Í 2e

Jan van den ilende
felijke rente van
op zijn huis âan
lijkse landcijns
Landheer ¡ Lievin
Gecancelleerd op
doorverkocht).
F0 79 vo /5,

heeft Lievin CaenE een eeuuigdurende er-6 lb. pâr i, per jaar verkocht, verzekerd
de Leie buten Cupen, belast met een jaar-
van 6 s. par. aan de Bijloke.
cle Grave in naam van de BiJlolce.

5 oktober 141l (Líevin heeft rje rent,e

L768. Joes vân der
4 d. ÇJror +
Fogû xo/lI.

Linden ruordt veroordeeld Jan de Cleine 20 srde nog eens de 6 d. gto. l<osten te betalen.

1769,

177$.

Í4eester Jan vån Denremonde en zijn vrouru Kateline $oethalshebben f'lergriete van Bucxdale, dð veduue van Andries deBruwere hun aandeel in een huís op rje graeht tegenoverde Minnen¡anssteeg verkocht¡ clat gbrnaeít van Herzere nazijn dood naliet. Kateline en_haar zus, l{ergriete Folleyts,gehuud met J"l Bier, hadden nr. een stilk vañ heL huis ge-erfd van Andries de Bruuere en een cleel van de inboedelvan hun tante (moei) l(ateline Cruups; Kateline hoeft hetaandeer vân haar zus. ar"ge!<ocht en biú alles aan laerérietevan Bucxdale doorverkocht, die nu de ruettelijl(; 
"igãn"",uordt.

FoB0 vo /t.
f¡eschil tussen gq 3 pachters var¡ de',rijnaceijnzen van de
:l"d - 

Gent, nr. Pieter van cJer r{eur.en, i""op ðe pottere enLievin_Papalr orì meester ,Roeland van'Mourkerke or¡trent eenhoeveelheid ruijn die hij "afgetapt en vert<oeht had zonder
lun 9e accijzen uit te betaien, met cJe verantuooruinf datde yiin de prinses toebehoorrle en op ¡,""" bevel verkochturerd en er dus geen accijns diende betaald te uorden aande stad Gent; meeeter Roãrand ruordt in het onqãiijù g;steld
:l^Ioe!.{u pachters huh rechtmatig aandeet uiIuutäreñ.t'o80 vo /6.

1771. Jont<
alia
anke
van
echu

rr Ët

vrouu. Mergriete van Huerne, veduule van Raes vâr-r t,lulrems tdouters garandeert Raesse van Maerke dat rrij geeñ--re schade zat c¡ndervinden van de ¡aÀrrrjtse iî¡Ërãnt"6 s r gro. ten gunste van de ureduurõ van H;i;"i"'c;;ï;i-ers en mocht het ar ze zijn, dan zar zij hem arles
"Fc7g:

r772 ' Gillis l4alaert erkent een schuld van 4 rb. gro. asn schip-maker Jan v¿¡n den Damme voof, een schip dat ñij -zar 
ont_vângen qens de schul.d is bet,aald.

FoB5 vo /lj,
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1410 r .i uI L ?9

L77t. MaLt,hiB van den Pane
van 4lb. l¿¡ s¡ 4 d.
deze zal laten innen
Fo87 Êo /9.

L775. Jan de Keyser uit
4 lb. gfo r tourn.
een paard.
lo79 vo /7 .

en Jan van den Velde erkennen een schuld
gro. aan Thomaes van den t¡,leerde r die
door EveraerL van Caudenhove, voor tuijn.

1410. iulí 3g

I774. Lievín van den Hole erkent een schuld van 4 lb. gro, tourn,
aan de Heilige-Geesttafel van de Sint-Niklaasparochiet
vertegenïroordiqd door de ontvanger, priester Gheeraerd de
ltlonteneere voor het hui s in de Heilige-Geeststeeg ¡ dat
aaR Lievins zïrãger, Jacop van Landaesr toebehoorde en dat
i ..p. v . behoorli jk onderhouden te uorden, helemaal vetkom-
merd uâs ¡
Gecancelleerd op I april 1411.
Fa79 îo /7 ,

de Brabantstraat erkent een schuld
aan Jan lnlaghemalcere voor het, kopen

van
van

verklaart dat
ontvangen

L776. Jan van der Asselt fs. tlouters uit 0udenaarde
hij van tdulfaert van Steeland de 100 lb. pârr
heeft die hem bij zijn huurelijk beloofd uaren.
Fo79 vo /8,

L777. Lodewijc van den Berghe vordt opgelegd de LZ lb. gro. te
betalen die hij l"larend van den SompIe in de afbetaling van
de koop van een stuk land, schuldig is.
Fo79 vo /9,

L778. Jacob Stulpart, Jan de ldinter en Jan van Loe als vinderen
van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie te Gent t
beriehten dat
- zij op 3 juni 11. Gillis van Gavere veroordeelden vrouu,

van der PaIe J s. gro. te betalen + de 15 d. gto. kosten;
onder hun voorgangers Daneel van Maldeghem, ü,lillem Soissoens en co,
* Jan Priem op 26 januari 1409 veroordeeld urerd Sytoen :'

Ptke t0 d. gro r te betalen + de L4 d. gro. kost.en (a) i
rê Pieter cie ülinter op 2t februari 1409 veroordeeld urerd

Roege de hJitte L? s¡ groo te betalen + de 2 s. gror
kosten (7) i

,Ê Pieter Fierins op t8 december 1408 veroordeeld verd
vrouìI, Smoute 5 s. J d. gro. te betalen + de 1.6 d. gro.
kosten (e ) ;

zij op lt feb. 1410 lileeus van Buten veroordeelden Symoen
Pike 6 s. J d. gro. te betalen + de L7 do gto. kosten¡
zij op 27 nei lI. hlillem de Vriese verosrdeelden Johannes
de f{an 15 s. gf,o. te betalen + de 13 d. gro . kost,en;
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1410. .iuli l0

L778. Verv
-zi

VA
de

-zí
Ma
in

Fog0

o
j
n

lg.
.op 27 nei 11. symoen Kerstiman veroordeelden Jan
9:" Hoegherstratên Zg d. gro. 2 ing. te betalen +LZ d. gro. kosten ,op 6 meÍ lr. Jacop Fierins veroordeerden tJirlemseem 6 s. gtoi tourn. te betalen + de 15 d. gro.. koBten.
to /r-4-5-6-7-B-9-10.

j
t van

I
g

1410. .iuli ll
177g. l,ilulf aert van stoelant, [Iírrem van Meerendree en co r ¡ har-heren van de s!rijpteiharlen (l) berichten dat onder hunvoorgangers hJillem Sersanders, .lacob de Lende en cs r SegherAeuue. op. 18 juni 1408 veroordeeld werd Boudin Kerssone I0 sgrg. te betalen + de Z s. 6 d. gro. kosten.(r) halren uaar gestreept of uoÃi raken verkocht urordt.FoBJ. to/4.

en 0livier vanden Brouke uorden als
Gheleruen opgetegd de aalmoezenier vangro. te betalen en l,.Jittem moettermijn alles vergoeden.

zij n

borgen
5int,-

borgen

1780. Laureins Írleerinc
voor l,"Jillem den
Baafs 2 lb. 4 B.
bínnen dezelfde
FoAl ro/10.

1410 auoust u6 I

1781. Jan Moenine Bn zijn vroun Marie sAmmans hebben Zegher denAmman en Jan Everu¡in Roegeerssone l/t+ iaÅ-;;; blnder vçen_land te hJachtebeke verkocht,, belast, met een cijns van 6 d.pa!_' jaarlijks aan de vraamse graaf¡ €o q"i"Ããär"n hen deygll"dlq vrije beschikking eroier.
Fo9S ra/3,

1782,

1793.

IYgrr* Hiir, baljuru en ontvanger van de graaf van Namen in devier ambachten, verklaart daË hij van-Jån Hoenine 446 lb.pll:,:îly1ns?n heeft ter aflossins van uar ¡an J; grãar ach_Eersf,,arrrg uas, en mits deze is Jan in orde tot en-met devervaldag van sint-Jansmidzomer van het jaar 14r0.FoBl to /5,

Jacob Buue heeft de huur van egn goed op de visserij op
li"t-Baafs jegens Jacop Bruusch oiergenãmen van rdirrem devlndere en zijn vrouu, Ltsbette van LãnJegr,*m onder dezetfdevooruaarden al s 1i j het van_ Jacop Bruuscñ in nil-,i jn
beginnen huren, dit vooD 9 rb. gro,-Ji; Jacop ,n7 uãtarenop 9i" tíjdstippen gls uranneer õheerard van bockelbergheen 0geer t,suul bepaten zullen. lrrillem 

"n f ï"u"ttã-r,"u¡"n
9!* in de toekomst niet,s meer met deze huurovereenr<omstEe mgken.
Fo85 vo /3.



266.

I410. au oustus I

1794. Jan de t'lulf f s. Jacobs belooft' zijn vader Jacob de
10 Ib.5 s. groo die hii indertiid aan hem geleencl
terug te betalen.
FoB6 vo /3.

1785.

erkent een schuld
uregens de koop van

de Ghuchteneere en

tdulf de
heeft,

van 6 Ib. ef,o.
een huis.

bakker GiIlis

Geschil tussen Segher Speldoeren, die zi jn vrou\r, Li j sbette
BekaerLs, dochter van Joes Bekaert, vertegen\uoordigt en
Lievin de Grave, optredend in naam Van zijn Vrouu, Clemenbien
Froymouts, geurezen ueduue Van Joes Bekaertc ên Gillis Be-
kaert, voogã van Joes' kinderen, ràmtrent het niet naLeven Van
de houdenis, uaartoe Joes en zijn vrouu, jegens Seqher en
Líjsbette verplicht u,aren en nog zijn conform aen de huwe-
lijkavootuãarden Bn uraarVOor Laureins Pontenoys en l,'Jillem
Vañder Crayen (?) garant staan s er rlordt beslist daL deze
borgen Segher en Lisbette I2 lb. gr0. zuIlen betalen voor
cle verteden en toekomstige houdenis en dat, Lievin En Gillis
hun borgen zullen vergoeden.
Gecancel]eerd op I februari 1412.
Fo95 vo/1.

L796. Jacob de Coepman fs. Jans
ean Thomaes van Clapdeurp
ßorgen : molenaar [,louter
Ramont.
Fa95 vo /6,

L797. Jan Lippins Janssone erkent Lievin
,4 s. gtro. tourn. verschuldigd Le
paeht, en een lening.
Fo95 vo /9.

de Pratere
zijn u,egens

fs. Lievins
achters tal I ige

1410. g,uqustus 2

I7SB. Gillis de Backere erkent een schuld van 7 s. I1 d" gror
aan Jan EverdeY
Fo73 to /12,

L78g. 14Íchiel van der Beke, lnlillem Scoep en Jacob van Tempelberghe
aIs vinderen 'van de opperhosterij van de Sint-Jansparochie
te Gent, berichten dat
- onder hun voorgangers Godevert, uten Hove en Co. Segher

de I'Jale op 3 oktober ,1408 veroordeeld ruerd Harend de Smet
t?. so I0 d. gro. te betalen + de 2 s. 6 d. gro. kosten
en sp 30 juni 140S Abin blulghaert erkende Heinric de i"loer
2 zakken rogge te moeten bezorgen en de 16 d. 9ro. I ing"
kosten te beLalen (f-2)
zij op 10 mei 11. Gheeraerrl de Sceppere veroordeelden
Heinrie vander Varent' 40 d ' gro. te betalen + de 17 d.
gro. I ing. kosten;
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14L0, auquetus Z

L789. Vervolg.
iuli 11. Pauurels van f,luuehole veroordseldenVulder 20 8¡ glo, te betalen + de 25 d. gro.

lli oP 2 april 11. Pieter de Pich veroordeelden LoderutJkBloume ? sr f_d:_gro. te betalen + de 27 O.-fro. kosten¡zíi oP^l.april 1r: Jan Boudins veroordeeldon Arend Tor-noye IZ ^9r gro. te betalen + de 2 s. g"à. t<ästen;- 3ij.gp 26 septembar_1409 Jacop Þeechbroet veroordeeldenMattheeus Drieghe i7 $e 4 d. b"o. te betalen + de tg d.gro. 2 ing. koeten;
- onder hul_voorgangers Gheerolf Bette en co¡ Gillie deBake 9e 25 april 140s beloofde Heinric van panteghem eenbepaalde hoeveelheid hakhout te revãrÀn, -;" ;; zz d.gror kosten te betelen.
Fo77 vo /L-Z-r-4-5-6-7-9.

1790' Ghleelbreeht de Grutere fB. Ghiselbrechte, Martin vanderDijcstat en co. are vinderen v"n ãu sint-ñittaasparochiete Gent, berichten dat.zij op 19 juni ll. Jan Blidelèvenveroorde:l9:n,l"qop (?) ván äen Bioucke 2 s.9 d. gf,or t"betalen * 1" t9 d.'gro. kosten en zij op-11-¡uni rr. Martinuter Galeyden verooðeeld_en phÍriþs sðerþe-ig"".-g"o. tebetalen + de lg d. gro. kosten. '

Fo77 va /tt-12 , -

179L. Nanne Abelins ruordt vsroordeeldI d. gro. te betalen.
FoB0 vo /l .

Inghele de Beelde Zt sr

zij op
hli I le¡n
kosten;

T2
de

L792. Kerstoffels de CIerc
Arend Godevertssone
tetghem.
FoEl to /t,

erkent een schuld van Zg B. gro ovoor het pachten van de molen te
aan

Ren-

uordt, veroo¡deeld Gillie van
1793. Clais Ansin

Belle 7 lb,
FoAL rt/ll.

1419. auqustus 4

alias van Plee¡en
!f ro r te betalen.

L794. Pieter van den Bossche fs. Mechiels erkentvan 4 Ib..gro. tourn. aan Jacop Inghet vooreen huie in de Crommenessche.
Po"g : zÍjn vader Mechiel vanden Boseche.Gecaneel.leerd op g januari 1414.Fogl to /g r

een
de

Echuld
helft van



268.

1410. auqustus 4

1795. Jacop IngheI erkent een schuld van
den Amman alias Lambrechts ïregens
de Crommenessche.
Ëecancelleerd op 26 f et¡ruari 1414.

I796.

12 ]b.
de koop

gro. aan GiII j-s
van een huis in

Kateline metter Coe, uecluure Van Laureins Tants, erkent een
echuld van I 1b. gro" tour¡. jegens i'larie vanden Pitte
Voor eÊn aantal kÍeine Vooruerpen en huisraad, die ze be-
Iooft af te betalen binnen 10 jaar, tenzij haar een of
andere erfenis te beurt valt ¡ dan mag Marie terstond de
rest van de sehuld opeisenr
FoBI u6/4,

1797. Fransoys van l,"Jaes en Laureins Buuc beloven de I
tourn. die zii indertijd aan Phelips Sersanders
geleend hebben, terug te betalen.
FoBl vo/7,

S 1b. gro. t.ourn. die hii
f s. Jans geleencl heef t, terug

Ib.
fs.

Gillis
de dood

gro 
"Philips

voI-
van

I79S. Pieter de Ruemere
indertijd aan Jan
te betalen.
Fogl uo /9,

1799. Lievin de Brudegoem
macht zijn schultjen
zijn broer Jan.
FoBi vo/I7.

geeft Johannes Bruusche
te innen, hem toekomend

belooft de
de Ruemere

fs.
na

IBOO.

1410. auguqt_us 5

lBü1. Jan Coolman erkent een schuld van
van den Damme f s. t'Jillems voor ulat
huiehuur v0or hem heefL betaald.
Fog5 ua /2,

Segher de Smet f s. Roegers heef t aan Flar j.e Vf eynaerts een
tijfrente van 10 s¡ gro. per jaar verl<ocht, verzekerd op
zijn huis naast een stukje meers en een huis, toebehorend
aañ het Sint-Jacobshuis, belast met een jaarlijkse lancl-
cijns van 11 s. 6 d. par. aan de stad Gent'
Landheer ¡ Justaes Ünredene in naam van de stad Gent.
Gecancelleerd op 28 januari 14t5; tiifrente kurijtgescholden
door Arend de scouthete, weLteriik bevoegd in naam van
Marie frleynaetts.
FoB5 uo /17."

1802. Lii ebette t
van 2A s.
Fog6 îo/2.

ueduue van Godevert
gro. aan Loderui jk de

10 lb. gro. jegens Jan
hij als borq en voor

Scakelins, erkent een schuld
Clerc.



t4 10 auqustus 6

1804.

1801. Burengeschil tussen Jan van Hamerôen en GiIIis van Brakelei,v.[ì. het herstellen_van de gemeenschapperÍjke geve] vanhun 2 rloningen in de Oudburg: O* deursti¡t üaar hun beidervoordeuren in çovat zitten, moet Jan op ri¡n koåten ratenherstel-len en d"_ pi jler erboven clie naär dõ dakgoot leidtmoeten ze. ggzlm?liik laten herst,erlen, mits dat, de uegdoorheen het huis eronder aen hen beiáen toebehoort.
FoB5 îo /2.

14f0' auqustus 7

269.

Hecke ten
huis in

Sehipper Jan
Pieter Maes
Borgen ¡ Jan
van Jan Volx

de Somer erkent een schultJ van 4 Ib. gro. aanttíllemssone voor turf .

.Bernier 
fs. I4iehiels en Beatrisse, veduwe

Gecancelleerd
Fo85 to /4,

op lr oktober 1410.

1805, Jan van Huffelghem heeft aan priester Jan
behoeve van diens zoon Theunkin een derdede l(orte Kruisstraat verkocht.
Landheer: priester Jan van den l.lecke inGoesttafel van de Sint-Jansparochie.
FoB5 to /5.

van
van

den
een

naam van de Heilige

1806. Lievín de.Meyere fs. Ectors betooft de l5 lb. gro. dÍehii indert'i jd^aan zi jn oom Fransois de mày"rå,'r.,ioutã"-wu"y"en Gillis de commere geleen<J heeft, terug'te úetalen,rndien li¡ gf lijn vrõuru Lisbet't,e Lanen úoor het ti¡ostipu,aarop de afbe!qllng moet geschied zíjn, zouden gu"IorvuÃ zijn¡kunnen de schuldeisers de iest van de-schuiã-;; hun nara_t,enschap verhalen.
Fog5 to /8.

1807. Jan Janssone erkent Lievin
zÍjn uogens de koop van een
eens de schuld betaald.
Fo61 to/IZ,

1410. êuqustus B

1808, Ghiselbrecht de
Dijcsbat en c0o
beriehtcn dat

Baert 3
schíp,

1b.
dat

gro " schuldig t,e
hij zaL ontvangen

zij op 29 juni
l¡lillem de Cuuts
kosten;

Grutere fs. Ghiselbrechts, Mertin van derals vinderen van de Sint-Niklaasparochie

ll. de grote Jan Everruijns veroordeelden
28 d. gro. te betalen ; de Lg d, gro.



1808.

270.

I¿110, auoustus B

Vervolg.
- zíj op ?4 mei lI. de voruw van Jan Bouten velootdeelden

in naam van haar man lleinric de Visschere lf s. gto.
12 miten te betalen + de 16 d. gro. kosten¡
zij op I april ll. fruiLhandelaar Jan de Leu veroor-
deelden broeder Giltis de Llale 5 s. gro. Le betalen +
de t6 d. gro. kosten;
zij op 10 juni 1]. Gillis vander Hellen veroordeelden
Jan de t'Jitte Piet,erssone 6 s. 4 d. grc. te betalen +
de 19 d. gro. kosten;

- zlj op B juni lI. jonkvrouï, Aqneese t'Ji jms veroordeelden
Gillis van Doynse 12 s. gro. Le betalen + de J s. gro.
kosten;

- zij op ?6 juni ll. Pieter Snoue veloordeelden Jan van
5cave, vertegenruoordigd door Gillis van der Cauferent
20 s. gro c te bet,alen + de ?7 d. gro. kosten.

Fo85 vo / 4-5-6-7 -B-9.

der

1809. Pieter Vatke fs. Jang heeft aan Jan I'Jielant fs. Pieters
een gemet land te Axel bii de Sluis verkocht, in Hr:ghe
Schemels polder, met een jaarlijkse heerlijke cijns eraan
verbonden, en garandeerL hem de volledig vrije beschikking
êDOVêf r
FoB6 to /3,

IBI0. De tuee dekens en de gezu,oren gezellen van het volders-
ambacht te Gent, met name Jan Lipeers en Jan de Curtet
Jan Heerman, Pieter van der Beke en Simoen van Somerghem
berichten dat, zij in het geschil tussen 2 vrije gezellen
vãn het ambacht, Vincent de Polster en Pieter Haroel, Piet,er
veroorcleelden Vincent 14 s, 7 d. gro. te betalen en 11 d.
gro. kosten + nog eens 6 d. gro. kosten.
FoB6 to /5 "

18I1. Jan Sersanders fs. Gheerems, Justaes Van Straesse en co.
als vinCeren van de Sint-Jacobsparochie te Gent, berichten
dat
- e 12 juni 1I. Lievin i4aes een schuld vail 5 s. gro. jegens

Andries Stuvaert erkencJe + de 1B d. gro. kosLen
- op 10 juni ll. Steel Been een schuld van t6 s. gro.

jegens Lysbette sl"larscolcx erkende + de I6 d. 'gto. kosten.
FoBT to/I-2,

l{t10, auoustus 2

1812. Goessin van Varneuijc erl<ent een schuld varì 4 1b. J s. ? d,
voor zilver.gro. aan Joes Moerald

Fo33 ro /8.



?7 L,

14I0. auqust,us I
1815. Goessin van Varneruijc erkent Êen schuld 10 so

tourn. aan Philips Sereanders fs.
: Gheerolf Bette fs. Jacops.
vo / L2,

van 7 lb.
Phitips.fO.

org
o73

I
B
F

1914. Ghy Bloc en Gillis Leurerke als halleheren in den Pit r be-
trli I I em
È¡.
p

richten dat o
uten Hove, pe
gr.0 ! jegens P

heden nog nie
Fo77 vo/lU.

p
p
L
t

5 februari ll. Laureins uten Dale en
erkoekbakker, een schuld van 2 lb. I8
et,er van den tlalle erkenden, clie tot o

betaald is; kosten ¿ J s. gro.

1815. Bloc¡ Gillis Leuercke en Jan Hebbel, halheren in den
berichten dat Staes van hlyhenbrouc Bn Jacop Rijnvisch

0 oktobEr 1409 een schuld van 2 lb. 1l s. gro. jegens
in van 0verackere erkenden, die Jacop helemaal alleen
ald heef t,, kosten : 19 d. gro.
vø/!4.

T816. Burengeschil tusaen Daneel de Grave en Lodeurijk van der
Duust omtrent de gemeen$ehappelijke muur en doorgang die de
kelders van hun huizen bi.i het Belfort scheidt; er uordt
uitgevezen dat de muur en de ureg die overheen het midden
van de muur naar boven loopt, door beiden onderhouden moet
uorden.
Fo87 ro/5.

I817 . Machtilt van den Kerchove geeft ãan haar erfgenamen, zouel
deze van moeders- als van vaderszijde, alle bezittingen
over die haar nagelaten zijn door Zegherkine den Ammanr uââr-
van zíj tante u/as, mits zij haar 2. Lbr gro¡ per jaar uit-
keren voor haar levensonderhoud.
Erfgenamen van moederszijde I Plergriete van der Hijsselt,
vertegenruoordigd door haar man Fransois Scotte, Kerstine
van der Hijsselt, vertegenruoordigd door haar man Pieter van
den Houure, en Jori js Pri js, u,aarvoor resp. borg staan
Laureins van DuerIe, Ghíselbrecht van den Meere en Joes van
Ghend. Erfgenamen van vaderezijde e Jan van Voerthof, [4aerk
de Meyhere, Mergriete van Eedhackere, vertegen\xoordigd
door haar man Jan Oste, uraarvoor Jan van Eedthackere en
Jan de Clerc fE. Lexius garant staan.
Fo87 vo/L2,

18r8. Martin de Gheend, hlillem Scaep en Jacop van Tempelberghe
als vinderen van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie
te Gent, berichten dat,
- zíj op 26 juni 11. Jan de Muntere veroordeelden. Jan de

Raed f s. Arents 7 d. gro. te betalen + de 2t d.'gro.
kosten i

Ghv
Pit,
op,
Liev
bet a
F OB5



272.

14Iû. auqustus 9

1818. Vervolg.
zij op L9 oktober 1409 GiIlis van den túalle veroordeel-
den Katheline l¡'loestlands 4 8. 6 d. gro. te betalen +
de 20 d. gro. I íng. kosten;
zij op t9 mei 1410 HeÍnric de Raed veroordeelden !'lulfram
de Brieuere 16 s¡ gro. te betalen + de 16 d. gro. kosten¡
onder hun voorgangers Godevert uten Hove en cor Jan de
Kersmakere op 4 juni 1409 erkende Pieter Flinnaert een
houtlevering te moeten doen en beloof de de \.t d n gro.
kosten te betalen;
op 6 mei 1410 Jan vander Helst een schuld van 2O 8. gror
jegens Pieter Aelbrecht erkende en beloofde de Lt d.

gro. kosten te betalen.
Fs94 to /L-Z-3-4-5.

1819. Guy Bloc, Giltis Leurerke en co. als halleheren in den Pitt
berichten dat onder hun voorqangers Riquaert van LÍede-
kerke en cor Jan vanden Driessche een schuld van, lb.
l0 B. gro. jegens Gillis vander Langheraect erkende u,aar-
van deze nog niet,s qezien heeft¡ koeten ¡ 19 d' gro.
Fo96 va /6 r

1410. agqystus 11

1820. Jaeop Caubrake, Jan Cruustrate en co. als vinderen Van de
onderkosterij van Sint-f'lichielsparochie te Gent r berÍchten
dat
- zij op i5 februari 1410 Lievin van Scaverbeke vêloor-

deelden Jan Schyne 5 s. 5 d. gro. te betalen + de 19 d.
gro. kosten;
zij op I augustus I1. bakker Jan Pietere verocrdeelden
Kateline vander Heeken 2 Ib. gro. tourn. te betalen +
de 20 d. gro. kosten;
zij op 19 november 1409 Jan Diederix veroordeelden Jan
de Leeu, ruí jnmeter, 15 s. gro. t,e betalen + de 2 8, B d.
gro ! kosten ¡

- zLj op I aprit t4t0 ldillem de Groete veroordeelden
priester Jacop de Clievere 9 s. 6 d. gro. en 2 cappoenen
te bet,alen + de ?9 d. gro r kosten;
zij op 5 oktober 1409 Jacop vanden Dijcke verooldeelden
Heinric tHeeke 10 €i ¿ I d. gro. tourn. te betale¡r + de
25 d. gro. kosten;
zij op I juni 11. Jan Bant vetoordeelden Pieter ReeI
18 d. gro. te betalen + de 20 d. gro. kosten;
zij op I maart tl. Jan Ramond fs, Andries veroordeelden
Jan de l,lilde Il sr I d. gro. t,e betalen + de 26 d. groc

zij op 15 februari 1410 Joes van den Hoerne veroordeel-
den de vrouu van Jan l,lillems B s. gro. te betalen + de
ZO d. gro. kosten;



1410. auoustys I!
I820. Vervolg.

- oñder hun voorgangers Harent
Brugghe op 23 februari I4A9
vån Jan Debbaut 6 s. , d.
kosten ¡zÍj op l1 mei 11, tlatthi js
Blondeel t0 sr 5 d. grr¡ te

FoBT vo / I-Z-3-4-5-6-7 -B-9-lt.
1821. Pieter de Grave belooft Lievin

gro . tourn. die hi j indert.i j d
t,e betalen.
Fo95 vo/10,

273,

e veruins en co " tJillem van
veroordeeld uerd de veduue

gro. te betalen + de IB d. grü.

Fransois veroordeelden Bouclin
bet alen + de 19 d, gro. kosten.

de
aan

Meemmere de
hem geleend

7 s. 10 d.
heeft, terug

1410. auqustus Lz

IBZ2. Jacop Stulpaert, Jan de Vint,er en Jan van Loe aIs vinderen
van de opperkosteri j van de Sint-t4ichielsparochie, trericht,endat zij

op 12 juni lI. Gillis de Krits veroordeelden Fransois
de Brune 14 g. gro. te betalen + de 16 d. gro. kosten;

- oP 5 april lI. l¡Jillem de Meyere veroordeelðen hlil.Iem åen
hlielmakere alias den Bteu g s. gro. te betalen + de2t d. gf,o. kost,en i

- op ) juni J.l. Segher Goetals van bij de Lieve veroor-
deelden vrou\1, van der pare 6 s. gro. te betalenr uââf,-voor l¡Jout,er 9g l.{eyere borg stond + de 15 d. gro. kosten ¡op r? april ll. Boudin de Ruese veroordeetdeñ píeter
Aer brecht, . vertegenruoorcligd door Jan de tdagheneere ,2 s. qro. te betalen + de 15 cl. gro.2 ing] kosten.

Fog4 ro/B-9-L0-11,

L823. Bernaerd van tserstramp, broeder in het godshuis Sint,-Jans-ten-dullen, schenkt het hufs rz lb. grol t,ourn. voox urat,het huis hem aan diensten beuezen neert en hopelijk nogzar beuijlen; ingevar hij binnen de vastgesteide ãruetã-ringotermijn zou sterven, blijft, de verdõre afbetarínggetdig en uordt cle resterende schuld op zijn nalat,ensõnupverhaald.
Fs94 to /It,

14t0' auqustus 13

1824. Meester Jan Eebins en Gil]is van den Damme nemen gezamen-rijk en_ in opdracht van cle Gentse schepenen een aántalherstellingsruerken aan de sint-Lievensþoort op zich vooxde som van 46 Ib' gro. De uit te voeren ruerkeh uorden totin de details. gespecifieerd en er ryordt tevens overeenge-
komen ruie urelke mat,erialen zal Ieveren.
Fo74 vo/11.



27 4.

t825,

1410.. a,uqHgUrs I5

Calkene, de ueduwe van
jgt van Jan Scoenjans
t dat ontbrak van het

voor een ho
en liet ver
getuigenis
FoBT ro/8.

Jan Moerard, Arend van Houdeghem er¡ ctais 5ce1pe. ?rs.vin-
deren van dá onderkosterij ván de Sint-Jansparochie .te
Cent, berichten dat onder hun voorgangers Daniel Rijm en

co.e Joes vanden Upsta]1e op 27 iañuari 1407 veroordeeld
rerá vrouu, sVos 3 's. 4 d. grû. te betalen + de ZO d. gro.
kosten en dat zijzelf op fi ¡naart 1410 Jan de lluntere uit
Sint-Pieters-AaIät verobrdeelden tot, het beLalen'van ?tl d'
gr;. aan Jan den Vleesehhauu,ere + tle L6 d. gr'o. '2 ing.
ksoten.
fogT vo /13-I4.

Vrouru van
minne, kri
hout Iever

uten optrekjer toen h

voeten van Eerdeghem
van de timmerlieden d

de heer Daniel van fÙlas-
gedaan dat hii haar dIle
gehele pakket, bestemd
i¡ het voor haar verkocht
naar t'JicheIen, naar de
ie deze opdracht uitvoerden.

L826.

f410. seÞtember t0

I828. 0egeer tSuuI erkent
ders Philipssone de
van Munte, 4 lb. 6
lo94 vs /7 ,

borg voor PhiIiPs Serssn-
Sint-Baafsr Ghiselbrecht
verschutdiqd is.

1410. seÞtember 5

LB?.]. Jan Van tnlolkenr een niet-ingezeLene, verklaart Ín naam van
tdillem vanden Iande, Gents þoorter, 2 stukken erfland
ontvangen te hebben, lcirlem' toebehorend, één_van J Ip9,.
roeden ressorterend onder Gillis de Smet te Temse en''één
van een vierde vân een bunder, ressorterend onder Philips
vân steelant in het hof ter Doerent, t,e Bazel geJ.e'gent
en verklaart eveneens dat hi.j noeh zijn erfgenamen enige
reehten op deze 2 gronden kunnen doen gelden. en indien zii
trlillem of'diens erigenamen de vrije beschikking erover
zouden verhinderen, moeten zi j hen 7 1b r Çlf,o o .tou¡' n. be-
talen en de niet-ontvangen opbrengsten vergoeden.
Fog4 vo /g,

dat hij
proost

s¡ B d.

als
van
gro.

0 no b 5e

Buuc1829. Jacob
die hi
Fo60 r

j
o

aan
belooft Heinric Cholvin de 70 1b' gro. tourn'

hem geleend heeft, terug te betalen.
/8,



t810. Laureins van Sínghem
sone en Mergriete van
20 s. gro. verkocht 

"FoBg to /3. -

lttl.t .l anuar irl

grg.

lgf 1..

heeft het echtpaar Jan
Eecke een jaartijkse

u,aarvoor Jan Paye zich

Naets erkent, een schuld van
Verperrensone voor li jnruaad.

275,

Boudins Jane-
lijfrent,e van
garant stelL.

7 tb.. r.. (onlees-
( onlee sbaar )
Meeeter Jacob
baar) aan Jan
Fol to /g,

I8r2. Heinric d
pachtge ld
Fo7 vo /3,

18t4.

e Cupere erkent dat hij nog z
moet betalen aãn 0Iivier ian

Ib.
der

gro. tourn.
Tríest.

tBtl. 0nvoltoolde acte i.v.m.jaar I40B¡ (ver)kopers
Heyden, lvliehiel de VoB.
Fo7 vo /9,

een volverkoop te Calaie
: Jacop van Herdbuer, Jan

in het
vanier

Gillis TaL-
vân Gillis
heer van

Ydíer de costere als man en voogd van Amelbergho van derMoten eist van Agneese, ueduue üun iän. v"n dei f,roten, zi jnzuagerr 2 lb. gror tourn. van een erferijke rente die zijhem aehterstatrig is van een jaar 
"Á rn"nãt die rente opiets bezet te zien. verder eiät rrij oã[ een b;p;;r;; somgeld terug dÍp h+j gl lijn. vrlyy aãn Agneese nh¿¿en sege-vven voor hun bruiloftsfeest. ydier ruorãt door de 

""h*p*n*nil het getijk gesteld.
Fo20 vcr/1.

t815. 0nvoJ.tooÍde akte ¡jonkvrouy.lrlergriete Blaucstreins, uredu.,e vanboem en MichÍel dOtter, voogd u"* de kinderen
Ilfþogl, verklaren ontú"nguñ tÁ hebben vsn deSint-Pieters een vidimus, enige juulelen. . .,faZL vo/2,

lg16.

I817 .

0nvoltooide alcte van een boedelscheiding tuEsen het epaar meester Heinric Maenhoute en jonkviouur KatelineHoudenhuus (Katerine behoudù arre u"f"ii¡r.* b;;ittiÃgdie haar vader philips Houdenhuus haar-¡I¡ naar-t,urei
qggqv:n h?¿, benevens de 60 lb. Çror tourñ. die ze nãoood kon innen + de 6 rb. gro. tourn. die haar vaderman sehuldig üJâ8... )
Fo28 ro /2,
0nvoltooide akte ¡..verkoop van een etoof t,e Betsgraven
9u, Lievebrug, 

, de rrrloggheir genoemd, aan Robberecñt ,unHeJst, door Heinric de Roede.Apostille z 3 augustus r4r9 ; koopsom is betaald.Ft6t vo /3,

cht -
vanden
en
ijk
zijn

haar

bij
der



276.

s, d.

18f8.

tBl9. De heer l,"lalraven van Masminne
Jan Bave, goudsmid te Brugget
te zijn voor gouden juuelen,
Fo6, to /6,

Onvoltooide al<te omtrent het verkopen van een jaarlijkse
ti jf rente van 6 s. gro. tourn. âârì het echLpaar tilillem
Clãeus en Kateline Õaniels door î'latthi j s vanden Bossche en

zijn vrouu, Mergriete van PolIaer.
Fo62 ro /5,

en van Beerlegem erkent
187 Franse krc¡nen schuldig

I kroon qelijk aan 41 dn grt.

1840. 0nvoltooide
Eeteghem en
schij nIi j k
fo74 vo/10.

akte omtrent een geschil tussen
zijn zuager Pieter Bollaert fs.

i. v ,fn. een erf kulestie .

Pieter van
Pieters ¡ trlââD-

184I.

1842. 0nvoltooide akte omtrent
van de bieraccijzen, Jan
en Pieter de Serivere.
FoBZ vø /14,

0nvoltooide akte omtrent een oveFeenkomst tussen Jan uten
Hove fs. Jans, LÍevin van den Hole, GiIlis vanden Hecket
ldulf ram ùlulf rams enerzi jds en Jan Bulteel anderzi jds 

- 
tot

het maken van een taberñakel (1) voor het 0'L'V'-beeld
in de Sint-Janskerl< naar een onturerp Van Roegeer van der
l¡lostine Voor I5 Ib. gro. en nog eens I Ib r $f,o. voor. het
uitkappen in steen vãn de 4 personen die het t,abernakel
aan hem hebben uitbesteed.
Gecancelleerd op 2, juli 1411.
( 1) troonhemel r' baldát<i¡n, nis rond een beeld.
Fo78 vo /3.

eschil t,ussen de Pachters
eyne en Jacop Goedhalse,

een
de

g
cl

L84t.

1844.

0nvol tooide
klooster van
aIs pachter.
FogB ro/1.

akte omtrenL
Drongon aIs

een pachtovereenkomst tussen het
pachtheer en Arend van der Scoct

Pieter van Heesche verklaart dat de ee$sigdurende, erfelij-
ke rente van 14 lb. lB d. par. per jaar die hii op ?B

november L4O9 kocht aan Jan van Lovendeghem alias de
Costere en jonkvrouul Barbele Van den Cnocke met haar man

J""op Corneõ'aelge, beíde erfgenamen vân l¡lillem Mase (Bar-
bele's grootvader en Jan st,ief vader), el die bezet is op

verschlllende huizen en gronden op Sint-Pietersdorpr gê-
kocht is met het geld vañ het, godshuis Sint-Jans-ten-dullen
en hij noch zijn erfgenamen er ,enige aanspraak op kunnen
maken.
FoBg to / L,



5¿d.

1845.

1946.

Tussen F07 vo
_gin 16de eeuu,

Uittrekeel
opgekleefd

enBro
( r52r? )

Joee van den Hoerne heeft mgioterr e!'l zijn vrouu, Mergr
Et,raat naast de Bilc verkoc
aantaL bepalingen i.v.m. de
het verbouuren ervan r

FoBg vo /2 !

277 ,

""*t"r Jan de Leencnecht, klok-
iete van Apica een huis in de
ht, mits het vastleggen van een
bsstemmingen van de kamers en

verkoop van
toe door Jan
van Diederic

bskker Jan

0nvoltooide, gecanceLleerde akte omtrent de
een hufs ín de Hooiaa¡d nâar de Veebrug (l)
Roughe en Amelberghe van der Straten, riedurue
Valcx die het huis na zijn dosd naliet¡ âân
van den Kerchove voor 40 lb. gro.(I) nu Grasbrug.
Fo95 vo /4,

ziJn 2 fragmenten van
gekleofd.

rekeningen uit be-

uit do
op Forl

voorgeboden
-o



278 ,

IhI DTCES

I PERSOON SNAMEN

ABBINSV0ERDE, Lijsbette vanr AELST, Lodeurijc vanr 358
uredu\ite van Godevert ut'en l{erkine van r 556
hover 887 AELI{IN' Jan vãnr bastaard,

ABEELE, Ghuyoet van den, l05B ridderr 152
Goessin van den, 800 AERI4ECûES' Lodevijcr Ir97

- Jan van den, 9t, lÛS5 Ltgg AERSELE, Jan vanr 525 L739
- Jan van den, fs. Symoens, - Julien vanr 1199

524 L?7O AERT GHËERAERTS0NE, Sirnoen + 58'
- Kat,eline vanden, ueduue AERT GHEERAñTS0t{8, Simoen,512

van Lievin Ghilaes, I7t5 AERI{IJLRE, Clais van, 504 778
- Pauurels r 1151 AERZELE, Jan vân r t72

ABELINST Nanne, L791 - Julien vanr 1014
ABT, Jan den, 299 AEUIJE, Elaise llg?
ACHARICT' Lisbetter vrouï, van Lo- - Gil1ísr 15Û1

deruijk vanden Berghe , I?58 - Segher, L779
ACHTINE, Ján van, lUll AüHELSTEEN, Jaeob, fs' Pieters,
ACKERE, Ghiselbrecht van denrT5B 642

- Jacop vanden, BI5 Lr54 AGNEESE, weduue van Jan van
ACKERMAN, Fransois, L76 77, B0l der lvloben, l8l4

1Bt4 ALAERT r Llaneel e 1294
- Fransoys¡ BIB 1504 - Jant 99 1Û01 1568
- Jan I 638 l¡JiIIem , I27A 1357

ADAEMS, Gillis, zLe ook ¡ Gillis ALAERTS' Kateli!9, I555
de Grote , L95 ALART, Hughe t I4Ot
Gillis, alais de GR0ETET ALAUTST l(ateliner 1357
866 ALGHÛET, Gheeraerd, 956

ADERIC, Pieter, 551 817 ALIJ55E, ureduue v9! Boudin
ADERIX, Kateline, 248 Kerstiaen' 999
ADRIAENKINE, natuurlijke zoon ALLINC, iìiIlis, 1548

van llloutel van Hulendonc, ALSr bJillem, 627
7gZ ALSHUNEN, Beatrisse van t vedu-

u,e van GilIis Goedghe-AECKERNË, CIais van r 1495
AEGHTE, rüeduue van Pieter van buers r L49.7

den Doelaghen, 906 AMMANT Gäyfeer {enr 84
veduve vañ Jan van Duuay t - Ghelnoet den, fs. Jans
L365 787 L29t

- ueduwe van Lievin de Jaghe Ghelnoet den, de jonget
re 467 1401

AECHTENSENNE, Jan, fs. Jans, 9L7 - Gillis den, alias Lam-
AECHTKINE, doeht'er van Jan de þrechts , I7?5-

Sutùere, L656 - JacoP denr 1548
AËLBRECHT, Pieter ¡ 236 ¿t51 520 Jan den, L2.2I

538 957 lIgS 1B1B 1822 - Segher den, lt97 1359
AELBRECHTST Pieterr TLq - Zegher denr 1781

vtrouu,r 1486 - Zegherkine den, l8l7



279 .

dAMt,lAN, Boudin, fs. Hattheeus,
246
Gayfier, B7g

- GheInoet, f s. Jans, ISjL
- Jan, 1760
- Mattheeus, 246
- Matthijs, 664

$egher, 7,¡ l6l
- Zegher, 175j

SAMMAI!5, l{arie, vrou\u van Jan
fvloenins , l7B 1
Mergriet,e, 50I

Al4ËLBËnGHE, urouu van Jan cJe Gru-
tere 3 ljSl t5ûS 1509
dochter van Jan van Molen-
dijc, gtt

- Vroutu Vân Jan Steemars, ll55
AùIELRIC, Pieter, 556
AIüIELRIC(X), Jan¡ 54 4ü9 599 601
AMELRINC, t'Jillem, 544
AI"lELRIX, Jan, gS7
ANDRIES, Adaem, fs. JanB, l04t

Gi11is, I31B tl4g
- Jan, L33B ll4B

Pieter, t4
ANGNEESE, vrou\u vân Jan van Cor-

des, !440
ANL0ET, Jane Bl
ANNAERT, l¡Jillem r l59B
ANI',IEESE, vrouu van pieter Stee-

maer, fs. Arends, dochter
van Jan van Vslenchinsr6l0

ANSBEKE, Heinric van, ZtZ jOI
L454

ANSIN, CIais, I5Zz
- C!ais, alias van Fleeren,

L793
- Harent, alias van [.leeren,

576
- Roegeer, BZI

ANïH0L, tiillem, LST7
ANTHONISe broeder, prior van de

Kartuizers, gZz
ANTh,AERPEN, Jan van, 69S llll

Lijsbette van, ueduwe van
Alaerd Haeuureel, 1441

- Soetine van, I3g6
APER, tilouter, 975 1754
4fICA¡ Mergriete van, lB45
APPELT{AN, [.Jit1em, 179

APPELTRINE, Boudin, 5BJ
ARDEYE, Andries van, g78

,- Gheerard van, g7S
AREND, Luuc, IItl7
AREND tHEËRARDS50f,lE, Symoen , gIz
AREt{DS, Li jsbette, uedurue van

Melle, 3Zl
- Luuk, 1503

¡iilEiJT GHEERAERDTS0NE, Syrnoen,
992

ARËhITGHEERARS0N[, Sirnoen, 10g0
ARENï GHEERARTS0NE, Symoen, 4jO
ARENï5, Jan, 67i 9Ð4

Jan, elias theerarts, 727
- Pieter, 5Oz

l¡Iillem, alias Nieupoert,
775

ARïEVELDE, Leene van, 5t7
ASCH0EPE, Arend vanden , gZB

- Pieter vanden, l0tB
ASELBEKE, Jan vâÍì ¡ ISSZ
ASELLEQUE, Cornelis van, L552
ASNËDE, Jan van, I0ßl
ASSAERT, Lievin, 7O6 857 167q
A55CHE, Gheera(e)rd van, tg 7A

r42 390 574 656
Gheeraert van, I?,42

ASSCHERIC, Jan, 772
ASSCHERIX, l.lergriete, vrouu/ van

lJgier Roelins, Z9O
ASSELT, Jan van der, 602 910

147 6
- Jan van der, f s. ldauter,

1776
ASSENßR0Ut, Piet,er van , IL4g
ASSYtfìI S, Jan, lI60
A5ï8, Jacop van den, l4l8
AUDEGI-lEl.1, Arendt van, ZZ7
AUDENAERDE, Raesse van, 749

- Rase van, ll54
AUDtNB0RCH, tvlarie van, I696
AUDENtJR0UC, Clais van, 414
AUTHEM, Jan van, 90g gl0

- Kateline van, L44g
- tilattheeus van, ,42

AXEL, heer van y LtI ITZO l47S
- Jan van, 693

AXP0ELE, Jan vane fs. Daneels,
601
l,rlilIem van, 60) 937

AYSH0VE, heer van, IZSS



2gO.

AYSH0VE, jonkvrouur vanr zíe Cle-
mencie van Hemoricourt

BABUERE, Adriaen r 794
BACKER, GiIlis de, 1195 1374

Jan de r 1190
Lievin de, 1289 IltlZ

- h,íIlem de, L2r4
BACKERE, de, zie ¡ Jan van den

51uete Ie
- Aliames de, llIS

Arend de r L6g7
Boudin de, 697
Gillis de, t6B0 L694 1788
Herman de, L6tz
Hildebrand den, 507 7rt

- Jan de, L6 tB 2t7 4IZ 9tl
1008 t476

- Lievin de, fs. Laureins,
403

sBACKERS, Ermepaert, 409
Ermeparde, Lt4t

- jonkvrouu, 538
f{ergriete, ueduure van Flo-
rein hlillain t 825

- vrouure, 54
BADERE, Jan de, 610 l0EB 1095

- Jan den, 478
BAER, heer van, 74

- Jan, 1619
BAERD, Loye, 862

hlillem , 993
BAERDMAKER, Pieter de, 1226
sBAERMAKERS, Amelberghe r tST
BAERS, Andriesr L452

- Jan, 385
BAERSE, Cornelis van den, 622
BAERT, Jan r 793

Lievin, tZ 796 1807
- 'Pi-eter, f s. Pieters, I52t

Segher, 97 1
- t"lillem, 167

Zegher, J.167
BAERTI,IAI(ERE, GilIis de, 1283

- Jan de, IzBj
BAERU0ET r tlillekin, I43t
BAE5, GiIlis, 120

- f4artin, I47
BAESRODEN, LÍsbette vanr vrouu

van Jan de lrlitte , 1553
BAILGET, Jan , 33 939 1054 I42O

BAILLET, Janl 959 166?
BAILLU, I'laes, 187
BAI(E, Dietelof de, 167O

- Gillis der l7B9
- Jacob de, 557 1615

Jacop, 77
Jacop de, 47t 541 577 779
1290 1545 L697

- Jacop de, de oude, L745
- Pieter de, 1069

BALAU, Jan van, fs. 0brechtst
668
Jan van, fs. Robrechbst
1095

BALDIJN, zLe : Michiel Daems
BALGHET, Jan, lBf
BALLINC, Roegeer, L654
BALSANERE, Joes, 1lB5
BANDERGHEM, Beatrisse vant

ueduule van Llillem Cleer-
mees' 174
Ector van, 174

- Heinric van, 74, L699
BANï, Jan, 1820
BARDE, Jan, 1I41
BAREY, GilIis, lTZI
BARNAGES, Lisbette, vrou\t, van

Goessin van Varnewijet
L4?5

BARY, GÍ1Iis, 1l84
BASSCHE, Daniel vanden, fs.

Eeghers, 257
Segher vanden, 257

BASSEVELDE, Jacob van, 3

- Jacop van, 1698
Jan van, L44 268 53, 558
69t 737 746 785 169g
Jan van, fs. Jans,- 1275

- Jan van, fs. Rooms, 1544
- Lisbett,e van, vrouìI, van

Jacop van f'lunte, 1190
BASSTAERT, Jan de, I250
BASTAERT, Jan de, 559

- Jusfaes de, 559
BASTELAER, Jan van, fs, Jans,

L52t
BASTCIEN, Luuc r 775
BATE, GilLis, 1252

- Jan, 625
BATEN, Gi11is, 577 764
BAUDINS, Jan¡ Janssoner IB30



BAUKELE, Bernaerd vân, B98
BAUT, Jan, 28

Pieter fs. Piet.ers, ZS
BAUi,TEEDEN, Pieter van der, 274
BAVE, Jnn, tB59

- Roegeer de, IO53
BAYEGHEI'l, Clais van, I5S3
BAYERE, Jan de, II4Z
BEAïRIJSE, zus van Jarr de Croec,

?,o7
BEATRIJSEN, llergriete, weduve van

Jan van de Pitte, 1007
BEATRI (¡ ) (5 )SE, ueduue van Jan

VaI(c)x, I?Ot 1206 tt99
1416 15t0 iBcrA

BEC, 0livier, 479
BECKE, Pieter, 1746
BEELARD, Segher, 475

- Zegher, 100
BEELAERT, Segher, 430 1090 I45Z

L7 44
- Zegher ; BiB 99? 1094

BEELDE, GíIlis de, t4Sz
Inghele de, 992 lTgl

BEELE, ueduue van Segher BoeI,
101

BEEN, Steel, 656 7A6 857 865 tSII
BEENGAFDS, Griele, 1593
BEER, France de, 746
BEEREVELT, Pieter van, I47E
BEERLEGEI4, heer van, 367 1415

tB39
BË¡(AERT, [iÍ1lis, 667 IIZ6 ITIs

178 5
- Joes , 667 l7S5

BEKAERTS, Lijsbette, fa. Joes,
vrouu van segher Spel-
doeren, I7B5

BEKAÊT, Joes, 4gz
BEKE, Clais vander, 800

Gulaert van der, LtJqg
- Gilli"s van der, Z5g
- Jacob vander, I6j5
- Jan vsn, 580 610

Jan van cJer, 45 l8g illT
rL97 Ir99 L327 1595

- Kerstiane van der, 7gt
- Lisbette van der, alias

metten Cricken, IS64
- Martin vander, 946
- MartÍn vander, alias Bet-

ten, LI47

2BI.

BEKE, l4echiel vander, Zt7 665
697 ta27 1486

- t'4ichieI van der, Igs
2t4 280 

'64 
514 545 596

798 872 949 11t5 t246 t287
1357 1577 t5B5 1586 t676
1719 t7B9

- Olievier van der, 940 126l
- ûlge vander' 386
- Pauruels vanden, B6t)
- Pauruels van der, l5g7
- Piefer van der, lBl0
- Zegher vander, fs. GiIlis

/+Bû
BEKEN, Jacob van der, 1014

- Jan van der, 7t4 7gZ l0I4
BELDE, Inghel de, 1567
BELLE, Bernaerd vãn, fs. Boudine

1598
BernaerL van, 147B

- Clais van, lSZj
- Gillis van, 5I0 179t
- l.leinric van, 1216
- Kateline van, vrouur van

Kerstof f els l,leyts, 1216
- Mis van, IZgz

BELLEtqAN, Jan , 442 IZ47
tlELS, llicasi(u)s de, lL60
BENYDII'15, CorneIis, 96(,
BERBL0C, Lievin van den, 340
BERBLUCKE, LÍevin vãn den, 155?
BERCHEI,I, Lisbette van , 7gz
BERENVELT, Pieter van, Ill t9B

399
BEREVELT, Pieter vãn, 6Ot Sg0

109 I
BE RGH
BERGH

, Ghiselbrecht den¡ t75
E, Clais uten, J.7 5û4 I5B5
1586 r591 1629
GiIIis van den, 16C5
Jacop uten, ï263 l59I
Jacop vanden, 49 îJtj
Jan uten, 7Lj
Jan van, 1CI03
Jan van den, 62 106 IIZS
1528
Laureins van den, 26I
Loderui jc van den, 7?I 1777
Loderuijk vanden, IZ5B
Marie vanden, vrouÌu van
Heinric de Sutter. I3Z7
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BERGHE, Matthijs vandenr 17.75
Sanders vanden, 934

- Segeren van denr llIB
BERGHINET Jan van, ?6?
BERHEM, Jan van, 1161
BERNAERD' ìilil1em, L499
BERNAERTST Piet,err 581
BERNAGE, Segher, 1I 9L9
BERNAGES, Kateliner vrouu van

PhetiPs Sersanders, lt+29
L430
Lisbette r vrouu, van toes-
sín van Varneuijcr ÌI L22'3
1344 L429 14]Û

- Mergriet'e, L75L
- Segher, Lt44

BERNAIGEN' Arend | 764
BERNARTST Pieterr lO22
BERNIER' Jan, 7LZ 886 1592

- Jan, f s. t{ichiels, }804
- Pieter, 1095 1190 1458

BERNIERS, Jehanne, 52I
BERNINGHET'4, Jan van der, 1015
BERRE, Jan van den¡ L277

- Li j sbett,e varrden , Jans-
dochter r 799

BERTELIVIEEUSS0NE, Jan, 5L7
BERTEL0ETT Pieter t L4A3
BERTRAM, Jan,4t5
BEST, Joesr lI

- t'JiIIem t LZB,
BESTE, Jan, 767 L649

- Joes, 552 62I B62 B6B
BESTST Lisbette t 7L9
BETKINET dochter van Jan den

Backere, 5t7
BET5, Fransois de, alias van

Caestere, 3'446
BETTE, dochter van PieLer blueYt t

t 6Lt
- Anthonisr 775

Anthonis, f s. tdouters t
L541
Daneel, 1676

- Daniel, 1Û87 ' I

GheeroIf, lgZT 1096 I39L
L577 t789

- Gheerolf, fs. Gheerolfs,
1400

- Gheerolf, fs, Jacobs rlít0
Gheerolf, fs. JacoPs t
t223 1400 1577 1813

BETTE , GheeroIf, fs o Jans ¡

t]05 I116
Jacob, LO96

- Symoenr 15
BETTEN, zie : þlartin vander

Beke t
BEULCT, Píeter van der, 458
BEVENJH0VE r trlillem van r 449

llB5
BEVERSLUUS,

GiI}i
BEYS r Sande
BEYSSINC, f
BEYTAC, Jan
BEYTAECKE,

455

GilIis ' 925
s van, Ltí 660
rs r 763
ranoois, 691)

,
J

L95
ârì r 93

BIER, Jan, L759 L769
BIERf4AN, GilIis, t65B

Heinric, 1157
BIERI'IAN5r Lisbette, 1116

Lijsbetter ueduue van
Jan Bets, 12

BIERVLIET, Heinric vanr 918
BIEST, Glreeraerd van def,, 1642

Jacob vander, ¿t0I
BIESTRATET Clemencien vandert

598
BILLE, t"li11em, Jailssone r B0
BINT5, Heinric, ri06
BISC0P, lrJillem de, 764

Ì,.lil1em den, 673
BLAEC, bJilIem, tYeduue van r 106
BLAEUBL0I{f4E ' 

þti}lem, Itï 660
BLAUI'JERE ' Jan den, 594
BLAKART, PieLer , LZrz
BLAKE, l,Jillen de, 163l
sBLAKEN, Kateliner Hillems

dochLer r 106
- KaLeline, f a. l,',tillems t

vrou\t van Jan uan Berghe
r00 l
Mergriete, vrouìu van Joes
Piet,er, l6tL

- l'lergriete, f a. I'Iillems t
u¡eduule van Dankaert de
MoI, 1005

BLANCKAERT, Boudin , 778 L694
BLANDIf{5, Beatrise ß7?.
BLANKAERT, Janr 1I15 L333
BLANKARTS, Kateline' 198
BLAUCSTREINS, l{ergriete, uredu-

u,e van Gillis Talboem t
t835

905
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BLAUSTREINS, f4ergriet,e, ryeduue
van GíIlis Talboern, ZZg
5t5

P![qKERs, Zoetine, rS]t
BLECKINC, zie : Jan van den Vel*

de
BLEËKERE, Jan de, 625

l¡Jillem de, 6Zj
BLEU, den , zíe : tJiltem den LJiel_

makere
BLIDELËVEÑ;-åuqhe , >27 LzB6Jan, 146 t739 IT?A
BLIDELEVENS, Jan, SZs

Kateline ¡ SZs
BLIEC, Jan de, Sg4

hlillem de, 1154
BLIJDEN, Pieter', !6jz
BLüC, Daker de, L675

- Gh(u)y (de), L43 ls5 t9t
192 4A9 535 59e 600 601
657 736 845 846 856 857
1109 ttl0 I3B1 t40t I73s
IB14 tB15 1819
Jan de, L676Lievin, LZ7Pieter, gl5

BL0CT, Boudin van der, 33 9û L44I5B 1"78 742 9{J4.9U7 s82
t739

eBL0CX, Marie , 226
BL0EME, ûete , t739
BL0tTI'lE, Arend , 5!4

- Jan, fll l0S5Pieter, 15lB
BL0NDEEL, Boudin, tB?rlHeinric, 4Sg

- Jan, 4Jz
.{ll¡ f Ê. Jacobs, l6l6- t'Jiliem, jZ4 686 745

BL0NDEËLS, f'larie, u"ouul ,un Janvander Meere r ltJ4Z
BL0Ul,lAERT, Cittisr' ll75

Jacop, aliaB van den llelma_rer Sj7
- Jan ) 77I

BL0UI{AERTS, Joes , 78 ll'lergriete, ryeduue van Ghi_selbrecht vandor GhuctrLe,
781

fìheerem, ]55I
heerom, gll
oderui jc, llII

BL0Uw¡8, Lodeuri jk, t7S9
BL 0Ul.Ì5, f,le rgriete, Il?7
tJtlC, Jan de, 701

-___: Heyne de, 63I
B0DDIfiI, Jan , ïjj
99?9, Jan de, pieterssonê¡ IAz
BTJEGAERDE, Jan vE¡n denn Zig

t6'7 6
Jan vän den, fs. $oyers,
409

- t{atthijs van Cen, ZSgMatthis vanden, i¡Op
Simuen vân den, ggj

- tJíJIem vanden, _ljl5
B0f GAERT, Heynric , iS.tS

- Jacop, l5g0
Jane l7l9

BûELAER, Jan, l0n6
BOELË, Heinric, l55l

- Jan, lg0
LaureÍns, 7

- tlillem, 7 lI3 i66 7O7sI4 t297 L47'? i692
lJlffemr pieterssone,
1723

lq|LS, t4orgrÍete, t9
-89çry!!AUUERE, Jan de, 1462
sB0El4HAUl¡,ERS, Mergriete, u/ê_

du',lre van phelips Bussaert,
3û7

B0ËMH0t.,lrlERE, Jan de, 26B
sB0EMlltlUtJFryS, f,tergriete, t65l
B0ENE, Gillier gf6

- Jan, 297 95? Lj97
- Jan van, 1005

Joee, ZLZ 86l
- f'{artin ¡ jS5 g? 6 IûZ?.
: - ligter, Janssone, lt9

B0Ef'JGAERDE, Symoen vanáen, f r.Fransois, ggT
B0ENGARDE, Jan van den¡ t40l- Jan van den, fs. Syers,

134t
B0ENIN, Jan, 7j7
B0ENINGHEN, Jan van der, 254 1069t127 1234 1548 1617
B0ENNE, Joes, A76
995IGçi{A!E, Jan van, }552
99ElI4ElIg, Jacqmaerde, ss6
P?F.s!!qET TE , Jan van , tzs
B0LLAERT, pieter, fs, pietere,

1840

BL0Ut4E,
G

-t
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B0LLART, CIaisr lI0l
B0LLE, Heinric, 135 1007

- Jan, 1099 L345
BOLLE5, Heinricr 664
B0LLINT Jan, 17?B

- Jan, fs. Jans , B4Z
- Simoenr 1]10

Symoen t 265 845 846 1357
- Symon. 164

D0LL0C, Aceles, 1028
- Jan, 646 1195 L67l
- Phe1ips, 433 1028
- PhÍlips' lBg
- RoeIand, 1028
- Seghet, IO2B

B0LL0CX r Marie, t+t3
BOLS, KateIine, vrouu van GiIlis

van der Duust, L364
B0l-SAEN, Andries, Janssone , 172
00NTe, Jan, ]19 847
B0RDEAUX, Jan¡ 51
BUREL, Jan , 245
B0RENGERIEN, Jan vander, L52L
B0RGIJST Jacop van, BB5
B0RLUUT, Boudinr Bll

- Boudin, fs. Gheeroms, 576
- DanieI, 1520
- GheÊrom, fBg
- .lan 

' 36, 901 1596 1698
- Jan, Boduinasone t 7tA
- Pieter, 108 L565

B0Ri,lEt'îAN, Gillis, ureduue van, I4Oz
B0RRL;'¡AN!, jan , 1422
B0RTOEN, Jan, LASO L476
B05CH, Coelaerd van up den, 222

- Daniel van den I 356
- HeinrÍc van up den, fs,

GheeraerLs, 1469
BUSCi:i, Jusf aes van den, f s.

,ia"inlins, 1049
- Ylichiel vanden, alias Cor-

neIis, L7.3
Segher van den, Kerstoffels-
sone, L24

B0SSCt{AERT, Jan r 55,
- Lambrecht, 1079

Bt55Cf¡8, Beat,rijse van den, I296
Cornelis vanden, L494

- Daneel van den, Lll?
- DanieI van den¡ fs. Pieters

I62{t 1627

B0SSCHE, Gheertrude vanden, 4l
- Giltis van den, 1044 lO92
- Hector vanden, alias de

Scoenmakere r 598
- Inghel vanden, L526

Jan van dÊn, 7t
- Jan van den, fs. Bernaerte,

10 1l
- Jan van den¡ Giltissonet

675 836 1526 1622
- Jan van den, fs. HeÍnrics,

t64 I
- Jan vanden, fs. Jacopat

L526
- Joes van den, 7t9 L259

r190 t677
- l4atthi j s vanden r lBlB :

- lilatthis van den r 1061
- Mechiel vanden, L794
- Mechiel vanden, alias Cor-

nelis r 496
- Merç¡riete van den e weduure

van Jan Toet, 539
- Pieter vanden, 1434
- Pieter vanden, fs. Mechiels

t794
Symoen van den, 101, 17t7

B0STERHOUTT Heinric' 1011
BCITELAER, Everaert van' LtLz

Everard van, 676
B0TERPIAN, Boudin , gtz

- f'larent r 400
B0TTINE, Jan, l0t7
BOUCH0UT, Jacop, L539

Justaes, 1539
BOUCH0UTE, Jan van den r 479

1075 rttS
BOUCI(AERT, Bernard, 640
BOUCLE, Pieter vant 665
B0UDIN, Jan, Heinssoner 780
B0UDIN5, Gi11is, 745 1t0l

- Jan, 106 LO27 1fl5 Lr53
178 9

- Jan, fs. Jan$, L74
Lambrecht, alias de ScePma-
kere, 1-163 :

- Mergriete, ueduue van Gil-
lis van lnlalenbeke r vrouu,
van Kerstiaen van BeeIcamPt
6t7

B0UDSS0NE, Plartin, 1602



BOUME, Gheerem, ZtL
BOUREEL, Rufine, L6Z0
qqUIEN, Jan, vrouu, van, lgûS
BOUTERS, Pieter, 27O 76t 9üB

L7 L9
B0UTINC, tdillem, 895
B0UVRYE, Jan , 659
B0XTALE, Jan van, fs, Jans, j3!
B0YDIN5, Lambrecht, tZ6

Lisbette, vrouu, van Heinric
f s. hlouters, l0g0

B0YKIN, Jan, IZqj
80Y5, Jan, 607 1665

Jan, alia6 van pruus(s)ehen
1263 1468

B0YST, Jan, fs. GiIlis, g?g
BRABANT, Jan van, fs. Jans, 614

Mengriete van, I6IB
BRABANTERE, Jan de, 43t
BRACI4A[!S, Maye , 194
BRAEM, Boudin, 695 740

- Gheerard, lq5
- Gheerard, fs. Gheerards rI4S- Ghijselbrecht, 369

Jacob, 6tj
Jan, 4t7

- Martin, ll5l
BRAI(E, Jacop vander , Llt6
BRAKELE, Gillis vêrh ¡ IS0,

- Jan van, II0t IZI?
BRAL, Lisbette, vrou\u van Jan de

Meyere, fs Jane, l/r0
BRANDE¡ Lievin van den¡ qjz
BRANDEKINS, Mabelie, 6tz
BRANïEGHEM, G.i.llis van, 1704

- PauveLs van, Z5L 773
BRECHT, Alijsse de, 150

GiIlis vâne 17?I
- Matthis van, 5]g
- frlouter de r f 50

BRECMANS, [4arie, 669
PIIqPAERTS, tvtersriere, 4Zj
BREEDE, Jan cle, IlBg
BREETGHEER, Roegier, 474
BREUSSELE, Jan van, alias de

mulre, LTZO
BRIELE, Bertelmeeus van den,

229 805
- Berthelmeus vanden, Z3g
- Kateline van den, gO4

BRIEVERE, hlulf ram de, 461 lBlB

285.

BRûEKE, Pieter van den, ggt
BR0ESSCt{E, Boudin clen, llf0
BR0UCKE, Gillis van den, f6.

Pieters, I 701
- Jacop van den ¡ IT?O

BROUCVISCH, l-isbette van, 166
223

BR0UKE, HeinrÍc van den, I43
- Jan uten, 48j 945
- Jan v6n den, gg I4j
- Lijsbette vanden, !4
- Merr¡rieLe vanden, qZ7
- Mertin vanden, Lj56
- 0livier vanden, 1780

Piet,er vanden, l06l
BRUDEG0EI'I, Jan de , I7g9

- Lievin de, g68 L799
BRUECELE, Boudin van, LttI

- Jan van, alias de muel-
nere, 1565

BRUESSELE, Jacop van, t65l
- Jan van, 55 1405

BRUGGHE, l(atelino van der, uledu-
u,e uan Heinric de Vos,
275
l,.Jillem van, lfjZ0

BRUGGHEN, Gillir van der, 6 6j6r4I7 1752
- Gillis vander, f .s. pieters,

15 0l
Jan van der, l?.64 I59g

- 0ste vander, 6
- Pieter van der, 169g

Stevin vander, t6Z3 1652
BRUNE, Aechte de, vrouu, van

Boudin van der Bloct, 742
- Fransois de, 1666 1667

TB22
Gillis de, fs, Gillis,
10 79

- Heinric de, 696
Hughe de, 6I
Jan de, 742 l6C0
Jan de, fs. Jans, 1628
!"n de, fs; philips rl?27Joes de, gB4 1558
Pieter de, ltlS
T.Jillem de, 268

BRUI'¡EEL, Goessin, lr74
sBRUt!EN, AIysse, 1600
BRUNHALS, Janr 346 7ZI
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BRUNINC, Jan¡ 489 147I
BRUNINCX¡ Kateliner 5I9
BRUUNHALS, Heynric, 79I

Jan, B0B
BRUUSCH, Gillis, L528

- GilIis, f s. trlouters, L467
- Jacop, 1TBJ
- Jan, I53I
- Jan, f s. hloutef,s, IL75

Joes, 1467
ûIivier, 968

- 0livierr kinderen en ue-
duu¡e van, IZ79

BRUUSCHS, Joes ? 235
BRUUSSCHE r Johannes, fs. GiIlÍs t

L799
BRUhIERE, Andriee de, L759 L769

- Giltis de, Janssone, 1516
GiIlis dene 195 6tB
Heinric de r L754
Hughe do, 831 1500
Hughe de, fs. Jans, 52,

- Jaguarde den, 589
Jaquemarde den, 581

sBRUtJERS, Mergriete, vrouu, van
Jan vander Uarent of van
der Linden, fs. Jacobs,
1449

BUC, Heinric de, 1518
Jacop de, 44t+

- Jacop de, JanEsone, 447
Laureins de, LL62 1564

- Lievin de, 110
Pieter de, L67
ldillem de, 97 100 lO22

BUCGHENSELE, Pieter van, L3L7
BUCKAERT, !'liIlem, I718
BUCXDALE, Mergriete van, ueduue

van Andries de Bruurere,
rt 69

BUDJEGHEN, Jan van, 526
BUEDELT Gillis de, 800 I594
t0EKEL, Jan¡ 196 BII
BUELCT, Pieter vanden, 8r5

- Veerhilden vander ¡ vDouu/
van Jan Goessins, 855

BUENELAER, Simoen van, I7O3
BUERCHGRAVE, Laureins de, L353
BUERE, Aleyte van den ¡ ueduure

van Jan Moeraerd, 452
BUFF0N, blillem de, 9L4

BUGHEI{SELE, Pieter van , 1462
BUGI-IENZELE, Pieter van, B

BULr de, zie I Heínric de Clerc
BULAER, Symon van, llBB
BULC, Clais, LL2.2
BULINe Jan, 7Lg
sBULS, Griele , LOltS

- tlergriete , 66 LI94
BUtï, Clais, 1020
BULTEEL, Jan, 184I
BULTINC, Clais, -¿58

- t,lillem, 1648
BUNARïS, Pieter, 885
BUNNELAER, Ghisele van, fs. Jans,

r37 6
- Jan van, Lt76

BURIDAEN, Jan, fs. Aelbrechtst
170 0

BURSEN, Heinric r 64I
BUSE, Ector , 1655
BLJSSCHAERT, Lisbette, vtrouu,

'van Jan de Badere, 1095
BUSSCHE; Gheerolf vanden, tlt

GiItis vanden, fs. Jans,
815
l¡Jillem van den, 4

'BUTEN¡. Andries van, 1744
Daniel van, 969
Meeus van, 1778

BUTZELE, Andries van, 849
BUUC, Daneel, vrouu, van, 49t

- Daniel, 39
,- Jacob, lB29

' - Jacop, lr07 1783
Laureins,- 1797

- Lievin, 1698
Lodeuijc, Lt$7

BUUDZELE, Andries van, 1407
BUUNDRE, Jacop van den ¡ ldil-

lemssone , 1l-66
BUUNELAER, Symoen van, 17Il
BUUNRE, Gheeraerd vanden, 1680
BUU55E, Harent , 28
BUUSSINC, Martin, II50
BUUYC, l,rliIlem , LL64
BUXELARE, Lijsbette van, 430
BUXïALEe Daneel van, 74I

- Jan van, I22 ?7?
- Pieter van, 114 ?84 7t5

BYGAERDEN, jonkheer van den,
l0 15
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CATIBELIAU, Justaes, 906
CABELHAU, Justaes, l614
CABERNAEL ¡ CIais, lllj
CABUUS, Antonis, IOZI

Jacop, Lj77
CACHTEL, DaneeI, L5Z4
CAELDRIESCH, Heinric van, 16]
CAENS, Lievin, 176T

Stevin, lü55
CAERSELE, Gheeraerclt van, ll70

Gillis van, 548 It70
- Roeland van, lt70

CAESïEllE, van, zíe s Fransois de
Bets

CAESTRE, Aliamea van, IJlS
CALAIS, Jan van, zie Jan JuLs
CALAYS, Joes vanr S69
CALKENE, Lodeuijc van, Zl5 477

- Lodevijk Vãñ¡ 859
f'lergriete van, Vrancx doch_
ter, vrouu, van phili,ps Ser-
sanders, 1505

- Pieter van, 5]B
Vranex van, 15CI5

- vtouu van, ueduue van
Daniel van l.lasminne, lgZ5

CALKINE, l{arie van, veduue van
Jan Rijm, vrouu van Jan
vån Lancmesen, t50g

CALLET(INE, kind van Laureins van-
der lJaerden, j53

CALU[',,ART, Pauuels, 49I
CALUbJE, Heinric de, 786

- Laureins de, alias ñutebier,
944

CALUüJEN ¡ Heinric van, 701
CALVE, van den, zie Heinric Cas-

te lein ,
94|!IERqN, Katetine vander , tj56
!4NEGHElvl, Lievin van, I07q
CANTEEI-, Gillie, I400
CANTEMAËRS, Katheline, ureduure

van Diederic Caus, gBB
CANïRIGGHE, vrouu den l0Ztl
q4f çIICI(E, Heioric van, 652
CAP0NT, 0livíer, 23 6Là
CAPPART, Jan, .I419
CAPPELLE, , Andries van tlen ¡ 1670Gillis van de, I9l IgZ ,25

- Jan, 87?
- Jan van der, ltl

CAPPELLEN, Franeois vander, 59g

CAPPÉLLËN, Fransoys van
IA7 4

- heer van der, Ill
CAPP0EN, Heinric, L740

- 0ste, 978 l50Z
CAPPROEN, Heinrie, lt65

- Hoster It6,
- Raesse, 95t

C4PRICKE, Heinric van,
CAPfi0EN, Pieter, T16

Raesse, 716
CAREMAN, Jan, lß1

der,

132û

739

CAR I JN
CAR I JN

CAR I¡4A

, bJillem, I197
5, Kerstine, vrouü, van
Goessin van f,layeghem,
t197
N, Jan, 154 1364

CARIMANS n fvlergriete, vrouu, van
Pieter t/eylin, It64

CARLIER, Jan de, 1046
- Pieter de, l0gS
- Roegier de, 1046

CARfv¡AN, Jan , 5j5
CARI'IANNE, Jan , 696
CARNIJN, Jan den, I69t
CAROLLAUS, vrouu, , I64't
CARRENBR0UC, Jacob van, 442

44'
CARTEELE, Jacop vanden, 55g
CASSE, Arnaut, IOgg
CASSEL, Gillis van, 233 239
CASïtLAIN, l-leinric, aIf os van

den Calve, l54Z
Jan¡ 420

- Piet.er, 755
CASTELEIN, Heinric, alias van

den Calve, 9S4
- Jan, ZIg

Pieter, 646 893
CASTELER, î4ichieL de, ridcler,

l6
CASïELLAIN, Heinric, B9

- Jan, 77
- Pieter, 77

CASTELLEIi!, Pieter, 9t3
CASTELRIC, Jan de, l6t9qfl80L, chíjsetbrecht, IZSL
CATTEEL, Jan, t+77
CAUBRAKE, Jacob , Z3S 556 583

BtB eez 1452 154S
CAU(DE)BRAKE, Jacop, 4j0 1090

1094 IS20
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CAUDENH0VET Everaert vanr 1581
177t

sCAUDEVLIEGHE, Jacop, 185
CAUDSTUERS, Katelinee ureduue van

Vrancx van Calkener 1505
CAUTEMAERST KateIine, ueduwe van

Dierderic Caus r lt)l0
CAUTERENT Gillis van der, I808
CAUI¡,ERIC, Jan, 682 l4O7
CAUIì,ERICK, Jan, 87
CELLEN, Arend, B6l
CHALLINC, Jan, 293
CHEINSLANDE, Ù'liIlem van den t

50 272
CHOLVIN, Heinric, LB29
CHRISTIAENS, Joes, L37
CLABOUT, Jacqmard, de jonghe,

L522
CLAEUST Laureins, 565

Pieter, 99t
Vastine Jan, 832
1,'JilIem, lBlB
Ysabeele, ueduve van Clais
Raes, 498

CLAEUTJAERD, Arend, L35t
- Jan, 889

CLAI5, Daniel, 656
- Kateline t 586

CLAISS0NE, Colaerdr 1059
CLAPDEURP, Thomas vanr L786
CLAPDUERP r tdillem van r 1711
CLARE, dochter van Boudin van

der Bloct, r 158 907
- vrou\u van Piet,er van der

Crayen t 352.
- vrouu, van lnlí1Iem Janssone t

634
CLAUS, Bastine, 853

Cornelis, f s. lrlouters r 4L7
CLAYKINET kind van llichiel van

der Zickelen ¡ 268
CLEENE, Jan de, fs. Jans , 653
CLEINE, Jan de, 176t
CLEMENT, Jan, 76
CLEMENTE, Lanseloetr 558
CLERC, Alard de, 15I4

- Christoffele de, I25O
- Heinric de, alias de Bult

1240
- Jacoþ de, L459
- Jan de, I95 364 4Ì5 4AZ 596

662 798 1514 1589 1676

CLERC, Jan de, alias de matten-
rnakere , L434
Jan de, fs. AIards r l0l

- Jan de, fs. Alarts , t94
- Jan de, fs. Jansr 1540
- Jan de, fs. Lexius, I817
- Jan de, fs. Lonisr 532
- Jan de, fs. Michiels t

1041
Jan de, fs. Pieters , L566

- Jan de, f s. I'Jout,ers, 1724
- Johannes de, 1526

Kerstoffels de, 1792
- Loderui jc de, L713

Lodeuijk de, 1393 1802
- Michiel de, 92t
- Soetine der vrouw van

Jan van Bassevelde fg.
Roems, L544
blillem de, L544

sCLERCXT Beatrisee vrouu van
Pieter van Berevelt,r BB0
BeeIe, vrouu, van Jan Latte t
1327

CLEYGATE, Julien van denr 247
CLEYMANNE, Jane 614
CLEYNE, Jan de, I5B5 IB42
CLEYNERE, t¡lillem de, 843
CLIEVERE, Jacop de, ?.5t 2.87

290 1820
CLûBBAERTS, Marie, 77 494 4O7

857
CL0BBARTST Flarie' t]59
CL0CGHIETERE, de, zie CIais de

Leencnecht en Jan de Leen-
cne cht

CL0CfùlAN ( NE ) ' 
Jan ¡ 5l 109 t28

746 816 rATt l25A 1543
1547

CLUERINGHEN, Pieter vanr 1281
CLUERNINGHEN, Pieter vanr 171
CLUERVINGHEI4, Pieter vanr 765

I 618
CLUKELE, Jan van r ureduue van t

dochter van tiilillem ut,en
Hove, L59

ChIEDERE, Maerc den r 653 666
Mark de, 439

CNtjCKE, Barbele van den ¡ vDoulu
van Jacop Corneuaelghet
LB44

CN0EPERË, Jan de, 975



CN0RRE, Jan, fs. Jans, 727
CNUDDE, Gillis, 1606

Heinric, 1606
COBB0UT, Vranke , 426
C0C, Gheeraerd de, 7Az
COCKELBERGHE, Gheerard vân, tTBj
COCX, Jan , L657
C0DS, Beatri js, veduure van Jan

Cods | 776
C0E, Kateline nretter', weduve van

Laureins Tants, L7g6
C0EL, Matthijs¡ 1409
Ct¡ELEGHEPI, Giltis vâoe 1399
COELINT (natuurlijke) zoon van

Jan de Vleeschouurere, 58I
sC0ELIl'.1, Rombout, BI]
COELIN5, Aeghte, 476

Andries, 229
Heinric, 1401
Jan, 578 722 1646

- Kateline, 850
Katheline ¡ 456
Laureins, 1754

- Pieter, lrB5
- Tegher, alias Losschaert,,

7?7
C0ELtlAN, Jan , 925 1533
C0ELMANS, Juete, vrouu, van Ja-

cop lilieric a 1369
C0EMAN, lrlillem de, I63
C0ENEN, Diecleric, 7gt

- Gheeraerd den, 862
Laureins, L?39

C0ENRARD, Robbrecht , Lt6j
C0EPMAN, Jacob de, fs. Jans,

L7B6
- Jacop de, 672

C0ERIN5, zie ¡ Gillio de Groet,e
COERNAERTS, Ysabeel, ueduve van

Jan Bernage alias de [úa-
pensnidere, llB

COET5e Justaes, 505
- Lievin, 850

COKAERTS, Jehanne, vrou\r, van
Boudin Roes, 6L4

C0KERE, Staess j.n de, 1606 1607
COLMAN, Jan, 883 1439
C0LPAERT, Jan e LO?,6 1568

Race. 1748
- Raesse, fOl 7O9 1020 lO77

sC0LVENÍVIAKERS, Kateline, vrouv
van Goeric Maroyen, I34g

289,

COMMER, Coelin, 3j5 tl4l
- Roelin, L7ZE
- Symoen, ItzB

C0MMERE, Gillis de, lg06
t0f4f4ERS, Betkin, l=a. CoeJ.ina,

255
- CaIlekin, fa. Coelins,

255
Clare, fa. Coeling r
7.55 1141

- Clare, fa. Roelins, ISZB
- Kateline, fa. Coelins,

I 141
- l(atelino, f a. Roelins,

I'28
- Lij sbette, fa . Roelino,

r528
- Lisbette, fa, CoeIins,

I tAl
- Symoen, fs. Coelins, 255

r Ì41
C0NEYT, Jan, tl7
C0NiNC, Gillis de, 5

- Jan de, tg! 595 BB7 tl50
L675

- Jan de, alias van yppre,
L37 5

- Jan de, fls. Bertelmeeus,
6Ð7

- Jan de, Symoenssone, BIg
- l4ichiel de, B7t 93O lt2g

t279 7198
- Richard de, fs. Michiels,

LZ?9
C0NIIICXD0NC, Jan ute, 94A
C0NTAERT, Jan, liTO
C00LMAN, Jan, 112 299 j7A 9qZ,

LSI1 L362 1801
C0CILíUAN5, Lisbe bte, ueduve van

1353

Joes uten Ramen, 725
C0PERïNHOEFT, Jacop, 1055
C0PKINE, Kind vän 0liver Bruusch

en Mergriete van fvlaldeghem,
968

C0PPENH0LEe Gitlis van, L91>
Matthis van, 474

C0PPIN, PÍeter, I590
C0PPINJANS, Andries, 804

Pieter, 804
C0PPI\S, GilIis, I4B 798

I'lergriete, IZ35



299,

CURBEN, Ysabeele van der, ruedu-
ure van Gheeraerd de Kuuts t
I r68

(s)c0REEL, Gíllisr 150 783
C0REELBACKERE, JacoP de, 992
C0RNELI5, Maenr 600 1691

- zie Mechiel/t'4ichiel vanden
Bossche

- 5oot,ine, uleduue van Jan
van Bel}e t l?L6

- Thomae s, 3¿¡7 873 14tl
C0RNE1¡JAELüEt JacoP, IB44
CüRNUUT s zie Jan de itesmakere
C0RRINT btillem' L34
CURTfìTRAGItNS, Iúlergriote r l?rJ

Segl-rer , I2O
Ct5îERi:, dt: , zie : Jan van Lo-

venrJeçhem,
- Dierrlsric der 872
- Jacr¡b de, 735

Jan clc, 99 735 1450
Jan de, fs. Heinrics, 580

- Jan cle, Janssone , 9O?.
Ydier dc, L334

r¡C05Tf RS, AgheIine, Jansdochter t
u'odt¡ue van l¡Ji11em I¡loeste-
land, 30

- Gheertruder 180
Kate-1ine, 180 Lr77

- l4ergriete, I479
C05TREe Ghecrard Cer 806
C0TEEI-5 r 1'îcrgrieLe r vroilL', \/an

RobbrcclrL van Saveghem,
ta^btu

CûTHtlv¡, Gillis van , 752
- ian van, lLl5

CGTTHtMT Gillis varr, ]]flg I35L
* Gillis varì, t'Jottterss0ne,

I595
- Jan vãrì e f s. Heinrics r 557

Li¡re vâFr¡ 1357
COUiIRAKE, Jacop, l4Bl
CCIUflK[, Jan , 76I
CCUDfHSR0Ute Pieter van, 247
CûUDiNtlûVE, Everaert van, I074
CTUDERß0RCH, vrou!, vanr 367
C0Ui(E, Jan ¡ 1493
[0UKEl-SSERGiìE, Gheeraert vant

75I
C0URNIf''lUILEN, Jan , 893
C0USí{AKERE, Pieter de r 1407
ttlU(s)scHLJËR5, lieinric, ueduue

vëu'r¡ 177L

C0UTEREN, Lievin van der, l1t4
C0UtJERIC r Jan, L657
C0VEIT, Jan, 7ej

- 0livier, 7tt
C0YEGHEt4 r Jan va¡*' , 1281 1520

Jonkvrouu vanr I52O
C0YERET Davijd de, 1105

- Jan de, 1067
CRABS, Jan, 1/147

l-i jsbette, vrouu van Jan
Maes, 1447

CRACHT, Lievín, II23
CRACHTS, ivlergriete r vrouu, van

I¡li11em Lays , 285
CRAEYT'JAERNE r [{ergriete van,

L2L7
CRA[!E¡ Clais de t 36

- i'leinric der 536
Pliilips de, fs. Lievinst
1529

sCRAVEN, frlergrieter 263
CRAYEN, l,Jillem van der, 492 L7B5
CREEST, Gheeraert de, 1287
CREVE, Lievin , 1359
sCREVELS, Gillis, 163
CRICKE, Janl 1739
CRIELT Arendr 406
CR0EC, Jan de, 707 7t+6

- Kerstoffels de, I25L
CR0KETTE, Gillis van denr 499
CROMBRUCGIìE, Gheeraerdt van r 424

- .lan van, 337 58]
CR0tlBRUGGllE, Gheera(e)rd vant

596 eL7 1616
GheeraerL vanr 17L7

- Gheerolf vãn ¡ 5L7
- Gil1ir: väñ ¡ ]025
- Jan van, 264
- Líevin van r 9I7
- tlillem vân e 699

CRUDENEERET GilIis de, lL39
CRUIr¡BRUCGHE, Thomaes vanr 17L7
CRUPENNINC, Inghel' 1529
CRUPINTH0L, Simcen' 6tL 6g9
CRUSEN, Jacob vânder , 1502

Mergriete vander, 1327
CRUUPS, Kateline ' 1769
CRUUSMAhI, Claisr 1107

Jan ¡ 165û
CRUUSMANNE, Jan' 1114
CRUU(5)STRATEN, Jan van der,

14Bl 1548



2gI.
CRUUSTRATE, Jan, tSZ0
!!.f!lr![RE, CorneÍÍs de, 1737
CUENEN, Jan, 514
SCUENINCX, f"lergriete, vrouu van

_*Soyhier van Loke , jg4
qllFlIE, Jacop de, 1747'
CULPIN, Jan, LO?7 lt43
çUryINCl(, Jan de, t17t
CUPERE ¡ Heinric-de, .LBl2

- Jan de, t7t 510
Pieter de, 474

- Roegier de¡ û5I
eCUPERS, Mergrieúe, ueduue vanJan van Hoolbrouc n g73

- Volcrui j ne, ueduue van Ber-nart, van Exarde, llg0
CUPIN, Jan¡ 633
qURIALS, Hughe, l5g0 l58l
CURTE, Jacop de, 973

Jan de, 799 tB10
:-ian de, f s. Jans, 4g

CURTHALS, l,iergriete, ,éOu*" vanJan Harincx, ílJo
CURTRIKE, Bernaerú van, t5Z6Jan van, IZïO
CURTVRIENT, Laureins, 167Z- l,úilIem, 167Z
CUSE, Jan de, 269
CUUTS, hlillem de, 1739 180S

DAEMS, Michiel, alias Baldijn,
17 27

ÐAENKINE, kínd van 0livier
Bruusch en Mergriete van
lvlaldeghem , g 6B

DAEt,¡5, C1ais, fig
- Jan, 495

DAENJOENS, Lijsbette, 396
P{IE, Eerbode vanden, riãrDALE- Gheerbode van ú*À, 

-idt
- Gillis van den, ldl- Hein¡ic vanden, fZf:Jan vanden, 57á ß7g- Laureins uten, 679 7IA

1207 tB14
Lievin van den, tZ4 7gzMergriete vanden o Gode_vertsdochter,- I576- Phelips uten, L?,AL- l|çlip" van den¡ Sjl I59s- lhilips van den, 758
Symoen vanden, 6Sg

DAMIAET, Lievin van, 572 g94
1657

- l¡rillem van, 572 1657
DAtll4Ë, AJ.ard vanden, l10g- Arend van de, I4ZZ

Beatrisse van den, vrouu,
van Jan Steppe, fs. Jans ¡1684
Gitlis van den, lt09 14g6t76I 1824

- Gillis van dene fs. Uitlems
1552
Jan van den ¡ Zg4 Zgg j7O
818 lts| L4?4 r47s I54rt7L4 L729 1772

- Jan vanden, fs. Gitlis,
148 6
Jan van_ den, f s. L,lillern,

560 1439 t7r6 1801
- Jan van den ¡ vrouìu van,

r69e,
- Kateline van den, 4I7Kateline van den, ueduue

van Jacob de frleyere , ZZ4- Lievin van den¡ SIB
DAMME DE f'tETS! Giffiá uãnOun, 557DAt'jlYAET, Kateline van, ,"ou, vanPieter van Bughensele,

L462
Lievin van, I05l

- T.JilIem van, BZ
DANCKAERT, l{einric, t54B
DANf:KAERTSEECKE, Heynric van , g7i.
DANCKAERTSHEEKE, t{einrÍc ,"n, 5,

1244
DANEELS, Jan, 74

Symoen, l5B 5 15Ð6
DANIEL, zoon van l,lergriete Bree-baerts, 4Zj
DANIfLS, Jan, 53

- Kateline, vrouu van r¡lillem
Claous, lglg

- Symoen, 5li
P{NIN5, f]tivier, t749
DANI TS, fuiaes , tjT
?4NKAERT, Hitlem, I47,
?4t!KART, trtitlem , ILZ}
?111?!!0NL Jacquemard, 4o5DAVIJD, Gil1is, 1562
DEBB0UT, Jacop, 5t6

- !"n¡ fs. pieters, l6t?,Jan, veduue van, IBZ0



DEEGHBROET, Jacop , I42 616 L789
sDEGHELS, Kateline e !653
DEINSE, Pietere 344

29?.

DECKERET Heinric de, 1009
Jan de, Blf I4B5
Pauuels de , f s. lleinrics,
95

- Pie{:er de, BtI
Pieter de, fs, Heínrics t
1009
l,.JilIem de, f s. Heinricu t
100 9

sDECKERS r Lisbette ¡ vroutlr van
Jan de Suttere t L656

- Lisbebte, veduue van Jan
de Vos, L656

DEEGHBROED, Clais, 706
- Jacop, 706

DEI{Et!, Andries de r 1666
- Lievin den¡ 2g

DEIJDERIVI0NDE ¡ Huis van , I1ZA
DENIJS, GilIis, 29? Ll35 LtSt

1578 L675
- Jan. L578
- Piet,er, 292

DENRE|'40NDE, Jan van, 298 778 93I
L759 1769

DENY5, Gillis, 476
DESCAILLOUS, Jehan, I73B
DESCALLEN, Jan, 206
DESCHULLET\r Jan¡ 924
DETGHEERE, Jan¡ L36l
DEURiJiE, Jan van r 1lB1
DEY, Pieter ljlartln , 67I
DEYN0ET, Heinric , L64L

- Jan, 299 848
- Líevin¡ lI0 llt 1051 1082
- Lievin, fs. Lievinsr 105I
- Symoen, 2O9

Symoen, fs. Lievins, A34
DEYNSE, Gil]ís van, 268 798 948
DICKELE, Jan vâDr I3t4
DICT, Jan van der, I90 1041 l75B

- Jan vanderr fso Symoenst
.115

DIEDERIC, Pieter, 1247
DIEDERICX, Pieter, llt

Pieter, Matthissone , L720
DIEDERIX, Jan, 870 1t20
DIERT(IN, Bert,eImeeus, 645 BIB

DIERKIT!, Jan, 992
DIERKINE, Heinric, L45
DIERMAN, Codevert, f'8, Philips t

336
Jaocp, 501 1710

DIERS, Clais, LLZÛ I47t
- Justaes, 497

DIE(R)hlAREi'J, Jan van derr1264
DIEST, Jan vañ, 69t
DIET Al-DCET, Jacop, 195 2O4
DIEUEL,Jacop den, ?t4 A94 L347

t657
- Jacop dene Janssoner 819

Jacop den, fs. Symoens,
?49

DIJCKE, Gheeraerd van den, 114
Heinric van den¡ L245

- Jacop vanden, 1820
DIJCSTAD, Joeris van der¡ 460
DIJCSTAT, i'larLin van der, 525

577 764 862 t357 L396
167> L739 L790

- Mertin van der, 1808
- lllillem vander , 935

DIJKE, Gheeraerd van den, 624
648

- Gheeraert van denr tI4t
DIKE, Gheeraert van denr 1328
DI XMUDE, llarie van, vrouu van

Denterghem en ureduue van
Pieter van den Sijpe, 328

D0BBELEERE, Jan de, 164
D0BBY, Pieter, 1060
D0EDEt'10N0, Jacqmaerde, 475
D0EDIN, Gillis, l]41

- Jan, 1141
- Matthijs, 114I

D0EDIN5, Pieter, 1002 1006
DUELAGHEN, Piet,er van den, 906

919
D0ERENSLAER, Soetine vanr L454
D0ERE[''JT, Pieter van der, 1048
D0ERNE, Jan vanr 39L

Jan van den, 276 279
': Lijsbette van den, 20

DOeRSSELAER, Gillis van¡ 793
DOERYSSELAER, Gillis van, 1311
DOERYSSELE, Jan van, 1418
D0INSE, Gillis van, 5I4
DONAES, l'îichie1, 1100



D0NAE5, hlouter, gSZ
DONCe Heínric van der, 1054

- Jacûp van der, 4ig
D0NCKERT lr,lillem ¡ AZI 544
D0NCT, GitlÍs van der, 629

Heirnic van der, Bgg
Kateline van der, woduue
van Gillis van der Biest,
T32T
Lievin van der, fs. GilIis
3¿t'O

- Lievin vandor, 577
- Sanders vån dere j\g
- ülj.Ilem van der, 64L TgB

D0|'JKER, Michiel, 5Bj
DONTER, Jan, 5Bg 664 LZZI t]40
DßRENSIAER, GiIIiç van, l69t
D0RESELE, Nije van, 7t
D0RESLAER, Jan van, L49A
PgRryE, Inghel.ram van den, I4?7
DORPE, Ogier vanden, l0g8
DüUBY, Píeter I 5O6 I74B
D0YNSE, Gillis van, tZO tS08
D0ZE, DÍederic, LTZg
DRABBE, Jan, 47 L6L4 t6l9 L674

293,

DULLAERT, Jan, LZAT
DULLART, Michiele A9B
DULLIN, Jan, 14 992 154S
ÐULLIN5, Jan, 1665
DUNINC, Andries, 956
DUUCu Mart,in den, 720

t^lillem den, 7ZO
DUlJl,lK IN, [,lartin, lTOg
DUUMKINE, Janr I045
DUUSï, Êiltis van der, L364

- Lodeuijk vaíì der, lB16
PhiIíps vander, J0l

DUUTSCHE, tillÍs den, ttl5
- HeÍrnic de, 14gg

DI'JERS TRATEN , Gheeraert van
627

DtJIt'ltìHELAND, Jan, tl0l
der,

EBBELIN, Janr 45
EBBRECHT, Llevln, 538
ECKAERTS, Katelíne, ureduue

van Gillts de lrluenc ¡
I424

ECKAERT, 0livier, 7qB
EEBINS, Jan¡ IB24
fiECH0UTE, Kateline van dan,

alias GhiseIÍns, ITZi
- CornelÍs van don ¡ l00l

EECKAERT, Jacob, LZSA
EEIKARTS,' Li.isbet,te, ]5rB
EECKE, Heinric, 16Ij

- tlergriete van, vrouu,
van Jan Baudins Jans-
sone, lBl0
Robbrecht van , LTttT

- Soetine vBñ¡ 496
EECKEN, Jacop van der, 710

L7 4A
- Lauteins van der, f6.

Heynrics, 6j
Laureins vanrler, f s.
FleinrÍcs , I'î 40
Lievin van der, 3{tB 4Oz
Mergriete vander, uleduure
van .lan vanden Hulee,
14t1

- tdillern vân derr 744
EEDE, Pieter van dene 286 36q
EEDEVELDE, Ghiselbreci"¡t van,

601
Joerie van, 6CI1

DRAYERET de, zie ¡ pÍeter de
Ruddere

DRIEGHE, l/iattheue, lIl0 llgg
DRIEGT'IS, Kat,eline, 'teduue van

Jan GiIlis, 14l0
DRIESCHE, Everaerd vân den¡ 2t

2L 105
Hoynrie van rlen, L5Z5
Jan van den r 4S4

DRIESSCHE, Jan van den, 625 1gt9
DR0EGHEN, Jan den, tZfB
DR0EGHT, Jan de, 5lB
DRCINGHENE, Jan van, 7Ij5 IZ50
DRUNTHEN(E), Phelips van, 4ü9 60IPhilips vBr"t ¡ 599 857
DRONGHIt{E, Phitips vân¡ 54
DRUSSATET Pietor den, 9

- I'lillem de, 44I
DUERLE, Jan van, A7g

- Laureins van, lgf7
DUERMALE, Michiet, 5lû
DUERÍ'IE, Jan van, 6Lg 652 Sjl. t26s 1765

DUERNE, Êillis vân¡ 49z
DUKERE, Laureins den, gZB
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EEDHACKERE, Mergriete van, vrouur
van Jan 0ste, IBlT

EEDTHACKERE, Jan vanr tB17
EEDTVELDE, Heinric van den ¡ L6O5
EEKE, Jan van, fs. Robbrechts,

1586
EEKE e Robbreeht van, 844
EEKEN, Jacob van der, L720

- Jacop van der, 648
Laureins van der, 1720
Laureins van der, fs.
Heinricu¡ 861
Lievin vãn der, 1397

- Lievin van der, fs ¡ Pie-
tens, lI79

- Pieter van der, I72O
- Pieter van der, fs.

Symoens,198
EEMBEKE, Lijsbette van, tt82

Mergriete van, vrouu, van
Lievin de Vroede, I154

- Michiel van, 1154
EENBEKE, Lisbette van, 1684

- Lisbette van, ureduwe van
Jan Steppe, 996

EEREN, Jan van, IO5t
EERENB0UDT, Pieter, f s. lrJillems,

7B
EEREi',lB0UT, Jan e tAï 1489
EERT5, Lievin, 857
EERI'JEGHE, GiIlis van r 622

Jan vanden, 1690
Lijsbette van den, vrouu,
van Cornelis van den Baerse
6?2

EESSINE, ltonf raut van, 6t5
EESTERE, Goessin van, IO29
EETEGHEM, Pieter van, 1840
EETVELDE, Gheerard uan den, I?Az

- Phelips van den¡ 75 L63
EILS0ETE¡ vrouul vah Heinric Joes

1450
EKSAARDE, heer van, L399
EL5, Jan, Lt47
ELSIf'l, Jan ¡ ,O6
ELST¡ Bernard vander, 1592

Justin vander, Ll57
Pieter vander, 50û

- Robbrecht vander, 27I 655
Mergriete van, 1tO
Íete van, ueduue van
n van den Kerchove,
t69

E$4AEL, Philips, f s. Saelmoens,
1554

EMBISE, Jan van, 1544
EtqBYSE, Jan van, heer van

Brakel, 1097
- Segher vâñ¡ L75 tl06

ERDBUER, Pieter van, 297
ERTBUER, Calis van, fs. Jans¡

15 50
ESSCHE, Pieter van, lI97
EVENEP0EL, C1ays, I00B
EVERAERDS, Diederic, 1064

- Martin, 977
EVERAERT, Diederic, 339
EVERAERTST Diederic, 875 L46O
EVERARTS, Diederic, 96t
EVERBOUD, Jacob, 25

- Mertin, fBl
EVERB0UT, Jan¡ LL76

- Martin, L1LT
EVERDEY, Jan¡ 37L 538 17BB

- Pieter, 1104
EVERDEYS, Pieter, Pieterssone,

1484
EVEREf'l, tdillem, Bl0
EVERGHEM, Jan vãn, L264 L564

- jonkvrouu van, ueduule
van Jan van den Berghe,
Ltg6

- Kateline van, 499
EVERSELE, Rutgheer van, 10I7
EVERSLARE, 0lÍvier van, f6.

14ichiels, B5
- tdi]lem van, f s. f'îíchiels,

B5
EVERtdIJN, Arend, 235 1094

- Denise, I64t
- Ector e 1669
- GiIIis, 575 6t9
- Harent , ¿l3O

- Jan, 166 L75t
- Jan, de Groete, 846 1I10
- Jan, Janssone, I577
- Jan, fs. Roege(e)rsr 72t

726 I72t
- Jan, Rogierssone, l27t

Segher, I44
Zegher, 632

EVERIdI JN GADERG0E ï , Jan
EVERhIIJNS, Jan (de groete)¡

IBOB
EVERIìJIN, Arent r 583

ELVERSELE,
- l"lergr

Boudi
34L I
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FACI0ETS, lrJanne , vrouu van
Pauurel.s van Muushole ¡ 505

FAIîAERT, tdiIIem, L362
FELLEN, Jan den, ZZA 245 t64

5r7 ttl5
fElyELIs, Symoen uâh¡ I6s
FERRANT, Gillis, 3Bj
FIERINS, Arend, I36t

- Arent, ILg4
- Clais, alias de Vleeshou_

uere ? ZZI
6ilIis, 374

- Harent e LZ7,
Heinricr 610 854
Jacop, 1778
Jan, fs. Jans, gj

- Kateline, geurezen vrouu,
van f{echiel Steyart, t07I

- Lisbette, L96 550
f{arie, vrouu, van Lievin cle
Pleunc , L?SZ
Pauruel s , I15j
Pieter , I77B

- hJillem , 174 IOZT
MlEIry!, Jan¡ fs. Jans, s07
lq!ryELIc, Simoen van, qs
F0RMELIS, Lievin u"n, t40

Synroen van, 658
- Symoen van, fs. Lievins,

140
F0SSELE, Joes , L3gz
FOURMË1I5, Lievin, 910

- Lievin vãn, g1g
19'llryIER, Jaquemåerd, Be?
Il4ll!q¡s, r.tarrhijs, ieeo
FRAN50YS, kind vãn'0livier

Bruusch en Mergriete van
Maldeghem, 96t

EVERùitIN, Harent, I1ZO
!"n, de Groete, B7Z

- l"n, fs. Roegeers,
17S I
Segher, SZg

EyfliFLE, Mersriete van,
EXAERDE, Jan van, I4q
EYGHERL0E, Joe$ van, 553
EYLEN, Jacob, 550
EYLSOETE, Joes, t59B
EYME, Jacob, 516

- Jacop, IIB0
EYSIN, Artuer, Z9B

Robbert, ridder, ]70
ClemenLien, vEoutl,
Joes Bekart, 4gz
Clementien, ueduwe

van Joes Bekaert, vrouu vanLievin de Grave, l785

GAFFELKIN, Jan, 47I I097
GALEIDEN, Jacop uter, I44

- Jan uten, 694
Mertin uten, lIl0

GALEYDEN, Jacob uúer, lfOl
- Jacop uter, !99 BZ7 Ij00

T314
Jan uten, lgg j77 45t- Jan uter, lt50 L4Zg I43Z
t457
Jan van der, 694
Martin uter.- tgg 5JS 577
845 846 856 tt14 L7t9 1790- Mertin uter, 736

GALLEN, Ector, 1506
GANSBEKE , hli llem van, ZZ 1644
|l! qF!ryE, srevin van den, jzt
14lE!!MET, Fransois de, ïoi
GAVERE, Gillis van, 226 417 746tr65 177B

- GiIlis van, ueduve van,
et5

- Gillis vanden, 4jg
- Kateline van, ttt
- Lievin van den, 568 I4O7
- Loye vanden, 457

GELART, Jan, 9.7A
GELDRE, Heinric van, Zg4

- Roeland van, Zgq
GILLIS, Jan, Z3S 466 SBj
GILL0TIN, Pieter, alias de l,ler_

stake, 156t
GHEËND, Jaeop de, 4gL
GH(E)ru01r¡, Martin de, 545 596

7eB 949 1287 L4B6 1532
1577 1719 1B1B

SGHEENS, Lisbette, lI54
9HEENSIINE, Jacob, lt j
GI-IEENT, Martin de, 453 5I4 IOZT11t5 1246 tt53 1676- !¡louter de, t10
GHEERAERDS, Jan, lü60

- Pieter, IttZB
qHEERAERDSSCINE, Arend, I090
GHEERARDS, Bertelmeeué - 7?7

r135
1342

FRE TEELE,
FROMONTS,

van
FROYMOUTS,



29 6,

GHEERARDS, Gheenin, 5t6
Pieter, IÇJz

GHEERARTS, zie Jan Arents
GHEERB0DE, Diederic , I52
sGHEEROMS, Eaniel, llI
GHELDENAKE, Pieter van, I22O
GHELElrlEN, l,,lillem den, l7B0
GHELNûET, heer.- 726
GHELRE, Roeland van, Itlz
GHELUITJE, ldillem van, 1451
GHELY0ET, CLais, 246
GHEND¡ vân, zíe : Heinric de

Vissche re
Jan van, 276 279 tgl 1195

- Joes van, IBIT
Mergriete van, vfouru van
Gheerolf Bette, 1096

GHENT, Jan van, L675
- Jan vân¡ fs. Laureins, 764

GHISEL5, Jooris, L122
Laureins, L447

GHISSTELE, Gheeraert van,
Lr49

GHISTELE, Arend van, 6L7
- Gheeraert van, L496

heer van, 1429
Jacqueminne vsn, dochter
van Gheeraerd van Ghistele,
367

- Jan van, heer van den
Broek, I29Z
Mergriet,e van, vrouu van
Kalken, 1005
l4ergriete van, vrouìt van
Roye en van Minet,, L647

GHUCHTE, Clais van den, It49
GHUCHTENEERE, Symoen de, 7lZ

tltl tI87 t724
l¡lillem de, f 15B 1IB7
l"Jouter de, l15B I7g6

GHURSEME, Bernaerd de, 1676
GHUSE , Zegher, 2L4
GHUUS, Jacop , ?BO
GHUUSE, Segher, 782
G0DEVERTS50l,lE, Arend , L792
G0DEIìIAEL5, Beele , zle ¡ BeeIe

sRijken
G0DSHULPE, Mechiel, 7744

Michiel, f00 6tt
G0EDALS, Juete, ueduure van Jan

Heyman, L646
GOEDERIC, Everaerd, ISZA

Everaert, lt33 1560
Everard,lI15 Lr54

G0EDERTIERS, Soetin, L276
GOEDGHEBUER, Daneel , 1675

- fvlichiel, 813
Piet,er , 764

G0EHALS, Lonys, fs. Arents, 400
G0EDHALSE, Jacop, L84?
GOEDKINT, Goessin, 4Il 572 1173
G0ELE, Jan, Janssone, 168
GOERI5, Jacob r 292
G0ESSELARE r ldi I lem van , LO7,
GOESSEI{INE, Gillis, 1463
G0ESSIN, Jan, Merensone, 7rJ6
GOESSINS, Gillis, 7657

- Jan, 5BZ 678 855 894 99L
108 2
Jan, fs. GoessÍns, 860

GHERARD
GHERNOE

,
T

Jan ¡ B2B
, Pieter, t54B t5B0

GHERSï8, t¡lillem , 591
GHEVAERT, Pieter r S?
GHEVERîvlAN, Andries, 9?9
GHIJ5, Simoen, 282

Symoen, 66,
- Kateline, 7Bl
- Kat,eline, vrouv van Jan

Verpenensone, l9B
GHIJSEL, Jane fs. Pieters, L626
GHIJSELBRECHTS, Gi11is, 681
GHIJSELHAES, KateIine, 383
GHIJSELINS, Kateline, fa. Clais,

L7A9
- Lijsbette, l1L1

Marie, lllI
GHIJSELS, Jan, lllI

- Jan, alias de verurere, 161û
- tÀlillem, 10BB

0HrLDoLF, 1599
GHINDERBUTEN, l{illem van, 3t6

906 9L9
GHINSE¡ Segher, L649
GHISELINS, Jacop, 1IB6 1766

- Jan r 1090
- Kateline, zie ¡ Kateline

varì den Eeehoute
Lievin, 95O
Simoen I L684

GHISELS, Jan¡ 126> 1586
Jan¡ fB. Joeris, 895
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qgESSIhJS, Lievín, 724 L657
G0ESSIN550NE, Jan, L4B7
G0ÊTAL5, Jacop, lå¡e

- Segher, lg?z
G0ETGHEBUER, piet,er, L345Pietor, Janssone, LSlz
GOETHAI5, Boudin, ]tl

Jacob, 547
Jan, tû7 lt6ü I6t0 t69gJan¡ pieterssone, qg4
KateIine, vlouru van Jan
van Denremonde, L76g- Lievin¡ fs. Arents, lLBB

G0ETKINT, Goessín, j6Z l'CSl
G0t'îf,lAER5, f',iergrieùe, vrouu, vanLíevin Hoet , 579
GtïEN, Gheeraert, vander, lt5I- Madel.ghi js vander, l5l5- Nadelin vander , 706

- Pieter vander, 570 i739- Pieter vander, alias pon_
teraven, I09j

ËRACHT, Beatri js van cler, vedu_
u/e van Jan Jaguemijns en
vrouu, van Lievin t{eyerard,
874
Jacop van rler, IO73 Lt6ZJan vander, I45t

- Jan vander, fs. Goerix,lt 51
GRAt'4EE5, Robb(e)recht vãño ZZgt6L4 162I 1634 I7A2'
GRAMES, GitIis van, ridder, I59- Robberecht van, l1g åSf

T6L9
9lll1!qE!, Giltís van , B tlqlfllJMEsf Girtis v"n j t05z
GRAVE , Clais de, a liás de l,.Jale,

IO92
- Daneel de, 1816

Daniel de, glI
- Jan de, j54 558

lgl_d", f's. Huughs , 749
1050

-J31 de, fB. Jans, 680 ggz
- Lievin de, 5j9 âú-lAg

t2a2 L767 1785
Lievin de, fs.Jans, 1006- Lievin vanden, j7I

- Otte de, 649
- Piete¡ de, BS,/ ISZJ. IBZI

GRAVE, [^lillem de, 911
hlouter de, LZI?

- tdouter de, f g. pieters,
I32!+

sGRAVEN, Aeghte, 1t5g
Lisbette, ueduve van
Jan papen, ïtg

aGÍIAVENEECKE, Heinric van, 4qI- Jan van, 441 7Bl
SGRAVENHEECKEe Heynric van,

949
GRIELE, Jan vander, ZA?,

- zie ¡ Jan de Roever
- Jan, 427
- Jan¡ alias de Roeverer

463
GRIELKINE, kind van 0livier

Bruuseh en itergriete van
Flaldeghem, 968

GR0ENE, Jan de, l5)9
tR0ETBR0UC, Ector van, 5g3 I'96

- Gillis van, 1326
- Goessin vâne Sg3

GR0ËTEe Gitlis de, zLe s Gillis
AtJaems,

- Gillis de, alias Coerins,
727

- Jan de, 966
- .J?! d", f s. Jans, 680- l,,Ji l lem de , S49 l B Z0

SGR0ETEN, Kateline, 3I4
9!9ETHARDË, Heinrió, 5sr
!I9!I!EFlE, Loenis de, 6qo Bzl
GR0ETTERBR0UC, Ector ú"n, 19S
sGR00TEN, KateIine, 510 3V
GR0TE, GilIis de, alias AOaems,

245
sGR0TE, vrouu/r 514
GRUSPERE, Jan vân¡ L357

- ReynÍer van, It57
tRUTERE, Boudin de, 1560

- Everdey de, I46t I7Z9¡ 6hi(j)selbrecht de, fs. Ghi(i)selbrechts, 424 525 577 A62
968 1195 L279 1355 Ir57 1396t606 L607 1675 tTtg 1790 reosGhiselbrecht de, It33 l50B
15 09
Ghiselbrecht de, 0stseone,
LOtS



GRU!úEL,
H

H

I

298.

GRUTËRE, Jan de, bastaardzøon
van Ghiselbrecht de Gru-
tere, LtSt
Jan de r bastaardzoon van
GÍ11is de Grutere, 1508
1509
Symoen de, 827 tl55

sGRUTERS, jonkvrouu,, 749
GRUïRE, Everdey de t LE?6

- GhÍjselbrecht de, fs. Jans
L42L

Heinric, LLg4
einric de, 970
einric den, 170 ,99 I04l
4r4

GUCHTE, Clais van den¡ 46t
GURSEPIE, Bernaerd de, 629 7rZ

LA27
Bernart de, 543 75A

GUY, heer van 6histeler I4Z9

HACKE, Jacop, 2I7 2Ig
HADDIN, GÍllis, 559
HADDINg, Gillis' LI22
HAEC, Heinric, gtt

Jan¡ 992
- Jan, f s. blouters , Bj
- Segher de, 5I4

HAELtnllNE, Marie van, vrouur van
de [,leere, vfouu, van Rob-
brecht van Leeuurerghem,
585
Mart,ine van, vrouu, van
Jan Mulaert, LL69

HAERDE¡ Pieter van den¡ Ilt9
HAESBIJï, Joos, 285
HAESBR0UK, Jan, 349
HAEUlrrlAERTS, Marie, vDouln van

Pieter Meester Jan, 788
HAEUI¡JE, Gillis, t56
HAEX, Mergniete, ueduue van

Jan van BeLle, 828
HAGHET Arend van der, 23L 9û1

12B5
- Gheeraerd vander, 545

Gillis van der, Illl 1448
Godevert van det, 100
4L2 8ll
Harend van der, 816

- Harent van der, t07l
Heinric van der, 148 253
287 1061 Lt79

HAGHE, Heynric van der, 1049
- Jaeqmarde vander, 545

Jan van der, I00 1697
- Jan vander, fs. Gheerar-

dijns, L737
Jan vander, fs. Gilliat
1066
Líevin van derr l?t7 L6Lz
17 47
Lievin vander, fs. Janst
I84

- Luuc van der, 916
Segher van der, fs. ÊiIlis
409

HAGHEwIAI{, Jan, 118 L
HAGHEN, Kateline vander, 125

- Lievín van der, 569
HALIN, Jan¡ 24O
HALLEN, Gillis vander, 958

- Gillis van der, fs. Jans
95s

- Jan van der, 959
Laureins van der, fs.
958

HALLINC, CIais, fs. Pieters,

Jans,

372
- GiIIis, 2I2 863 L289

HALM, Jan, 234
HAL5, Pieter, 1099

l¡lillem, f s. Pieters, I0B9
HAt,lEL, Pieter de, 947
HAMELRIX, Jan, 599

Pieter, 5
HAMER, Jacob de, ,lB

- Jan de, L644
Jan denr 755

dHAMER, Jacop r STI
Loderui jc, 57I

HAMERE, Arend de, L24O
Katheline van den, vrourr,
van Lievin Vleigher t35

- Matthijs van den, tt5
HAI,IERLïNC, Jacop, 750
HAMER0EN, Jan van, 1903
sHAMERS, Kat,eIine, vrouu, van

Lievin vanden Gavere, 568
HAI4ME, Gillis vanden, 1551

Jan van den ¡ lL92 1t58
Lievin vanden, 4tO

- ljlergriete van de, Pieters
dochter, 76
Pieter van den¡ 874 1288



HAMME, Pieter vanden, fs. Pieters
1288

HAYIMEN, Aelbrecht van, 540
HAhlE, Ghiselbrecht de , 789

Heinric de, 1626
Heinríc de, fs. LievÍns,
r603

- Jan cje, 733 1648 t6B7
- Jan den, 711

Lievin de, 14Bl
- tÂlillem de, 1627
- hlouter de, tJ5t

HANNAERT, Jacob, 29z
HANNEKIFIE, kind van illichiel van

der Zichelen, 26A
dHANTSUTTERE, Gillis, B7Z
HARDEVUYST, Gtreeraerd , I3L6
HAREMAKERE, Jan de, i47
HARINCX, Jan, ueduue van, lI4l
HARING, Jan, 355

- Lievine 1017
HASAERï, Pieter, 1500
HASE, Jacop de, 16gB

Joes de, g62
HASELBEKE, Jan van, ,7L
HATTERT, Marie vander, vrouu,

van Raesse Stoute, 457
HAUhIEEL, Jan, f s Justaes, alias

van Nieukercke, BI6
Roeg(e)er, i 256

- Roegier, I?49 IZ49
- Houter, 752 l]5I

HAUI'JERE, Clais¡ 1713
Symoen de, 565 I5j7

sHAUhIERS, Beatrisse, vrouu, van
Jan de Ruddere Jacopssone,
972

HAX, Lijsbette, veduue van
PÍeter 5oys, Z18

HA¡E, Gheoraerd de, I55Z
(H)EBBEL, Jan, 54 77 LS5 191

I92 409 5t5 599 600 601 657
776 845 846 856 857 It37
18 15

HEBBRECHT, Lievin, t16 t69B
HECKAERT, 0livier, 1ZB0
HECKART, 0livier, IZ4j L49I
HECKE, Gillis van den, I53Z

1841
- GiIlis vanden, fs. GilIis

42
- Jacop van den 1 alias Scot-te, 742
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HECKE, Jan van, ITZT
- Jan van den, 47 ¿+B 165 217

4I4 BB0 8B? LO62 Lt47 1200
r6t4 1619 I67t 1805
Jan Sasterart van den¡ IIZg

- Laureins van den, LZIS
- fllechiel vanden , Ir74

Robbrecht van Gramees, 1614
Pieter van den¡ g? Z7B

- Segher vanden, 
-886

r Zegher van den, t0B4
HEDDEGHEM, Jan van, IIjg

Mijs vsn, lI39
HEEBINS, Jan, 262 lgg
HEECH0UTE, Cornelis van den¡ I577
(H)EE0HoUTE, Laureins vãn dån,

1494 L4e5 17]1
HEECKË, Jan van, f s. Robbrecht,e,

633
- Robbrecht van, fs. Robbrechte

633
HEECT, Gillis de, 1102
l-IEEDE, Andries vanden, f s. Jans,

L274
Jan vanden, I5]7 I5Z4

- Jan vander, fs. GilIis, It5
- Pieter vãn den, 545 1246

HEEGHERE, Ghiselbrecht van clen¡I150
HEEKAERT, 0livier, 1146
HEEI(ARD, Piet,er, ISZ?
HEEKE, Fransois van cler, 307

- Heinric, 1820
- Jacop van den¡ 1475
- Jan van, fs. RobbrechtsrSTg

382
- Jan van der, fs. Laureins,

36I
Lievin vander, 1662

- Soetin uarrlI59Z
HEEKEftJ, Jacob vander, 759

Kateline vander, lBZ0
- Laureins vander, fs, Heinrics,

?t2
- Lijsbette vander, l7l5

PÍeter van der, I5L9
HEELFT, Pieter van der, IOTt
HEERBRECHI'5, Marie, ueduue van

Ðoudin thijselins, l4S7
HEERE, Phelips dene 14gB t6B5 I6B6
HEEREN E0DEGHEll,Pieter van, 193
HEERENBOUT, Jan, It+60
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HEERENB0UT, PÍeter , 1559
HEERENB0UTS, vrouurs L739
HEERENï, Mergriete van derr 662
HEERITALS, Jacop, L672
HEERT'14N, Jan , lB 10
HEERT'JEGHE, Jan van den, 603
HEET, Jan van der, fs. GiIlis,

1356
HEETVELDE, theeraert van den,

964 lZ10
Gheerard van den ¡ lZhl

- Heinric van den, 1046
1ü98 L474

- Heynric varì den, 809 1533
HEILSTiETE, vrouu van Heynric

Joes, L4l3
HEINRIC f s. lnlouters, 1080
HEINRICS, Beatrisse, vrouu, vãn

Arend van GhisteIe, 617
HEINRICXS0NE, Jan, 456
HEINRIX, Jan, LZïT
HEINS, Pie'ter, tBl
HEIN50NE, Pieter, 548
HEKEN, Jan van tJer, 1491
HELLEMA[{¡ Heinric, 636
HELLEN, Caesin van der, 187

- Cemael van der, 561+

- Gillis van der¡ t5 274 925
TBCI8

- Jan van der, 306
- Pieter van der, 28I

Piet,et van der, f s. Jans,
to6

HELLINS, Pieter, 698 Il37 I1l33
Raesse, 698 1433

HELI'IARE, Jacop van den ¡ zie 3

Jacop Bloumaert,
HELSï, Daniel van der, 1298

- Fransois van der, Iû59
Ghiselbrecht van der, 592

- Jan van der, t77 1818
- l,lartin van der, 1264
- lvlertin van der, 458
- Robberecht van der, L837
- Robbrecht van der, ?66 It46

449 455 476
HELVERZELE, l'lannekine van, Jans-

sone, Il56
- lulergriet,e van, II56

HELZIN, Jan, 281
HEíIELVEIRDEGEl,l, heer van, 1415

I6tt7

HEMERICTURï, Clemencie van, jonl<-
vrouu, vaíì Ayshove, 521

- Clemencie van, weduue van
SeEher Bernaiges, 769 9Lg

HEMERT, ['lergriete van, vrouu van
l'li11em l'4atthijs, 371

HENDE, Arend vanden, I486 1652 1726
- Jan van, I23I
- Jan van den, 6L9 tnll 1767
- Kat,eIine vån den, I0lL
- vrou\!, van den, 1677

HERD, Llil.lem de, i397
HERDBUER, Jacop van, t83l
i-lERL0E, Harenl van der, 1349

- llichiel van der, 7t49
HERPE, Lisbette van, 77
HERT, Jacop de, 25A L6úB
dHERT, Jari, 165
HERT, Jan de, t9 Tttt

Segher de, 52.6
- h,illekine de, f s. bJillems , 536

t'liIlem de, 7O6
HERTB0ER, Pieter van, 908
HERTtsUER, Toetine van, vrouu, van

tilillern van den Lande, 364
HERT0GH[, Jacop de, alia.s van

l(et,s , 233 561 0]1
HER['JEGHE, Jan van dene 935
HERZELË, Bernaerd van, 1759

- Bernaert van, 1769
- Daneel van, 155t
- Daniel van, Bernardssonc, 752
- Jan van, 862

HESSCHE, Pieter van, 184¿t
IIEULE, Harent van, B

HEYDEhI, Anthonis van der, 7t6 1246
- Jan van der, LT\JZ IBSI
-'Pieter van der, 171
- Roeland van der, 48 216 39O

416 ¿+9t 65L 897 10BI 12,69
135¿t

- Sanders vander, i579
- ïhomaes van der, 932
- Thomaes vander, zie ¡ Tlro-

maes van den t'Jerde
HEYE$¡, Andries, I719
HEYGHERL00, Líjsbette van, vrouu,

van Jan Bosschaetts, 655
HEYLEN, Jan, 2

Jan Boudin o lI77
Pieter, 208

HEYLSOEïE, vrou\r, vên Heinric Joes,
1111 11]B 1776



HEYMANS, Clais" fü4 ll59
- Clâys¡ L336

Li jebette, veduure van Jan
vander l¡lost.,iRen alias uten
Pellicane 2 935

HEYNE, Jacop, l6Bg
HEYN5, Daneel, 593
HEYN550NE, Pieter, Ilû
HEYS, Rase van, LZAT
HEYTHUSE, Jan van dÊn, 162
HIEMBEKE, Gasin van, 5Z
HIJSELT, Kerstine van der, vrouu,

van Píeter van den Houue,
I817

HIJSERINGI-IEN, Jan van, 67
HIJ55ELT, lvlergriete van der,

vrouu, van Fransois ScoLte,
1Bt7

HILLEGiìEM, Kateline van, 716
HILLIS, Jan, 5t5 7t6 856
H0DENEIRÊ, l,Jouter de, 964

Jacop de, Z4L
HOEBRECHT, Jan ¡ 60
H0EÐEVELDE, Clais van, 562 926

L397
sH0EFTS, Aechte , ueduure van

CIais Everbout, II76
H0(E)CHf, Jacop de, 769
H0EGHEN, Jan , 369

Jan den, I74g
l{0EGHENHUL,S, Jan vanden, Il74

167 6
HOEGHERSTRATEIJ, Jan vander , L77A
H0ELBEKE, Boudin van, LZ75
sH0EMS, Mergriete, lg
H0EN, Jacop , 1526

Pieter, I¿r09 L5Iz
H0ENACI{ELE, Lisbette van, ueduue

van Jan varì den Naste, 126
H0ENS, Mergriete, ueduure van Jan

uten Hove, 1762
H0ERDE, Symoen vanden, l4O7
H0ERENBEKE, Michiel van, 9gg
H0ERINC, Davijd, L546

Phelips, A5Z
HOERINK, Symoen, 1654
H0ERINX, Bett,e, llB4

- Coppine, tlB4
H0ERNE, Joes van den ¡ 643 1445

1820 1845
HOERNIC, Heinric, IJS4

- Jan, ggz

J0l.
H0ESTENE, Jan van, SgA
ll0ET, Lievin, 579
H0Fl,lAl,l, 

- 
Diederic, /f s. HeinrÍ cB/ t

1280
Heinric, lZB0

11!f SIEDE, [.teinrie van der, ItZj
H0GHEN, .3acop den, 611
H0LBEKE, GiLIis van I 7?B
H0LE, Daniei van den, gB 696

- Jan van dene 4Ag l0B7 lZTq
- Lievi.n van den, 615 I774

18 41
- tJillem van der, L6Z9 l6jj

H0LLAl,lDER, Arend cle, IZS?
- Pieter de, LZ9S

HûNDr !an de, fs, Boudins, 56
- 0Iivier de, alias vander

Langheraect, 6gt
HONDEI(0TRE, Gheerard e L1Z9
sH0|t'l05, Celien, vrouu, van pieter

Ymanne,- glg
HONDT, Goess.in de, 55
dH0NDT¡ Heinric, L67g
H0NDT, Jan de, Boudinssone, 105
H0NT, Gheeraert de, l?97

- HeÍnric de, 020
- Jan de, 507 l0lg Ilü6 tZA6
- Jan de, fs. ClaÍs, ll04
- tJillem de, IZSZ

H0NïER, Jan den, 588
H00FT, GiIlis, I606
H00LBEKE, Gillis van, IjZS
H00LSLAGERE, Pieter de, I1163
HOPPf, Matthije, 5A6

- fúiat,this, 235 l45Z
HßRENBEKE, I'lichiel van, 4L4 Sl6
H0RïELINCX, Lisbe Lte, ll69
H0STE, Goessin, IJ93
H0UCKE, [Jeatrisse van den, vr0uu,

van Jan van der Die(r)uaren,
I264

- Jacop vanden I qlg
- Jan uten, 1jB
- Johannes ¡¡ten e ]ll

H0UCMAN, Jan , 22A
H0UDEGHE[t, Arend van, 935 lg?6

Jan Vârì ¡ IZ34
H0UDENHUUS, Kateline vanden, fa.

Philips, vrouu, van Heinric
i{aenhoute, IBt6

- Philips vanden, Lgj6
HOUDERHAGHE, Arend vân der, al"ias

de Smet, 1444
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H0Ul(E, Jacop van den, l078
- Johannes utert'e 9fi7

H0UKINET Jan¡ L287
H0UTËR5, Joes van t LZtï
HOUTHE, Raesse van den¡ 673
H0UTHEMT Jan van, 57L
HtUTHOLET rLdillemr 1486
H0UVEN, Laureins van der, 474
HOUVERE, fìheeraert r¡anden r 1ü7

Jan van dene 28 758 96i
- Jan van den¡ Gillissonet

27 146
H0Ul,'J[ ¡ Piet,er van den, 1E 17
HOUIJERE, Jan de, 1585 1586

Michiel de, 584
Simoen de, lll6l

- Symoen de, 1764
H0VE, ûoudin uten, 52t

- Gheerard ut,en, alias van
ldinendale r 1011

- theerard vanden, 45
- Ghiselbrecht uten, tr4 342
- Godevert uten, 19, 20¿,' ?80

331 364 5r4 545 596 798
872 j-O27 LZ87 )'151 L676
r.789 IEIB

- Jan uten, 93L
- Jan uten, fs. Clais¡ 827

g8t 1254
- Jan uten, f s. Jar-rs , 255

192 837 It55 1841
Kateline van den, 443

- Raesse vanden, 112Û ll+7t
- Simoen uten , 558 1"107

- Symoen (h)utenr 479 436
994

- Trlillem uten t Lrg !77 266
18 14

- I'lillem van den¡ 166 22t
595 794

Ftergriete van den ¡ 69?
, Janr I012

HUELE, 0sLe vanr tn6
HUERNE r Agneese van r vroutl, van

Raesse van ltlarke, 704
- Mergriete vanr uedurue van

Raes van i'lu11en alias lilou-
ters, 6?1 7O4 ).77L

HUFFELET Lievin vanden, 126
HUFFELGHET'I, Jan van, 1805
HUf FHRINGI{EI'J r Jan van r vrouu, van t

53t
I"IUGGHEBiIUT' Arend, L434

- Jane l45B
HUGI-lAERT, Roelant, L27
HUGHE, Laureinsr 190 L75B
HIJLEhiDtNC, I'lout,er van ' 792
t'lULLE, Jan de, 862

- Jan van den, 849 L466
- t'Ji1lem van den, 1237

HULLEi'lAN, Jan , I294
HULSE, Jan van den, weduwe vant

T69B
- Pieter van den, L76

HULSTT Alijsee van der, I5B7
- Gillis van der, ?06 4I5

Pieter van der, i2g0
- Stoffelkin van del, LZez

594

l{ULSTART, Lievin, 1682
HURTEBUUCT Just,aes' 683
HUïITRE, Adriaen de, 1408
llUUGHS, Jan, f s. Pieters, 9L
HUUûHSÛNE, Andries, 525 94t
HUIJGHSS0NS, Lijsbetter vrouu/

t452
van

HOVENE
HOYAE R

H0YE, ?(at,eline van r vrouu, vâlr
meester EeLor, 678

H0Y1'lSE, HeÍnric r "l6?

HUDEVETTERE, Hoste de, 585
HUDGEB0UDT, Jan, L646

- Jan t I57A
HUECKERNË, Clare van r vrouìu van

Cornelis vanden Bossche t
r494

HUELE, Arend van, 299

Loem van Eessine, 16A4
HUUGHZ0ENST Lijsbetfer 387

- Pieter, alias de Zueertva-
ghere, tB7

HUUGS0NE, Janr 4
HUUSfiArJ, flichiel de r 979
IIUUSSE, Jan van e 46 351

JosÍne van, 399
Ii'.iGtlE, Jacop, 78 B6 L91 t15 545

t6s 8û0 825 951 1794 L795
INGI-lEL, J m' 1153

Pieter, 17?6 13re 1573
- Vincent, I93 249 409 98J

997 1718
INGHELBRECI'lT, Lievin ' 10If

- Pieter' l0l) l?13
INGHELBRECI"ITS r Pieter, f s. f'leehiels t

r402
INGI-IELSCHEN, Lisbette, 99I
JAC0B5' Lijsbette, ü0

,
T
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JAC0BS, Pieter, 76h 1406 L459
L679

JAC0P, fe. Meerens, L6gB
JAC0PS, l(abeIine , 44

MergrÍete'- 620
PieLer, 277

JAC0PS50NE, Gheeraerd, 606
- Gheeraert ? 244

blouter, l48J
JAENE, Pieter, 99Z
JAENKINE, kind van Laureins van-

der l,ilaerden, ,51
JAGHERE, Daniel de, 1l14

Jan de, 787
L.ievin de, 467
OLivier de, 966

JAN, f s. l,JilIems, 572
JAN, kind van 0livier Bruusch en

Mergriete van plaldeghem,
968

JANS, Pieter , 146 I577
JANSS0NE, Arent, 566

- Cornelis, l4l
- Jan, 18CI7
- Pieter, 1577
- Pieter, alias Verplorien,

312
- b,rillem t 634

JAQUEL0ET, Robberecht, L379
JEHANNE, vrouu van Heinric

Tolvin, 1110
vrouu van Fransois vander
t¡lostinen, L387

JOERIS, Jan¡ LZAT
- Jan, de oude, l4g

J085, Boudin, IIZS
- EyIsoete, 1705
- Heinric, vrouu, van, LA73
- Heylsoete, 777 864
- Heylzoete, L706
- VtoUu , L739

.l9NçCHE, Jan de, Sensissone , BZ
J0NCHEERE, Heinric de, g6l

- Jan de, I59 765 l0B7 LZ74
L357 t675 I7t9

- Jan de, f s. t'Jillems , 59?
- Segher de, gsj

J0NGHE, Jan , 3I
- Jan de, 47 Z7g
- Jan de, fs. Feins, 45* l"n de, fs. Seisins¡ 535
- Jan de, fs. Seisis, 704

J0NGHE, Jan de, fs. Seysis, 26I
- Kateline, ueduve van pieter

AIaut, 840
lúlaes de, 546

- Pieter de, 6?I
J0UR5, Gillis, IZtt

Jan, 265 333 jg? 682 S94
egl L462 1657
Lijsbette, 454

- l4ergqiete, 240
JUED, Jan rIen, 5Z
JUEDE, Jan, de, f$. Boudins, Itt5

- h,illem de, lt35
itlI5, Jan, alias van Colais, 677
KAEN5, llergriete, ll16 .
KAERLIER, PÍeter de, 1605
KALLEKINE, natuurlijke dochter

van Jncop vander Biest, 6Lz
- dochter van Raes van Mullem¡" 62I

sKAt"lMERS, Paes(s)chi(j )ne, u/eduue
van t)livier (H)Aper, L4ZA
L42.I L423

KARRIJNI, fJillem, LLZT
KAïELIIEI fa. GilIis van Baerle,

t47
- vrouu van Pieter Bernatts,

IOZz
- vrouu van Gillis van der

Duyst, dochter van Jan Bols,
350
uleduule van Jacop de Brune,
t62

- vrouu, van Jan de Costere,
I¿15 0

- vrou\t, van Piet,er Diederícx,
J.7 82
ueduue van Gillis van Gese-
velde, 59A
veduve van Arend van Ever-
ghem, 5I2

- veduue van Jan Giltis dochter
van Jan Drieghe, .1050

- vrouu, van Jacop Goetals, I658
- vrouu, van Ghiselbrecht van

den Heeghere, I35O
- dochter van Daneel Heyns,

593
- dochter vân GiIlis Symoens-

sone, ueduule van Gillis
Hoerinx, ljg|
clochter van Jan vân Leins rIIZS
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KATËLINE, vrouu, vän Fransois
lilorael, 734

- vrouul van Gillis Poppael,
362
uleduule van Jan Raes, 5Bt

- vrouu, van Jacob Sturt,eua-
ghen fs. Boudins, 554
vrouÌr, van Jan Tax, l27t

- vf,oury vän l4.ichiel Vos, 256
ueduve van Gillis van rJer
Biest, 296

KAUs5E, Maes, L!37
KAUt¡JERIt, Jan, 66I
KEEF, Jan de, I52
KEEt'lSEECl(E, Jan van, I4I2
l(EEMSHEEKI r Ja¡r van e 7I(]
KEERE, Amelberghe vanden, fa.

Gil1Ís, 835
KEERKEFI, Jan van derr 215
KEERLEGEI"I, heer van, 1647
KEEï, Diederic, 595
KEGHELS, Li.¡'sbette r vrou\u van

Piet,er Serveytens, 44Û
sKEGHELS, Li jsbeLte r vrouìt van

Pieter Serbeytins, 241
KEGHELS, Lisbette, vrcuxr van

Pieter Serrueytins, Ig?2
l(ELCHIEDEN, Jan van der, 754
KELCHIEDERË, Jan de, 511 LI6t
KELGT0ETS, Kateliner vrouu, van

Jan Reyneerenr 847
KELSIEDRET Jan der ti4t
KEMPE, Jan de, Janssone r 1i-03

Reynier de r Ll0
KERCH0VE, Gillis van den, L346

1464
- Jacop van de r L24

Jan van den, ?A4 tig t64
I346

KERCH0VE, f,iachtitt van den 1]BL7
KERCVOERDE, Gheeraerd van, L766
KERCVORDE, Gheeraerd van, lztit
KERKËN¡ Clais van, 1246

Jan van der, fs. sHergillist
148 0
Jan van der, fs. Pieters,
148 0

KERLEGHEM, Ghiselbrecht vanr 395
KERRIJN, I'líllem , i?22
KERSBELCH, Jan vârì ¡ 624
de KERSPIAKERE r zie : Gillis de

Smet

l(ERSI{Al(tRE, Jan de, lA27 ' I155
1'57{) I373 1E IB

¡(ERS14AKERE, !iiIlem de r L552
KERSI'4AKERS, Kateline, 579

''iERSSEN, 
Jan, 746

KERSS0NE, Boudin, 1779
KERSTEN, ueduue van Jan Moraen,

148 5
KEnSTïAENS, Joes, l5B9

- Pieter u Janssc¡ne, alias
Peperloec, .1589

KERSTINE, vrour/ van Clais Hallincx,
155Û

i(ERST0f'44N, Symoen, L77B
l{ETELU0ETERE, Jar¡ de, 7L 683 894

LA34 1657
- Jan den, 992

Pieter de, 160
KET5, Jan, zíe : Jacop de Hertoghe
K[URVERE, Ghiselbrecht. denr 13I1
l(EUSTER, Johannes, Janssone e 8t4

tt66
2 1705

KEYT, Jan de, 9O3 
i

l(EYTE, Jan , 992
l(ILf-8, Heinric, L228
KIf'lPt, Jan de, f"s o Jans, 1481

1598
KIt{DEK I1,.l, Lievin, 33ü 1255 L2.56
KINDT, Jan, 16ÍlB

- Jan ,fso Jans r l6t¡8
- Luuk , fs. Jans r 16S8

KII'JT, lìillis de, 343
KNEDERE e l4arc de r 161

- RamonC den, 592
KNIJT', Jan de, 939
KtlC, Gheeraerd de, !559

- Jacop de, 856
- Jan de, 965 IzLt l28L
- Jan de, fs. Jans van der

Stekene, 614
- Pieter de, 77O tIB4

K0CHUUT, Segher, 216
K0ET, Diederic, 435 L027. 1I65

1486 1548

KEUTE, Janr IT
KEVEYT, Ulivier, 9Ot
KEYSEL, Jan, alias Loete t
KEYSER, Jan de, 525 700 86

L775
Justaes de, \275

K,EYSTER, Jan de, 1253 L,267'1451
I62¿t,

- Johannes, 703



K0KAERT, Jan, 1I21
sK0LVEtv¡Al(ER5, KateIine, vrouu van

Goerit l4aroeyen , I33g
l(0UX, MergrÍete, rueduwe van

Segher Crougfrs, I37L
sl(üX5, Lijsbette, LA72
KRIT5, Gillis de, 1055 LgZz
sl(RtUGHS, Plarie, lBZl.
KRUUT'JERE, Jan de, 654
KUEKELER[, lrlouter de, I075
KUERVE::lE, Ghiselbrecht cJen e 7ga
KUSERE, Jan de, 23
I(UUF, Zegher de, l024
KUUïS, tuJi11em de, 998 It6B 1170
KY14PE o Jan de, f I26
LABAY, Arend, 910

- Harent, 9D9
LADDE, Andriee, 524 L5A4
LAEPAUï, Jan, 1681

- Jan, 833
- Jan e 1353

LAERNE, .3oes van, 4O4 4A7
- Li*vin van, 672
- Pieter van, 601 1456

LAKE, î'4ergriete van der, vrouu,
van Jan van Gedeghen, l?g

- flergriete van der, geuezen
vrouu/ van Jan van Heejinghen,
59t

- Soyhier van , 394 I70B
LAI1BRECHT, GilIie, tZ7 ZI7 7?g
LA['IBRECHTS, zie GitI is den

Amman
LA}{l'4INS, Gillis, I29 j

- .lan, l8û
- Joes, 1545 .

LAM0ET, Hughe, LiJT
LAf'lPE, Boudin, llg
LAMS, lúlergriete, weduwe vân Ze-

gher Loetins, 63j
LAt'lSbJERDE, Plarie van, ueduue

van Symoen van der Zichelen
955

LANC|viERSCI-1, Jan van, Il jf
LANCMESEN, Jan van, l5g9
LANJCPIETIRS, Jan, 243
!4NçPIETER5, Jan, fs. Jans, 608
LANDAES, Jacop vane 1774
LANDE , ldi llem van den ¡ 360 I4l I

L827
LANDEGHEMe Gheeraerd van, 175

- Gheeraert van, Il06

105.

LAN!DËGHEM, Kerstoffels van, 449
Lisbett,e van, l7B5

- Lisbette van, vrouìt, van
l.Jillem de Vindere, 1725 1710

LANDEN, Johannes vander, (1g7
LANDHUUï, Gillis van, SZ,
LANEN, Lisbette, vr0uu, vän Lievin

de l4eyere, f s. Ectors, .1806
LANTHE JAN, zie : Jan van Longhe-

viIle
L INE, 1165

- Jan rJe, .74 Llg
- t'JiIlern de, 667

LANGHERAECT, Gi.11is van, 601
Gillis vander, 6û9 lslg

- 0livier vander ¡ zíe 0li-
vier de Hond

LANGHEVELDE, Jan van, 480 l]10
- Jan van, fs. AnCries, I045
- l,'Ji.11em van, f s. Lievins , 35L

LANNûETE, Gillis van den, Ig5
LA¡10I5, 0livier de, IS26
LANTHEER, Sanders de, IgT
l-ARE, Gillis van der, I162

- Jan van den, IZS?
Pieter van den, AZ4

- Zegher van den¡ l8l
LATHEM, Clare van, vrouu, van

['JilIem Cari jn n LI97
LATTË, Jan, 1527
LAUERIC
LAUREIN

-J
-t{
-1,.1

LAUS, B
L AUl,ìlE RE
LAUiIERS

, I4t+3
ghe, lBB
527
1, Iû12 1.151
, LBg
, 274 354
eus de, l3L9
op r 66 534 IO4t

, Jan
S, Hu
ârt¡ I
ichÍe
illem
oudi n

, Cla
, Jac

Jan, t69 404 B0l 1266 lt4T
- I'Jillem, 545 SrZ L73Z

LAUìdERgSONE, Jacop , AgO
LAVERDEY, Zegher, 5B
LAXE, Pieter van der, 7Z
LAYS, KateIine, fa. t,Jillems,

vrouu, van Joos Haesbijt, Zg5
- tdillem, 285

!-ECKERINEN, Gillis van der, ILrz
LËDE, Jan van, gB,

Lievin van, L454
- Symon van, LIZS

LEDEGHE, ßoudin de, 446 t04Z
- tdillem de, f s. Boudins , IO4Z
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LEÐEGHEN, lnlÍlIem dene L676
LEENCI',lECHT, Clais det I28I

Clais de, alias de Cloc-
ghietere, 1406
Daneel der 171
Daniel der l2BI

- Jan de, J-38? 1845
Jan cle, alias de Cloc-
ghietere r 1406
Michiel de, I7l

LEENE, Daneel van de, 9r6
- Daniel van den, 1134
- Jan van den e 542 541 1160

LEENHEER, Boudin der 558
LEEU, Jan de, 44I 535 764 IBZC

- Jan der fs. Lievins¡ t8
- Quinbine de r l5i3 2

LEEUERGHEM, Marie vanr L647
LEEU['TERGHEI'1r Li j sbette värì ¡ uedu-

ve van Jan Cabeliausr 1191
- Lisbette van, vrouu, van

fuloerbeke weduve van Jan
Cabelliaus r 585

- Robbrecht van r lreer van
Gijzegem, 5',¿5 l191

LE(E)We(e)R(c)KE, GilIis' 54 77
L43 19? 599 6CI0 601 657
736 845 846 856 857 110e
t1t0 1198 L337 1381 1401
l5B6 t621 lß14 IBI5 1Bl9

LEINS¡ Jacopr 947
- Jan van, 976 IL25
- Jan vanr fs, Heinrics, 998

Jan van, fs. Jans, l4L7
LEI4BEKE, vrouìr, van, 925
LEÍ\,IBERCH, Pieter, f s. ldasselins,

10]3
Pieter, f s. üJillems, l0Il

LAI-IBERGHE e Jan vârì ¡ 685
LEMME, Jacob, 250
LENDEÍ"¡ANS, Ghiselbrecht, 1017
LENTI(INE, dochter van Zegher

de L,lale r 1021
LEU, Jan de, 1808
LEUDE, Jacob de, 1779
LEUKE, Yuein van der, L474
LEUNIS, Jecob, 418
LEUVENE, Fransois vanr 63t

LEUICAERDE, Lijsbette, 168
LETTEL, Jan de, alias Reinkint

14B6

LETTEL, Jan de, alias Reynier, 794
LETTELE, Stasin de, 518 1698
LEYEN, Heynric van der, alias de

Raem, 924
Jan vandet, 927

- Laureins van der, 1105 L5L6
- CIlivier van der, I4B0
- Pieter van der, lt7

sLEYERS, Alysse r tJrouüt van Jan Cocx,
1657

LEY|\S , J an van , 361 137 2 1560
Jan van, fs. Jans, L95 ?t4

- Sandre van, 933
LEYNSCûEF, Jacop, 1190
LEYSCtEF, Goessirr, 1509

Jacop, 48I
- Jan, l12B

LICHïEIIVELDE, Jan van, L52
- Justaes van, LA77

LIE(DE)KER(c)K[, Rij (c)qua(e)rt van'
54 t[t 185 409 535 

'99 
601

657 736 857 BB3 1819
LIEDEKERCKE, Stevin van, 5
LIEDEI(ERKE, Jan van, 1552 1740

- Stevin vanr 1400
LIEFERINGHE, Jan van, 58
LIEFGHETAL, l¡Jouter, 1658
LIEKERKE, Stevin van, 705
LIEVEf{, Jan van der, 1763
LIEVIN CLAIS, Li jsbet,te, vrouu,

van Jan de Nayere, 976
LIEVINS, Gheeraert, 877

- Jarì'r 99 667 952 tZlB
Joes, I39O
KateIine, I31,

LIGEERS, Jan, IB10
Kate.line, 1250

LIJSBETTET ,dochter van Joes Bekart,
49?
rveduue van Jan van Êurtenberghe
986

- vrouu, van Gillis de Grotet
245
vrouu vân Aelbrecht van Hamment
540

: - vrouut van Thomaes van def
i,leere, L3L6
ueduue van Alaert Haeuueel, L269

- uleduue van Jan van der
Hellen, 28L
uleduwe van Jan van der Pole t
913



507.
L I JSBET

LIKE, L
LINDEN,

LIPPIN,
LIPPINS

TE, vrouu van Jan Roesbrouc,
1442
veduue van Godevert Scaka-lins, lB02
vrouu, van l'latt,heeus Straet-
mên, 2I7
iebrecht vân, 4L4
Jacop van der, IqBz

Jan van der, fs. Jacobs,
l44e
Joes van der, L768
Philips van der, gg4
Katelíne, 393

, Denijs, 1540
- Gi11is, ZûI
- Jan, 389 B4B I5B0 t5g3

159 6
- Jan, Janssone, L7g7
- Jan, f s. l.;'outers, lgt6

LISBETTE, fã. Huughs, 309
LISBETTE METTEN CRICKEN, zLe

Lisbette van ejer Beke
LISBETTE, ueduwe van Heinric

CorneIis, BBa
- vroul/ van Simoen Ghiselins,

I 684
- vrouu vanden Moure en van_

den Couderborch, uredutre
van Gheeraerd van Ghisele,
t67

- ueduue varì pieter van Hoye,
B3B
ueduue van Jan van der
Pole e L4eA

- vrouu/ van Daniel f'lijm, 379
- ueduue van píeter Soissone,

729
- ureduve van Jan tsollebergh

t6E7
- vrouu, van Jan Tincke, 5Az
- Vf outu Van Fransoys ilan,

1498
L0Cl(E, Joen , L62g

- Jan, fs. Simoens, l4SS
- Sirnoen , I/lB B

L0DEKIN, bastaardzoon van Jan
_ _lr_rleyns Lievinssone , It30

L0DEtdI JCX , Jan , IZ4O
L0E, Boudin van, I4q6 1448

Jan van, l69e l77g LBZ|
- Pioter van, gBB

L0EKART, T'l5.lIem, Lg3

L0EKERt'lE, Ector van, l,rlillemBsone,
909 9I0

- Gillis van, 1659
Jan van, 845
Jan van, tJillemssone, g1g
910

- tdillem va
L0ENAERT, Heinr

Pieter, ]
909
l5

28I
LUENE, l-leylsoete vanden, vrouu vanPieter Goetghebuer, Janssone,

L5L2
i'latthi je vanden, 14I0
MatthÍs van der, I3Z4

L0ENENo Raesse van dei, 542
L0ERBROUC, llergriete van, vrout

van Jan BeLleman, q4Z
L0ETE, zie : Jan Keysel
L0ETIN, Symoan, 174A
L0ETINS, Pieter, 455

- Segher, I9B
SL0EVEN, Jan, 836 1069

- Segher, 16l 1659
Segher, fs. Jans, 836

L0KE, Erueyn van der, t34g
L0KEN, Yruein vanden, lZIl
L0KERNE, Jan van, lj00
LOI{BART, I{ichiel de, 624
LOMBEKE, [^Jillem van, 800
L0I4BERGHE, Jan van, ZZ3
L0NGC0URT, Jan de, Ll56
L0NGHEVILLE, Jan van, alias

Langhe Jan, 36A
L055CHAERT, zie I Zegher Coelins

- Goessin, 3jI
L0UFS, túlergriete, 59
g!0VEN, Jan, fs. Lievins, g4B
L0VËNDEGHËfq, Jan van, alias de

Ëostere, IBL4
- l4ergriete vsn, 1400

LU, Gl¡eerard de, l0Il
LUCHTERPAEN, GiLtis, 1507
LUEDE, Jacap de, l5B6
LUEKE, tdeyn vander, B0g

- tilillem vander, 69
LUEKEN, Yuein vander, 1206
LUEVENE, Ghisel.hrecht van, 7L7

Jan van, Gillissone, I30B
- Jan van, f s. l,"JilIems, 1643
- l,Jillem van, 1664

LUEVINE, Jan, fs. Gillis, L377
LUSSCHAERT, Goessin, ll0 g9I
LUTIN, 0livier, j34 767 1649

n,
ic,
5L
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LYCBRECHTr GíLtis van der, fs.
Gi11ie, 545

LYEMANT Segher, 1594
MABE, Goessin, Lt96
MACHALST Laureins, 677
MACHARIST tornelisr 286
MACHETT SYmoen, 897
MACKEGHET4 r t'lilIeB van r 2Oz
trtADRE, GiIlis de, f s. Gillis,

de oude. 951
MAEGH, Laureins der 380
MAELDEREYT JacoPr 708
[lAELDREY, Fransois, ureduue van t

17CI I
- GheleYnr 1701
- Jacop, II48

I"IAELGAVERE r Kateline van r vlouu,
van Pieter de Ùlulf , 34L

MAENHOUTE' Heinricr lBl6
f"4AERKE, Raesse van, L77L
I.lAERSCALC, Roem de r I51t
MAE5, Christiaen, 798

Goessin, lTLz
- Jan, 721 726 L447
- Jan, Jans€one, It?4
- Jan, fs. Pieters, 150

Kateline t 695
Kateline, ueduue van Jan
vander Gotenr 1515

- Lievin, IllB I81t
- Lijsbette' L4?4

0ste, 871
Pieter t 237 726

- Pieter, f s. t'Jillems r ILl2
1B 04

- hlillem, 99
I4AESSINS' Gillis' l4Lz
t'lAGH, Laureins de, 968
MAKEREEL, Jan , 6L9 l!92 LZ1I
t'4ALAERT' Gillis' L77Z
lv¡ALDEGHElvl, DaneeI van, 327 tZB

538 146 816 1430 1698 r77e
Daniel van, LA73 L6I9 1657
Mergriete vanr 968
Mergriet,e van r tYeduue vän
0livier Bruusch, I4t5

MACINT Boudint 1762
t4ALINr Joest Lrz
f4ALSCAERT' Andries' L33L
MALSCHART, Andries, 1068
MALSEEI'/¡, Ìdillem van, 1778

t4AN, Ghiselbrecht de r 182
- Gillis de, 2.59

- Jan de, t+O TIt 255 472 57I
676 1222

- Jan de, fs. Jans , BZ4
- Johannes de, 1778
- Pieter de, 66 1116 L652
- Pieter de, fs. Joes, L2 L7O7

MANDE, Diederic, ,72
- Jan van der, L296

MANDEN, Boudin vanr 1649
- Jan van der, 610

f'lAl'.lDERE, GilIis van r 1607
MANGAERT' Pieter, 468 469 474 997
st4ANGHELEEREN, l(ateline, 984

Kateline, 235
PIANNART, hlillem, 537
MARANTS ' Lijsbette, 858
MARE, Jan van der, 4A9 5r0 I?74
l4ARIE, vrouu, van 0livier CaPont t

6r6
- vrouì, van Pieter de HoeYer t

17t6
- veduue van Fransois Mael-

d(e)reyr 956
- vrouu, van Jan Popelboem, 1499
- dochter van tÙlarie sRix' 649

dochter van JacoP Rijke t
ueduule van Pieter van Roes-
selaer, lr77

MARIEN, Daneel, zíe : Daneel de
Smet r .t 178

MAR0EL, Pieter , I95 2t6 280 364
408 798 1810

MAROEYENT Goeric, 1538
f"lAR0YEN', Goeric, 1348
MARRE, Jan, L424
MARSCALC, Lambrecht de, 1766
st4ARSCALCX, Lijsbette' 19I1
$IARTEL0ITr Stevin du, 4tL
MARTINS, Gillisr 1577

- Jaeopr 1485
- Jan,148
- Jan, îs. t¡lillems r BL7
- I'Jouter ' 262 298 5BB

I,lARTIRE, Jan van, I45
I4ASCHSu CIarer vrouu, van GilIis

van Cothem, 752
Tenne, vrouu van I'louter
Haurueel" t 752

MASE, hJillemr lB44
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MAS(58)MINNE, heer van, t67

1292 1415 t647 lBJe
MASMINNE, Oepeer van, 1569

- 0pier van, L0B4
t"¡ASf'lIN (N ) E, Robh¡erecht van,

van f.lemclveerdegem en
Foeke, !5tt7

l,iEERË ¡ Kateline van, vrouv vanLievin de Sone , jgj 497
- Mase vander, l4Bl

MergrieLe van, 408
- Thomaes van der, ZOL 1116

MEEREN, Clais vän, zie Cj.ais
Ansin

- Harent vane zie : Harent
Ansin

- Jan van, LTSZ L446 1556
- Kateline van, vrouu, vanLievin ds Sone , L556
- Mergriete van, 1556

MËERENtJREE, t.lill.ern van, l5B4
L779

MEERKAERT, Amant ¡ fs o pieters,
409

- f\lichiel, l"B. pieters, 409
- Pieter, 4Ag

MEERLEBEKE, Jan van, 9g
f4EESINE, Berthelmeeus van, glZ IZIS
f'ìEESSENE, Bertelmeeus van', 756

1104
- Berthelmeeus, 675

MËESTER, Fransoys de, 602
Jan de, |tO Ij53

:_!a! de, Heynricssone , 4ZB
MFFSIER JAf{, pieter, 

7BB
MEEfìTER JANS ¡ pieter, I6tO
st{EESTERS, Mergriete, vedutre van

lulechiel Steyart,, I07l
MEEUS, Lievin, I4g9 1764
Í'lELI S, Symoen, BgL
I,IELKENBEKE, Lisbett,e vên ¡ vrouu/

van t'Jillem van Axpoele , 937
- fvlergriete, 659

fv!ELLE, Daniel van , 319 37 6
lvlENGAU, 0Iivier van , IZ45
MEhlT, Symoen f Zj5
l4EfiE, Jan van, 5?5
IqERGAER,T, Jan de, BB7
MERGREI TE. u/eduure van Laureins

vanden Boegaerde, llf5
vrouu, van Heinrie Castelein
alias van den CaIve, dochter
van Pieter Vlieghe, gg4

- vrouur van GilIis Coolman,
IA22
Vrouru van Jan van Doerne,
dochter van Jan van Ghenå,
39r

108 I

heer
van

I4ASMI NNE , Rot¡b recht van , heer van
Hemelveerdegem, t4l5

NA55EN, Claís der, s
i'lAST, tiillen, 349
t"lASiE e Jacop ,55I
lvlATEIlNIe va'te zie I llergriete

sVroeden
- Jan uãn, 7Oj 1699 1700

f'4il,Tï8, u,eduue vân Roegeer vên
Co::penhcle, 1625

dc l"lATTINi"tAKERE , zie : Jan de
Clcrc

f'lATill:8U5, Arencl, 1676
- Jacciil, I47l
- Jirn, ïZn
- Pj.c{:er, fs. Jans, 5Zg

l{AïT!"iIJS, Jrin, 1757
f"lATTl-lI5, Git-t"is, ttlz

-l,.JiJ.lem u 37 j
i'{AYAilìD, Gil}is, 657
Í4¡lYEtll{Eþl, Gnessin van, IIgT

- Jan van, 410 5ß
MAYI{AtnT, Philips, I4Bj
l{AYliU, Ghijse-t-brecht, I4g3

- Gll-i.r¡elb::echt,, L55q
- Jen , :.7js* Lonis, ¿t27

MAYHUUS, Ghisclbrecht, g9Z
- Jan, ]606

l!lYHqÌ^JE, Gtrise.'ttrrecht, 160,
Flþ:Cl-lIË15, BouCinr 1044 IS65
MtEtqERE, Lievin de, I0l5 l1S9

1293 t52I
MEEl.lfîEfì5, L ieu-'in de, lSZl
I1EERBEK[, lrli]lr:m van, L65 74j
fviEERE, Clais van, 510

- Gheeraerd vander, 600
- Ghisclbrecht van den, lglT
- .lan van, 43 3gj 497 7Zg

.13,'lfJ J-I..A4
." Jan vâne vrouu, van, 4g0

Jan van der, Laureinszone,
647

- Jan vander, 75I 7lj IA4Z
I663
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MERGRIETE r u,eduu,e van lrlillem van
der Eeke, 260
dochter van Jacob blelgaert t
ueduìue van tdillem van der
Eeken r 1010
vf ouu, van Jan Elsr Lt47
vtouru van Robbrecht van
Gramees, LTAz
vrouu van Jan van Hijse-
ringhen, 67
ueduve van Boudin van de
Kerchove , L2.56

- vrouu, van Jaeop Maelderey,
708
tueduule van Plartin vander
Pleere e I3g7
ureduwe van Joes de Mees-
ter, 1000

- voruu, van Pieter Moens-
sone r 1160

- dochter van Zegher vanden
Boengaerde, vrouu, van
Cornelis vander MueIen,
l25B
túoeder van Boudín van den
Putte, If
vrouu, van Pieter de Rume-
rê r 58.6
veduue van Gillis Talboem,
397

- zus van Goesein van den
Veire, 799
ueduwe van Jan sbJaghema-
k e rs, l4t5
uedurlle van f'lartin vander
Perre, vrouu, van Sanders
hJÍlIe, 67O
uleduue van l,iillem l¡JoeIbout
679 747 796 826
vrou\u van Jan van Yserin-
ghen, 1676

f'4ERSCH, Ali j sse vander, ueduue
van Mechiel van Stoepen-
berghe, t78

- Faes van der, 74I
- Fase vanden, 15BB

Gillis van der, 590 1598
Jacop vander, L?7I
Kateline vander, uleduue
van CIais Daens, 1369 914
Lievin van der ¡ 83 1434
l,rliIIem van derr I719

MERSCH0UTE, Kateline van den¡
vrouu, van Jacop St,urtetuaghen
fs. Boudins r geuezen vrouu,
van Jan de l¡Jeverer 611

MERSMAN, Jan de, fs. Lievinst
t464

MERTIN, ldiIlem, 1243
tLIERTINS, Jacop, I550

- l¡louter, I572
l,lERTINSS0f{8, Jan , 977
PIESDACH, Philípse , 698
f"lESKIN, Lievin, 646
I"tESMAKERE ¡ Jan de, alias Cornuut

63 37' 1004
MESDAEGH, Laureinsr tT6
MET5, Jan de, 401
f'lETTEN, Jan vanden e 164
MEULEN, Cornelis vân derr 448

704 731 15û6
- Jacop van der, fs. Gi11is,

r6B4
- Pieter vander, 56t 177A

I'IEULNEERE r Clais de ' IB6
Jan de, fs, Boudinsr 44O
Lauurereins de r 44O

MEUNC, Lievin de, 554 IO52
MEY e Gheeraert de, t¿t6 L4Lt

- Gheeraert de, fs, Gheeraerds
72
Gheerard de, LZLL

- Philips de, L759
MEYERAERT, Jaeop , 572

Jan, 29 14U6
- Lievin, L72

Segher, 602
- Seynsis, 464

f'lEYERARD, Jacop, f s. 5er jacops t
425

- Jan, 4?5
- Lievin, 425

Seinsin, 425
ÍtEYERE, Clais de, 195

- Fransois de, t8t6
- Gillis de, 224 L7r7

Jacob de o ?24
- Jan de, I51 454 LO35 L592

164Û
Jan de, fs. Jansr 140

- Lievin de, fs. Ectorsr lB06
- Rase de, zíe : Rase van

Muulhem fs. Seghers
- l,ì,ilIem de, 342 lB22
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MEYERE, lrlouter de, tA?z
eMEYERS, Kateline, 5L4

KateJ.ine, ueduue van Jacop
Braem, 234

MEYHERE¡ GilIis de, 97L
,Jan de, 700 ZS4
Maerk de, l,A17

MEYIN¡ KatelÍne, 195
f4EYNAERTS, I'larie, lg00
IvIEYNBERDE, Jan ¡ 234
f{EYNIER, Joos, ZA9
f'{EYNIER5, Joes, 3O4
gry.EYS, Clsre, f a. pietera.- 6g9
MEYVAERT, Jan, I0A5
MICHIEL, zoon van Jacop Neent,

117
Jan¡ 695

MIDDELT, Arend vander, 339
MIEDELBEKE, Katheline van, vrouu,

van Jan Verperrensone rl?g6MIJL, Hughe , ITBz
MIJLCAMP, ltlergriete van, l0ZltsMIL, 0egeer, L4Z5
l-lIM¡4AGHEN, Claís van, 5Zs
MINNAERT, HeÍnrie, l568

- Pieter, lIBT LZZB t469
I8]B

l'IINNEB0DE, Jan¡ 7L9 l4Bj
illNNEB00DS, vrouu , 320
M0DDE, Claie, 583
fr¡oENAP, Kateline, t6g
M0ENC, Clais de, ZAg

Jan de, f5l4
Lievin de, 4O9 L59Z

sM0ENCX, Mergriete, vrouu, van
Stevin van de plortere,
149 I

1,l0ENIN, üJitIem , IO62
M0ENIN5, Jan, 523 ITAl LlBzLievin, 744 l4g7
¡t'l0EN5, Heynric, 985

- Laureins¡ g6j I4j7
I'|OENS50NE, Heinric , 264

Piet,er , L360
f'108R, Heinric de, ITgg

lgn de, Díederiexsone,
1368
Lievin de, l6j7
Lievin de, fs. Jacops,196
Phi.¡.ips de, LStg

i'108R, Phitips de, aliaE de
Sceppere, 974

M0ERARD, Jan, 1826
{"n, staessinszone , 1724

- Joes, lBlz
MOERART, Jan, 935
tùl0ERE , Loeni s van den , g5l

- VDoUu, vander, 15I0
ryqqn{ERKE, Roeland van, I5t
t"l0ERTERË, Jan van don,'gt4
M0ERTGATE, Lievin van den¡

rlt2 t584
l'10ERTRE, Jan vander, 525
I{OERTSELE, Harend van, L7 66
MOL, Dan(c)kaerd de, 62 73I

Ghiselbrecht de, 1668
- Jan de, alias van Zrui j-

narde, 22I
- Joeris de, !52
- Pieter de, J.698

t{0LEN, Pieter van der, Janssone
259

I.I0LENDIJC, Pieter, 933
t\'I0LNEERE, Reyneer de, l4g6
MONC, Jan de, 64q
l,l0NDE u Pauvels, f ê. Gillis,

851
F|0NNOYE, Jan ¡ t6l ZZ4
140N0YE, Jan, LTIT
PIONTENEERE, Gheeraerd de,

I14l L774
- Gheeraert de, 5t7 IZ.6t

T33I
MONTENERE, Jacop de, t56
l,il0NTENRE, Gheeraert de, gZ7
MONT5, Mergriete, vrou\r, van Clais

van illunte, L44
M0RAEL, Fransois, ltq LLTj ll95

Jan, 99 tt90 1646
M0RAEL DE 14ETS, Jan , 595
M0RAEN, Jan, I.550
M0RAEU, Jan r LZ66
t'l0RRE, Jan vanden , IjgS
M0RREKIN, zíe : Jan van der

Flcu re ,
MqRIERET.Stevin van de, L¿+91
M0RïGATE, Lievin vanden, ygg
M0RTIER, Jacop, 23
MOSSEVELDE, Everaert van, gg5

Jacop van, LZ65
- Jan van, 091
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M0TEN¡ Amelberghe van derr vrouut
van Ydier de Costere t LB34

- Gi-11ís van der, f s. hlil-
Lems t 97L
Michiel van der r 589

tlOTTEN, Jan vander, 514
M0URAERTT Jan, L597
t40URART, Joes, Ii4?
t'40URE r Goessin van den, ?3 4?2

534 655 ltl38 r3r3
- l-leinric van den, 4I3
- Jan våtn der, alias Mone-

kine L39
- Loenis van dene 1064 L63?

Lonys van den, Z6L 7O5
- 14ergrÍete van den ¡ 508
- i'îerqlicte van den, zie Ê

t'lcrg::iete tSutters
- t4.:rclr j.ete vander, 141
- Pleter van den, 616
- vtouu' van, 367
- vrour! vanden, uleduue \tan

fiheeres.rL van Ghistele t
I¿t9 6 1"5t¡9

M0URKERK[, Rceland vâñ ¡ l77A
N0URMAN!, Jan,535
l,i0lJRSEil-Er Jan vÊnr 1614
tlttJRSELE, Gheeraert van r L33I
i{0YAErÌT, Gheeraert , 39'l
f'.10YEi'l50NE, Jan e L577
MUEI.-Ef'.1Á\N, ,Jan r 17Ûlt
MUE'*EN, Do::næLis vander, 1258

- Jen van der, g7 18¿t B5l
L2?TT

- Pieter van cler, 25 495
- l¡lii.lem vander, I573

i'lUEt-81'lACl{ERE, Jan utene 574
- 14erçricte van, I594

I"iUELENDIJCT Pieter \/anr I472
r49 6

MUELENDIJKE, Pieter vanr l5I0
tvlUELENDIt(¡: e Anthonis van , !44?

TTJB
- PieLer , 15t19
- Pieter vãìn e 1708

I'iUSLINt(IN, Jacob r 6tlB
f4UELNEERE, de, zie : Jan van

Bruecele
- Fransois de, 1298

YIUËLNERE, Jan de o 616
MUtNt, Gillis de, 364

- Jan de, 780

MUEI'lC, Lievin de, e65 1116
- Pieter de, 7t

st{UENCX, Kate}ine r vloulu van
Harent Utgeboud, 9O7

MUEl-'lTE, Jan van r 985
t',IULAERT, Jan, 1169

- Laureins, 12It
MULLEN, Loderui jc van r 1041
t'{ULLEM, Raes van, alias l¡Jou-

ters , 6?L 7Ot+

Í.,¡ULRE, cle, zLe s Jan van
Breu sse le

MUNSTRE, Diederic de, 169Z
l'luNTE, Clais van , L44

- Daneel van r 9O7
- Ghiselbrecht van r ltl2B
- Jacop vanr 1190

Jan van, 378
- l,"Jillern van r f s. Clais,

144
MUNTERE; Andries de, 764

- Jan de, l8tt IB26
MURSEPEINT Jan¡ 1592
MUSC0ET r Ghiselbrecht vân t

157
r{USEH0LE e Pauwels van r I277
MUS0LE, Pauuels van r I|JTZ
t'lU55Ct{E, Jan, l?46 L39O
MUSSCHENSELLET Jan vanr L664
t4U55C0ETE r Ghiselbrecht van t

872
t4UULHEI'4 r Rase van r alias de

Þleyere, f s. Seghers, 374
MU (U ) SHOtf r Paurvels van r 505

599 SU5 1584 1645 I7B9

NACHTEGALET Gheerart, 161
- Jan, I95 877 1676
- Jan de, 1739
- Luuc, ??6 477 ,

NADERE, Pieter det 869
NAET, Heinric van derr 1698
NAETST Jacobr lB31
NAMtN, Boudin van, L4t5

graaf van r 523 L782
NASINS, GiIIís' 1756
NATENDRIESSCHE, Jan vandent

tlB0
NAUTIJT' Jan¡ IO76
NAYERE, Gillis de r fs. Corne-

lis o I006



NAYERE, Jan de, 976 I125
- Pauryels de, 155

NECKËR, Boudin de' 538 Bl0 ltt97
- Pieter de, LI93

NIECKERE, Uillem de, 1t96
sNECKËRS, Mergriet,e, weduue van

Jan l,Joyts, L46B
NEDREl\I, Jan van, 545
t{EERINC, Jan, I275

- Laureins, 145t lTBtl
- Laureynsr ??5 96?

NEERING, Laureins, I7.75
Nf ERINGH, Lauverei.ns, 809
NENYRS, Pieter, 116
NERAAU, 0livier van, 132
NE5ï8, Jan van den e f"s. Lievins

771 832
- Jan vander , ?.5L
- Plarie vander, vroutu van

Heinric vander TvijfeIe,
25I

NEVE, 0livier de, 17t5
- Raesse de, 7215 1660
- Rijquaert de, 526

NEVELE, heer van, 45I
- Loderui jc vâh e WAz
- 0ste varì t 68{+
- Pieter van, I49Z 169S
- Zegher van, 1648

NEVELINC, Jacob, A94
- Jacop, 265 339 572 66I

692 96t
NEVEN, Jan, fs. Cfsis, 7?6
NEYSCH0ETE, Jan van, 475
NEYï5, Jacop, 1662

- Kerstoffels, L2I6
NIEUKERCKE, Jan van, zie I Jan

Hauueel fs. JusLaes
NIEUMAGHEN, Clais van, 577 567
NIEUP0ERT, zíe ¡ l,Jillem Arents
NIEUüJEt\lH0VE, Lijsbette vanden,

969
- kJillem van tjen, 426 869

985
N ïEUl,.IENtdEGHE, Jan van, 36L

Jan vsn den, 75 666
- t¡,i1lem vanden, 647 I4t6

NIJ5, Gillis de, TtB
- Jan, L74t
- Laureins, l0B
- Pauurels ¡ 96 106 1CI9 296

t78 501 784 1t0l 1080
r5t4 163I 1732

3rt,

í'iIJS5üNEr Jan, 176t
NlLN0Ve, heer van, 49lr
NISSE, l.Jeyn, 978
N0Cl(ERE, Heinric van den, 396
N0ERTtJ0U f i..lE, Mergriete van,

vrouu, van GiItÍs de lley-
here, 9-ìI

f!0ERVRïEND, PieLer, 1627
N0KERSTUCKE, Jotrannes van den,

24
N0TE, Laureins, I2l7
Nì0TEBAERT, Jan, IZ47
NtTEGHEf,l, Làureins van, 600
N0YT5, Jacop, 1t9
NUEFVILLE, Gillis uan, 625

- Jan van, 175 1"106
NYMHAGHE, Clais van , 157

- Clals van, 2I9

0EGEËRLANDE, Jan van, 1526
0EYIBERGHE, Ghuy van, 165
0EfriBE:RGHil'¡, Guy van, 743
0ERZELE, Jacop van der, fs.

Jacobs, 1l0l
- Jacnp vander, fs. Ja-

c0ps r f-ì46
0ERZELEN, llergriete vðn der,

vrouu, vân Laureins van
den Hecke, IZ!5

0tST, Arend vander, 1016
085ïMUELEN, Beat,ri js vander,

257
0ESTRtl4, Jacop van, i.20,)
0ETECllEl',1, Laureins van, 1683

169 I
ûETERGHEÍï, ldillem van, 752
úLïVIER5, l{ateline, L555

- Pieter, 738
0LIVIERSS0NE, Jan, 30
clûiTIGHEREEDE, PauureIs, 1548
0NREDENE, Justaes , 57 I40 163

261 568 7L6 7BB 837 839
It)61 IO97 ltB-ì. L295
1505 L764 1800

- Raes(se), 105 696 lozz
1252 15e8

0NTSKALLEN, Gil.lis vän, 4BS
00LBIKE, Boudin van, I4t+5
d0CILSLAGHERE, Segher, 1566
0RErîEKE, l4ergriete van der,

ureduwe van Jan Venys,
275
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0STE, Jan' l0I 1817
0STEN, Gi11is, 47t

Jan¡ fs. 0ste, 54
0STINENT Fransois van der,

- Gitlis van det, 604
Pieter van det, 604

d0TTER, [lichiel n 64 1835
0TTER, [,Ji]lem den, 1400

t443

0UTERE, Jaclmaerde, 1201
0UTRE, Jan vort e de bastaard,

1070
0UUtRE, Jan vanden, 1237
0UVRE, Jan van den¡ fs. Gillis,

564 671
0UERACKERIr Fransois van, 3t3

- Jon van r 1397 L453
- Jan van, fs. Jansì L59t
- Kateline van r 406
- Li;v j-n van r tB15

iJVEIìBEKE r Kateline van r 247
UVERENBi'ìCUCt(E ' Jan van der r 1185
nVF:Rl-[Y:r Sade]oeghe van, vrouu

van Jncob Bet,te, LO96
0VERti[ERE, Annckine vanr lrBB

- Everert van, llBB
- Jan van r 795

TVERUESTE, iuiergriete van, wedurve
van Andries Mijsr 98n

ci0YSl-frGHERË, Segher, fs. Miclriels
L37

P/\CiTTINEIR[ ' Miehiel cle r ITtt
PAED5, Bcatris r 37
PAEL, Angneese r vrouu van t'Ji1-

lern Blaeublomme s L55
* lriarie, vrcuu, van Heinric

8olle, 1f5
Piet ' lTi

PAESDACII, Gillis' 553
PAfT, hJillem, !57t+
PAEU, Jan de r; 1236 L437

- Jan de, Arendssone, 1086
Jan den fs. Jans, I236

sPAEUS, Katelinc, I43B
PAtYE, Jan e L736
PAIEN, Jan e 1353
PfilE, lSrudekine van der, 1550

- Piet,er.- L752
- Pietcr v¿ìn der, 162 1550
- vrouì:r vsn der LO71 L778

TB2?.

PALEN, Pie t,er , f s. Jans t
PALINCT Lievin, L227
PAI-5TER, Heínric, 1090
PAMELET Alaert van' 1656
PANNEMAKERE, Gillis det
sPANNEÎ4AKERS r Lisbette t
PANTEGHEM, Heinric vånt

- Heynric vanr I1l9
PAPAEL, Jacopr 684

- Lievin t LLZ4
PAPAL r Gillis 

'99r LO73
-r-80 333
L,t5

674

- Lievin, 162 L63 1165
L?r6 1356 t579 1770

PAPE, Boudin de, L552
- Gheerard de, 1762
- Gittis de, L444
- Jacop de, 1481
- Jan de, 1120 L475
- Pieter de, 1189 l2B4
- Pieter de, Fs.Gheerolfst

1552.
- Pieter de, fs. Gillist

r501
- Segher de, L7t9
- Seqher de, fs. Jans t

IOSZ
- Symoen cle, 1080 1550
- t.li11em de, I472
- Zegher de 2 ItSZ 1372

151 1

PAPEGHEM, Bert(n)ef vanr ]89
,75 r?6t t267 L272 L557

- Berthelmeeus van, ItO
- Bertolf van, It22
- Gheerolf varì r BZg
- Kersstoffels van, 254
- Stoffelt van r t44

PAPPIN, Jaco[r, BB 107
PARIDAãN, Jan, l73t
PARIJT!, Jan, I57l
PARIJS, Gayns vant 549

- Gillis ' t$t L64t
- Jan, L95
- Jan, Janssone , 967

Lijsbette vanr vrou!,
vân Jan de Somer, 549

- Marikine van r dochter
van GaYns van Parijst
549

PARI'{ENT I ER r Arend de , 1524

9t

625
L557
17t?



PAnHENTIER, Arent de, I5l7
- fJillem den, I95

PARÍ'4Ei\ITIERS, Kateline, ureduule van
lnlouter Vesi jcs, I54l

- hlateline, ueduue van [.Jou-
ter Visijcs, 1435

PARRE, illaLthis van den, 177j
PASCHARIS, Jann ITOz
PAStúlANf'lE, Jan , 126Z
PASSEfvlANNE, Jan, 97 j
PASSERE, Arend de, 9j L55 916
PASTEIDERE, Andries de, t)66
PASTEYDEBACKERE, Giltis de, IÐ?z
PATIJN, Jane I272
PAIJIÂ,ELS, Christiaen, L5Z7

- Gillís, 2Zg Z3I IZBS
- Heinric, 1507

Jacop, I65j
- Jan, L34

PAYE, Jan, II29 tt97 1367 1466
1B 30

- PÍeter, 1547
PAYEN, Jan , LO27
PEDAERDE, Jan , 34
PEDE, Jan van, Ig5 596
PEEDE, Jan van, IOZT
PEELGREf{, Pieter, 494
PEELKEM, Goessin van, 4Ig
PEETERS, Ghiselbrecht r tZs
PEHYNE, Jan , L6j5
PENNEI,IAN, Jacop, 797 l?gg

- Jan, 536 tO77 D7A J}73
1733

PENNEMANS, KateIine, vrouì1, van
Heinric Eecke, I6L3

PENNItJC, l¡JilIem ter, 97
PËPERL0EC, 7íe ¡ pieter Kersti-

aens Jansso;le
lqlçHEVAL, van Sint-pieters, j7
PERIN, Bernaert, 1345
PER0NE , vrouru van 0t te de Grave ,

649
PERRE, Jan van den¡ 76q g3B 941

L3I3 1408 1579
Jan van den, alias penel<in,
7tB
Jan vanden, alias ponekan,
802

- Matthijs van den, 5Zj
l!llElllN, zíe ¡ Jan vanden pene,
PERREKIN, zie : Jan van den

Pene

315,

PESïERE, Raesse de, 976
- Yuein de, 876

PIC, Pieter de, 3L ]05g
PïCH, Pieter de, Ì789
PIELNAKE, Jacop, L765

- lnlechiel, l4I6
PïELNAKEN, t4ichiet, t739
PIERSSûNE, Jan, B0j Ij42

fs. Heins,
. Pieters,
Boudinr T4

ederic, 7L5
- Ghij sel, fs.

1569
- Ghiselbrecht,
- Ghiselbrecht,

1084
- Ghiselin, 806
- Gi]1is, 657

Hellins,

195 949
fs. He1lins,

- Jan, 715 I2B4 1BZ0
- Joes, l6jl
- Raesse, 487

Raesse, fs. Jans, L1Zg
- Segher, 806 1569

Zegher, 1084
PIETERSS0NE, Pieter, IZ45
PIJCHOUT, Jan, 9A Zt5
PIJCHOUTE, Jan, 1090
PIJE, Jan, gO4
PIJL, BourJin, 227 I59tl

- Joes, Ij3
PIJL5, Angneese, ll4l

- Li j sbetLe , ueduure van
Jan van Straessele, 497
Lisbotto, ueduue van Jan
vanStraessele, ZI0

PIJNKERE, hlillenr de, 568
PIKE, Symoen, 177g
PIKIN, Symoen e 445
PINTE, Clais, aJias de Vischere,

I69
PIPE, Jan, 1224
PITE, Jan,7.697 LTOz
PITTE, Clais vân denr l5gB

167 6
- Gheertrude van den¡ fâ.

f,.Jil1ems, 1I96
- Jacop van de, 379
- Jacop van den, 1056
- Jan, 651

Laureins van den, 47A
597 1693

555
L552
I

PrEïEn,
-fs

PIEïER5,
_Di
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PITTE, Luuc van den, 623
- Marie vanden, 1796
- Pieter vanden, f s. I'Jíllems

r162
- Symoen vãn den, fs. Boudins

867
- tdillem van den, 77 718 1019

1470
- lirlillem van den e Janssone t

119 6
PITTEMAN, Jan, L719
PITTHEM¡ CIais van, 1252
PLAETS, Jan, 849
PLANCKEN, Heuskin van det, 26
PLASCH, Jan, L4tI

Johannes, II32
PLASSCHE, Daneel van den, 19I

- Gheerolf vanden, L95
PLATE, Pauurels, 1513
PLATE(N), Jan, 50 I?2 272 422

600 Io22 1407
PLATV0ERDE, Jacop van, 325
PLEITE, Segher, l0l5
PLEKEN, Jan¡ 1636
PLUCHART, Hans, 1160
PLUME, Jan, 449
P0EKE¡ heer van, 1647
P0ELE, Matte van den, vrouu, van

Jan van den lvloertere , 934
P0ELt"'lAN, Jan, 112 299 176I 1762
P0ERTEe Jacop van der, 267
P0ERTEN, Jacop vandert 1263

- Jacop van der, 538 67?
P0ERTERE, Amelberghe vander, 1623
PtIERTERE, Laureins de, 596
sP0ERTERS, Aechbe,, .1727
P0ERTRE, Heinric de, 42t
P0LFLIET, Jacop vanr L73
P0LLAAR, heer van r L4I5
P0LLAER, tvlergriete van r vrouu, v'an

Matthijs vanden Bossche,
18]B

P0LLEIN, Jan, 967
P0LLEIT, Jan, 2OB
P0LLET, Jan, 1468
P0LLEYN, Jacopr 2
P0LLEYT, Jan ¡ 6}5
P0LLEYTS, Mergriet,e, vrou\u van

Jan Bier.t 1759 L769
P0LSTER, Vincent de, I557 ]810
P0LSVLIET, Jacop vanr 101

P0NTENEERE, Clarkin(e) ¿e I 35O 1255
L256

P0NTENOYS, Laureins, 492 1785
P0NTERAVEN, T, zíe : Pieter vander

Goten.,. IO93
- Jan van, ¡lp 5?O 1040 1]91

1411 ,

P00RTE, Jaeop van der, 49t
P00RTERe Heinric der 1l0B
PCIPELBûEf4, Jan , I499
P0PELIERS, l{ergriete, weduve van

t'JiIlem de Brúne ,' 663
P0PELLIER, Gillis ' fé. Gheeraerts t

948
P0RËÌ",YCH' GilIisr 1642
P0RRE, Gillis, L76I
P0RTERMAN, Casin, 722
PCIRTIER, Robbrechtr 74,
P0RTIER5, 14ergriete, 3t9
P0RTRAY, Martin, 1669
PûTTERE, Jacop de, 177O

- Jan de, 196 299 669 754 841
942 1426

- Jan de, Janssone, 9 560 961
sP0TTER5.,' Kateline' 749
PUTTERSBERGHE, Heynric vant

Janssone, L4'12
P0TTIER, Jacop, 1607 ]710
P0TTRE, Gheeraerd der 1410

- Jan de, L7I4 176I
P0UCSTRAETS, Soetine, 1676 1719
P0UCSTRATE, Clais, t+6t

- Symoen, Ir4I
P0UKE, Jehanne van, ureduwe van

l'Jouter van lluIhem, 769
- ldillem van der, ZL6

P0URCHIAULX, Jan, 1636
PRAET, Heinric van, 126

- Loenis vanr 256
PRATERE, Lievin de, 598 1065

1337 L57V
- Lievin de, fs. Lievins,

tB5 756 L7B7
PRATRE, GilIis den, 57O
PRENDAEL, tillis vânr Z

PRIC, Christ.of f els ¡ .1104
- Christoffels, Janssone, L69O
- Jan.- 167I

Kerstoffels, 1722
PRIEMT'Jan, 1778
PRIJ5, Jorijs, 1817
PR0t/ENGIER, Pieter r 147



PRUD0M['48, Stasin, 295
PRUUSSCHEN, van, zie : Jan Boys

- Jan van, l.5gl
PRUUSSEN, Jan van, 26?
PRYEN, Jan, L4l
PULAER, Diederic van, 1763
PUPPE, Pieter, 687
PUTHEtv¡, Clais van, 5B
PUïf4AN, Jan , 2Bz
PUTïE, Boudin van den, ll

- Clais van den e 1662
- GiIlis, 563

Jan van den, 508
- Laureíns van den, jjl 506
- Pieter vanden, f s. t,'JiIlems

455
PUTTEf''lAN, Jan , 2AO SfJz
PYHUUS, Kateline, vrou!, van pie-

ter de Baerdmaker, 1826
PYLAET, Jan, 322
QUAC, Victor de, 713
QUACKELEERE, Jan de, Z?z
QUAETBEKE, Jacop vâh¡ L719
QUAETJANS, zíe ¡ l(erstoffels

van Popeghem
QUAREEL¡lAKERE, Jaeop de, lll4
QUEC, Jan de, 398
QUISTHOUT, Jan, l598
RABAU, Jan, llIT
RABBAU, Jan, 186
RABBE, Jan, Bl
RAB0UT, Jan, 158 L67t
RAED, Heinric de, ?87 1577 1676

18 1B
- Jan de, fs. Arents, lBtB

sRAEDS, Lijsbette, vrouu, van
t¡rlillem den VoIie, I436

de RAEtvl , zíe ; Heynric van der
Leyen,

RAE5, Adaem, 514
- Gheeraert, Janssone, LIqT
- Jan, 574 1587
- Kateline, vrouu, vân pieter

Jacops, 277
- Liefkine, 574
- Lisbette, l0]I
- Matthijs, 5L3
- hiouter, L36

RAFFELGHEI1, GiIIis van, l66t
RAÍ,IMELEERE, Jacop den, lgj
RAM0ND, Jan, fs, Andries¡ 5Zg

1ð 2CI

3t7 ,

RAM0NT, Gillis, 1786
Jan¡ Andríessone, L45Z

RANSBEKË, Adriaen van, ttgg
RAPAERï5, Li jsbett.e, LI66
RAPAERTS, Lisbet.te, vrouu van

fulichiel de Coninc, B7I ll?g
RAP0UT, Jan, llBI ISO?
RAPP0l,lD, Dine , 1647
RASCAERT , Jan, 77 tr
RATELINCa 0livier, 9jl
RATïEPADE, Alijsse van, BBZ

- Kat.eline van, tueduule van
Jacob Coevoet, BBz

RAVE, Cornelis de, 3OZ 642
- Gillis de, 503
- Jan de, 1407 I45? tTZz
- Jan de, fs. Jans, ltSB
- Pauuels de, 1511
- Symoen de, lll8

RAVENSC0ET, Jan van, 16Bz
- Pieter van, l+43

RAVESCOET, Boudin van, 1455
- ['Jillem van, uedc¡we van, 16l?

REBAU(T), Jan, 1427
REBBE, Lì,iI1em, 265 5gZ 894 99I

r657
REBBE DE MET5, Jan, 68 330 tiJTl
REB5, !'li11em, 67e
REBUELKE, Kateline vâh¡ fa. pie-

ters, ueduure van PÍeter
van den Hecke, ?78

- Pieter v?rì ¡ 279
RECB05CH, Jan van, L676
REECB0SCH, Jan van, !577
iìEEL, Pieter, 1S20
REINKIN, zie Jan de Let,tel
REI(ENERE, Jan de, f s, Arents,

736I
RELLË145, Lisbette, vrouu, van

Cl ai s de Vl eeschouu,ere ,t255 1256
RESï, Jan van, 20ü
REï54U, Mertin van, 15Z
REUDE, Heinric de, 1200

- Lievin van dene 480
REUSE, Boudin de, 1609
REYGHEERSVLIETE, Rulfaert van,

1246
REYûHERS50NË, llillem, B4
RE YNAU T , ÌrJi 11em , 1667
REYNEERE, Heinric, ßI1 IZ79
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REYNEERE, Laureins, 444
- Flatt,hiis r L?

REYNEEREN r Jan, 847
- Jan, Janssone t 566

REYNIER r zie ¡ Jan de Lett'el
REYNIERS, Martin, 1252
REYNSCH0ET r Jan, 1352
REY5, Clais de, 63
REYSCOET(E)' Jan van' 529 Bl0

lrEl 1681
RIEMERSCHT Gillis vanr 578
RIEt'lP¡AKERE e Jan de, 1180
RIJCQUAERT r hlillem , 772 900
RIJDHUUT, Jan, 239

Jan, Janssoner 2SB
RIJFFLAERT r Ghiiselbrecht 

'L423 1470
- Ghiselbrecht t L7I8

RIJFFLART, Ghij selbrecht , L5?6
RIJFLAERTT Ghiselbrecht, 1357
RIJKE, Pieter de, 25

t¡lillem de r 911
sRIJKEN, Beele, alias Godeuaels,

505
RIJM, DanieI, 578 L826

Jan, It24 ú2A I3t3 1508
1509 1560
Jan¡ fs. Goessins, 297 B?9

- Jan, fs. [nJasselinsr 10].9
Segher ' 57I 746

- Symoen, f9. Goessins, 297
RIJNEEL, Jan ' L74e,
RIJNVISCH, Jacop r l8 I5
RIJSSB0DET Ghiselbrecht, L23I
RIJ5SELE, Soet,ine varì r vrouu/

van Jacop Vranke, L367
RIKE, Jan de, fs. Zeghersr l?54

- t"Jillem de, 515
RININGHEN, Jan van, L62O
RI QUAERTS , zi-e : Jan 5ac f s .

Jans
RITSERE r Everaert de, Btl0
sRI X, Marie, ureduwe van l¡lilIem

van den tnlalle , 649
R0BAYS, Roegeer van, alias van-

den R0EDENBERGHE, 462
R0BBINIe Pieter, fs. Jansr 884
RODE, Johannes van r. L75
R0DEN, Gheertrude van r 157I

- Jan vanr t92 Il43 1205
1328 r5e3

- Lodevijk van, ll80

R0DEN, l,Jillem van r 118B
R0EBOSCH, Janr 189
R0EDE, 'Heinric de, LBrT
R0EDENT'l,üillern den, 600 L357
RüEDEhIBERGHË, Roegeer , vanden t
. zie ; Roegeer van RobaYs

ROEDHASE, Laureinsr Il57 L698
R0EGHEMAN, Jan, I4?2
R0ELAllD, Lievin, 1247
R0ËLINS, Clais' I54 B4t

- GiIlis, 1104 1285
Jan, 599 L545 1743

- Kateline, 77'7
- KateIine, veduure van Fran-

sois Vaghels ' L705
- Katel ine, ueduure van Fran-

sois de Voghele, L457
- Ogier, 29O
- Symoen, 1563

R0ELS, Heinric, 249
R0EI{E, Gillis van ' 9t3 1682
sR0E5, Aeghte r 160
R0ESBR0UC, Jan, 1442
R0ESE, Alaerd, 1339

- Arent, 108I
- Clais, 969
- Jan, I75l

t^lilIem, l25L
R0,ESELAER, Jan vanr fs. Jansr SZS
R0ESLAER, Jan van r L56
ROESSELAER, Ghiselbrecht vanr 69I

- Jan van ' 334 t42 865
- Jan van r fs. CIaeus, 1195

Jan vanr fs. Clais, 355
- Jan van r fs. Jans , l53Z

.Jan van r f s. Serclais ? Lr32
R0ESSENSONE, Joes vanr 184
ROESTMAN, Jan t 966
R0ETERE, Jan de, 5l?
R0EVER, Jan de, alias GrieIen, 81
R0EVERE, Jan der L27t

- Jan de, zie : Jan Grielen.
R0GGHE, l,,Jillem, 82L I0Il
R0GGHEYIAN' Bertelmeeusr 1299

- Jan, L422
Jan, fs. Mechiels, 810

R0MMEL, Jan, weduue en erfgena-
men van r 6t3

RON5, Ëctor s ?1A
R00SE, Raesse r 6L5
R058, 14eeus r l59B
R0Uti .tan de, 241 242 597 L72t



!gUCH, Cornelis de, B7Z
ROUCHOUT, Lievin, i¿¡Ag
R0UGHE ¡ Jan t 59 l0t 1623 IS46
R0UGHE, Jan de, 1716
R0UL IN5, Gheeraert , Bll

Jan, Bll
R0UTSELAER, pieter van, 474
RüVERE, Joes de, 616
R0YE, Mayhu van, 1647
RUDDERE, Daneel de, 1047

- Jan de, Jacopssone , g7Z
975
Jan de, f"s. pieters o ltt75Pieter de, alias de Dhayere
1405

SRUDDERS, CIare , g1s
l!,1ç85, Ghisetbrechr , Ij77
RUEB5, Jan , 3Lg
RUEDE, Arend de, l38

- Jacob de, t7Z6
Jan de, lIlT IS74

- Lievin van, 759
- Lievín vande, LZSZ

RUEMERE, Jan de, fs. Jans, LTgB
- Pieter de, 1799

RUESE, Boudin de, BB9 I69g lB?z
- Jan de, l54g

RUFFLAgII, Ghi(j )serbrechr,
I274 167B

lll|f IåFI, Ghisetbrechr , r01e
RUFLAERT, thiselbrecht', ZSB 4Cz

518 704 7IB
RUGGHESTULS, KateIine, vrouu

van Clais Scelpe, 1610 I6ll
l!ryERE, Pieter de, ¡bs'
IIII4EîI r Jan, f s, Jans, t0tI
lllIlFlIs, fotersrier,e, rórr
RUTEBIER, zie ¡ Lauieins de

Calurue
RUTRE, Jan de, II7S
RUUSCAERD, Jan, 205
RUUSCH, Jacop, 556
RUUSSC|-|AERTS r Quintine, vrouu

van tJillem van Munte , I44
ryUryEEE, trlittem de, I0Z7 '
RY(H)0ef , zie ¡ Gheeraert cle

tJe r oma n

III!!FE¡8, Reynbaur, BB0
IIIIELPFRGHE, Atijsée van, 15I5485, Lisbette, 614
5AC, Jan, fs. Jans, alias Ri_quaerts, 5lg

319.

SAC, Piet , 307
- Volmaer, 3A7

!AqHE, Lisbette van der, 17
SAGHERE, Heinric de, IZâ4

- Jan de, 4I3 4J6 I0t4 LZO4
1536 L672 I750

- hJi I lem den , 1608
9fCE, Jan van der, g26
SANDEo Clais vån dene

Heinric vanden, IZ14
- Jan van den, 43O

SANDEKINE, Janr 5n
:llrl?!I!CIV8, Ghiserbrechr van, 532
SANDERINE, vrouu van Raesse

Hellins, 1433
5AI-IDER$, zoon van Jan Castelric,

- van SinL pieLers, 547 65A'
SAI'JDRINE, vrouu van Raesge

Hellins, 699
SANTIN5, Heinric, 9j5
ll..]!l:_Phglip", Heinricssone, 7g4SAUSIER, Lievin, I4'57
SAVEGHEM, Robbrecht van, 6lBvrouu SCAECKELINS, 265
SCAELGEDECKER, CIais de, 896

- Symoen de, 896
SCAELGEDECKERE, Berthelmeeus de,

I 149
SCAELLEDECKERE, Bertel.meeus de,

927
5CAEP, Ghiselbrecht, lI36

- Jacop, I4j4
l¡Jillem I L95 ZA4 ZB0 J64
I577 1789 ISlB

SCAEPDRIVERE, pieter de, 386 IO1S
1154 rZ73 1757

l!f It!r',f , -Mergriete mett,en, tg7
SCAEPS, 0dine, I55t
SCAFF'ELT, Jan vander, 5Zj- Laureins van cJer, BZB ltg6

1582 1739

^_ - -.: Symoen van der, 797 g\z
!!lqHE, Jan van der, 268 3ZO 948
SCAKELINS, vrouu, tíl3
SCAKELV0ET, Jan, lBTS
9CALAERT, Jacob, t65j
l!f l-!l Lievin, Janssone, tg3
9ç4l9EN, f'lichiet van, Bs4
SCAf'4P, Heínric , ?95
5CANIC,, Heinric, 1622
SCATTEMAN, l.techieL, 1650



320.

SCATTEivlAN, Michiel , 628 L67I 1738
SCAVE, Jan van derr 1808
SCAVERBEKE, Lievin van, I820
SCËELDAI4ME, Joes van, ureduue van,

7TT
SCELDEN, GiIlis van der, 255
SCELPE, CIais, 935 16I0 1611

LB26
- Joes, ?67 493 1591

Philips, LA66 I2A9 1790
SCELPS, lvlergriete, 39
SCELTSTRATEN, Gheerolf vander,

L456
- Lijsbette vander, vrouu,

van Pietet van Laerne, L456
SCEPENE, Pieter de, 976 1668
de 5CEPI.'IAKERE, zie ¡ Lambrecht

Boudins
de SCEPPEREe zíe : Philipe de

Moer
SCEPPERE, Gheeraerd de, 1789

- Jan de, L676
5CGEN5, Line, 1135
SCHAERï, Jacop r SLt
SCHEEDE, Piet,er, 1081
SCHEERRE, Jan de, 746 989
SCHELPE, Jan, tO7

- Philíps, 3t7
Pieter, 572

SCHENAEL, Plertin, L79
SCHERMERET Clais de, L741 i:
SCHERRE, Jan de, 99O
SCHEYTENEERE, Luuc de r 608
SCHININCX, Jehanne, vrou\t van

Fransois vander l,'lostine,
B27

SCHUIE, Heinricr TO?
SCHYNE, Jan, lB20
SCIETKATTE, Stevin, I2l9
SCIPLINE, Cornelis, l43I
SC0BELE, Lodeuijc van, I162
SC0CT, Arend van der, lB43
SC0ElvlAKER, Heinric de, 1612
SC0EtvIAKERE, Jacop de, 582

Jan de, 15lB 1689
Jan de, fs. Symoens, 974

SCOENAERT, Piet,er, 3?8
SCOENH0VEN, Aleyte van, 5O3
SC0ENJANST Heínric, 1558

- Jan, I92 BLZ 1112 1178
1419 IB25

de SC0ENMAKERE, zie, Hector
vanden Bossche (598)

SC0ENV0RST, Lisbette van, ryeduwe
van 0st, heer vfrn l,rledergrate
vrouu van Jan van Diest, 693

5C0ETE, Jan van den, II37
- Lijsbette van, alias eValkeneren,

1597
- tlouter van den, 1698

SCOTELARE, Cornelis de, 1089
de 5C0ïELEERE, zie I Lambrecht

de IJi t t,e
SC0TELEERE, Jan de, 74I

- Lubrecht de, I160
SCOTELEEREN, Cornelis, kind van,

B6t
SC0ïELERE, Jan de, 15BB
5C0ïTE, zíe : Jacop van den Hecke

Fransois, 1817
SCOTTEN; Fransois, 35
SC0UTEET, Gillis de, heer van

Zaamslag, Lt?O
SCOUTEïHERE, vrouur rL6TT
SC0UTHEET, Boudin de, l4lz
SC0UTHEETË, Boudin de, 1121

Gillis de, 717
Gillis de, heer van Zaam-
slag, llll

SC0UTHETE, Arend de, 1800
SC0UTTHEETE, GiIIis de, 74¿t
SC0UTTHEEïEN, Flergriete, vrou\r, van

Clais de f'loenc, 289
5CREYAE5, Jan,823
SCRIVERF, Cornelis de, 1664

- Heinric de, 263
Jan de, 297
Pieter de, 17A4 1842

SCURRËEL, Gillis, 1410
SCUTYSER, Mertin, 867
SECLIJt{, Ghuyoet van, 170Z
SECLYN, Guyot van, 794
SEGHER5, Jan, 6¿t 262 349 556

: Jan¡ zie : Jan de Smet'-''Jan, fs. Bert,elmeeus, 747
-' Jan, fg. Jans , 672

ldouter, l65B
SEGI-lERSS0NE, Jan , 77 L
5EI550NE, Jacop, 141l

tJillem, 1040
5EI5500NE, Jacop, Fransoissoone,

7I
5EI5S00NS, lJi1lem, IO73
SELLE, Arend ? IO52
SELIiUTS, Soetine, vrouu, van

Lievin ïoc. 10t5



SEMINC, Goessin, 545
SENS, Jan , 872
SENTE, Raesse, 176t
SERBEYTINS, Pieter, Z4j
SEREYHAES, Jane llj
SERHYDIERS, Jane LOZI

SERIANI r Giltis, tliliemssone,
277

SERIAhIT, Heynric, Jacopssone, 7gg- Jacop, 277
SERJANT, Gitlis, fs. Jacobs, B7l

t668
!!l!f ftlI, ciLlis, f s . Jacops ,B66SERSANT, Jan, IZ75
SERSANTS, Clare, ueduure van

Maes Mol, 166B
5ËRMAGHELINS', Jan e 5Btj
SERRAES, ueduue, l0Z7 L676
SERSANDEfIS, AmeJberghe, vrouu/

van Daneel van Herzele,
1553

- Arend, Ll|
Jan, LOZZ t16g
!"n, fs. Daneele, ?6
!"n, fs. Daniet s, l0l5- !"!, fs. Sheerems, ll0l
1407 l41e 1511 1598 1722
t8 t1

- !ll, fs. Gheeroms, 480
590 849 t52I

- Kat,eline ¡ ureduue van
Jan van Buxtale, vrouu, van
Daneel van Herzele, 1553
Li j sbett,e , vrouìu van Jan
van Leins, lIZ5
I{echiel , I07t

- MÍchiel, I /¡B 9 4gO l0l8- Phelips, I4Z9 t4j0
- l!,,"lips, f s. phetips, t59B

l!.9lipr, fs. phiIib", t7g7- Phitips, 1355 tqZS' fSOS- llllips, fs. phitips, IT5tr81t 182B
Sandersr gss

- tJillem, 1779
!!tI99ltlP, Bernaerd van, taal
SERSIf"l0EN5, Jan,976
SERSYM0ENS, Jane 7g 939 I096 1097

i"l, fs. pieters, 360- Kateline, vrouu, van thee_rolf Bette Janssone , gg5

32I.
SERSYMûENS, pieter, 435 725 g2l

- lilillem , 268
SERTH0MAËS, Simoen , -l4L

- Symoen, t5Bg J,755
SERV0LKERS, Jan, 1762
!EITEYTINs, pierer, 4qo LoZz
SEURGHEL0ESE, Jan de, 87Z
SEVENCOTE, hJillem van, 724
5EY, zie I Segher de Smet,

- Annekine, gg3
SEYS, Jan, ?34 IA?5
5EYSSONE, Fransois, 276 I0Ig I47A

Ghiselbrecht , Zg
- Grisoene, Zg

Jacop, fs. Fransois, L47O
SEYSSONS, Lijsbette, vrouu van

l,rlillem vanden pitte, l0I9
- brillem , 77

SICKELEN, Jacob vander, 394
Jacop van der, 1044 1136Victoer van der, t6l 509

SIçKELN0ET, Jacop, 946
t,SIEVEtS, f{arie, vrouu/ van

Jan HoIm, Z3q
5YPE, Gheeraert van den, 3ZBPleter van den, jTg
SILBEKERE, Jan de, løA
SIMOEN550ENS; Jehanne, ueduve vanPlechiel de ldibte _ Vrouu

van lleinric ToLvin, 694
5INAY, 0livier van, 43
SI NGHEI'1, Jan vân, ggg LZZT

Laureins van, 177 4t5 LLZ1
126? 1466 1572 1678 lS]lJ

- Robberecht van, IlZg
!lryItlIETERs, heer vâo¡ 6Bs 69a
9I9!5ELS, Mersriete, l'eO
SLABBAERTe Jane 9Zg' IjZt

Joeris, gZg
SLEYf'4At\I, Pieter, 4ZA
5L0Ct(AERTS, i.totte, Zj7
5L0ET5, Trude , ).t+i 864
tSL00TKIN5, Trude, 146
5L00TS, Trude, ll4
SLUETELE, Jan van den¡alias de

Baekere, I67 l5ZB
SLUPAËRT, Jan ? 959
SLUUS, Harent van der, 57Lievin van der, 244
5MEDS, Line, IlSI

- Paschine, 934
SÍvlEETS, Katheline, vr0uu, vanLievin van den Cleye, 9Bl



722.

St'4EETS, Paesschine, 1087
SME55EN, Kateline van der, 637

- KateIíne vander, vrou\u
van t.ievin de Pratere, 598
l(at,eline van der, vrouuJ
van Diederic van Zuvenen,
994

de SMEï, zie s Arend van der
Houderhaghe

zie ¡ Jan de Smet
SMET, Adriaen de, 4AB

Arend de, I05B
- Boudin de, 689
- Clais de, L2O4
- Daneel de, alias Daneel

Marien, I17B
Gillis de, LB27

- GilIis cJe, alias de Kers-
makere, L547

- Harend de, L789
Heinric de, 352 445

- Jacob de, 725
- Jaeop de, 657 L753
- Jan de, 253 287 1065

I0B9 1268
Jan de, alias de smet,
175s

- Jan de, alias Jan Seghers,
ITtt+
Jan de, fs. Seghers, 1742

- fìaes de, 60
- Raesse de, 1069
- Segher de, aliae Sey, 94I
- Segher de, fs. Roegers,

IBOO
- l¡ti11em de , 7 46
- l,ilouter de, 195

SMETS, Beatrusse, veduue van Jan
van der ?ee, 962 I4t3

5M0UT5, vrouu/, L778
SNADïNC, Heinric, 253 ?87 29D

1016 I6t6
- Jan, 461 1476

5NAED, Gi11Ís de, Ztz
SNAET, GilIis, 174/+
SNEEV0ET, Gi11is, 995 996

Gillis, fs. Gí11is, 943
- Jacop, 969

SNEPPART, Coelin, 54L
Jan, 54I

SNIC, lvlartin de, 1I5]
f"lichiel, 6t 3L6

SN0UC, Laureins, L633
- Pieter, 180B
- tdouter, 23O

SN0UK, Jacop , t39
S0ETAERï, Jan, 909 910

- Martin, 1462
50ETE, Laureins, l2l4
5ûETEBR0CKE, Hughe, L4g9
S0ETEMONDE, Heynkine , L3L6
SOETEMONïS, Aeghte, ueduue van

llughe Vesseleer, 1632
508ïINE, vrouu, van Michiel van

Laerne'' 2I5
SUEï SIELE, [,Ji11em, 1685
50ï5S08Ì{5, l,'Ji}1em, 177B
S0I SS0NE , Pieter , fs . Pieters,

729
50LAERD, Segher, 643
tS0LLEBERCH, Jan, B0l
SIILLEBERCH, Mattheeus, 6L3
TS0LLEBERCH, filattheeus, f s. Jans,

801
tS0LtEBERGH, Pieter, L637
5OMBEKE, Piet.er van, 798
50MER, Jan de, TOi 5tt 549 886

Ltrz 1IB2 t5û4 1804
S0f'lERGHEM, Diederic van e 156 9?.6

- Jehanne van, vrouu, van
t^lillem de CIerc, L544

- Simoen van, IB10
S0t'4PELE, Segher vanden , 992
SûMPLE, Arend van den, 1639 1646

DanieI vanden, l630
- Harend van den, L777

Segher vanden, L4t7
50NE, Líevin de , 393 497 1469

1556
S0RRE, Perchival van, heer van

Authere, 559
50TïE, Hughe, 1537
50TTERS, Kateline, geuezen vrouu,

van Jan l,'Jillaert, 1462
50USIER, Lievin, I236
50UTE, Pieter van den, 1I20 L473
50YSSONE, Jacob¡ natuurlijke zoon

van Fransois Soissoens, 7IB
Jan, Lievinssone, 180

SPEELT, Gillis vân¡ 367
SPEETEN, Jan van, 1625
SPELD0ERE, Laureins, 314
SPELDOEREN, Segher, 1785



321.

SPELD0EREN, Segher, fs. seghers, sTEENE, Gheerard vanden, 705492 _ HeinrÍc vanden , rclA
SPELDORENST Lijsbet,te, vrouu, van Jan van den, l2olLaureins van den Heechoute, - Kateline vanden, vrouuL73L van FransoÍs Seyssone,
SPELI4AN¡ Pieter, L92 l0l9
SPELMANS, Mergriete, vrouu, van - Litheus van denr l5zJan van Balar.¡ f s. Ro- - Loderui jk van den, l.lFBbrechts, lû95 - Michiel van den, Ll7sfqlEr Pieter vander, 49 0livier van oer, zr4
SPIEGHEL¡ Pie!""r 22t 496 554 - T,tillem van den, 32ü 465988 I25? 1592 467 762 7e5 tt46 LzSo Lz4j
SPIEGHELE, Everaert vanden, 1526 I2g0 ll58 I49I I59?
_- _. :_lvlatthi js vanden r Irs1 STEENGRAcHT, t ranssois van der,
SPILD0ËREN, Laureins, 7OZ $û
SPRTNGHERE, ûhiselbrecht de¡ sTEENHUsE, heer van, l?lg

6L3 BBt. STEENJANS, Mergrietå, 151]
9tllryçHS, Lisbette, ,79 5TEEIILANT; Jan van, íroe
SPR0ccx ¡ Kateline, ueduue van r¡luliaert van', llz4

Jan van der Beke, rzoT STEENPITTE, Bernaerd vanden, 866
9l¡qqKE, Symoen, 759 pieter van den, 7rz
!IAESr iúiIlem,858 992 STEERTHETú¡, tdouter van, g67
STAËSSIN5-, Boudin, I4g7 STEKART, jan, L4gl- Ghildin, 4tB STEKEREi eoaåvert de, B5I- Ghildolf , 45? 979 STEptvlAN, Boudin, tJilíemssone , I4gg- Gildo1f, 245 STEppE, Jan, lOAa
9IALIN, Arend , 466 jan, f s. Jans t 4ttl 16g4STALIN!¿_Lisbette (fa. Heinrics), STEppEN, úictoer, ILA

I37O L37t STERCMAñ, Jan , gôl
5TA55IN, Mertin, Ghirdinssone, sTERKE, symoen de, r5561357 STERMIJT, 

- piete t ,' 9ZZ
9II9!IN9, Ghildin, 840 STEUR, oítrie du, yjz
STEËL,_Jan, fs,_Pieters, 927 STËURiN, Joes, SgO

: pleter, Lt94 sTEyAERi, symóen, 9zo gzl 9?,,
9IqqlANq, btutraert van, 1776 sTEyART, Giiris, r07t ttj6
SïEELANT, Alexandre van, L6Z7 STIC, Cíltis, 4il

Boudin yan, 1627 STICHELEN, Arend van der, Ig4Heyluijf van, Bgtj - Jacob vanrler, lZgS- lllillp" vane rBzT - Jacop vander, r". blirleme,- Philips van, fs. HeIIinse 55823O Jan van der¡ 67q- l¡lulfaert van, t58¿r L77g - ì,lillem vandár, ro4z- hlulfart van, L6B7 STIJL, Gitlis, Bt6 1563
STEELS,. Mergriete, vf,ouu, van Jan sTCIBBÉLEERE, Éiá1"", 32,4
____. 9g Saghere, 4J,3 429 4t6 ST0BBELERE,'pieter á", alias
!MM4E!r Pieter, f s. Arends, 6t0 de Zándloepere, t6IB
5ïEEMAERS, Kateline, fa. Matù,heeus,sTûcl4AN, Martin,' g4B

234 I0z5 sT0Ep, jan, 613 76g L5t6
!I_E!N|q[ERE, Jan ¡ L6e8 _' Roesier, rts
STEENBEKE, Kerstine van, Ill5 tJiliemr'273
SÏEENE, Augustine van den¡ 44t ST0LVEEREN, tutariã, uedurue van Jan- Gheeraert van den¡ 5sL van óoyegrrerír, rzBl
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5T0MlilELIN, Jan e 544
ST0PPELEERE' Jan de, 447 

"

STOREBOUTT Jan¡ 1Û76-
ST0REf'J, Joes I L249

Thomaes, Itg7
5TûRI5SE r Flelcior uan, 180
STOUTE, Raesse, 457
STRAESSE, Justaes van, 1418 1811
STRA(E)(S)Sflf , Justaea van' 480

487 59O 758 Bt+9 872 ltz?
1101 L252 r4t7 1511 L52L
1598 I'722

STRAESSELE, Justaes vanr fs. Jans,
210

STRAETMAI'Ir Jan, I392
Mattheeus, 57 2I7 2lB 7?9
L6T7

-i Pieter, 695
STRATE, Jan van der, 538
STRATEN, Amelberghe van der, ure-

. :duue van Diederic Valcx,
T846
Jan van deri 2

- Jan vander, fs. PietersrS49
STREKELE, Callekine vander, fao

0liviers, 6
STRIJCT Jane 1045
STRIJKE, Jan, 6B
STRIJPE T' Jacop van r 5
STR0BBE¡ Pieter, 7436
STUBBELEREe Raesse, 709
STUBB0UT, .lacop' 1091 l

- Jan, 32O I09l
5TUER, GiILis de, 1119

Segher, 1607
STUEREH, Joese 766

Lievin', Lt97
'-: Thomaes, 1249
- h,iILem, 9Bg

STUESSINST'Kateline, 194
STULPAERT, Jacpbr BI6 1745

- Jacop, 538 746 1167 1452
1698 Ig22

- Jacop, fs. Jacops , 837
STULPART, Jacobr ITTE

- Jacop, 644 1071 J.25O
STURTEBIER, Jan, Giltissone, ?27

- P-i.eter, 1418
STURTEIdAGHEN, Bernaett, 764

Jacob, 1204
- Jacob, fs. Boudins, 554

Jacop, 1461

STURTEI{AGHEN, Jacop, f s. Boudins t
611

STURTEI'JAGHENET Jacop, 960
STUUC, Jan de, I577
STUVAERT, Andries r lBtl
SUERGHEL0ESEN, Jan den, 545
tSULC, 0eçJier, 21I
tSUNAERTS, l(ateline r l20g
tSUNART,. CIais, 1208
SUTTER, Gillis der 26

- Heinric de, L3?7
SUTTERE, Clais de, L7t9

- Jan de, i656 1698
Stevin de, 5

tSUTTERS, Mergriete, alias van
den Ploure, 122

LSUUL, 0geer, LTBl LB28
SldAENKIhlS, f'îarie, I2O
51.^,IAERVELDE, Lisbette van r vrouur

van GÍIIis van den Bossche,
1044 lo92

St'JANE, Triestarn ut,en t 984 1558
STCARTE r tlhisolbrecht de, 1675
Sl,'JYNARDE r Ley van ' 798
SYCLER, iúlartin vanr IA22
5Yf'lAER, HeinrÍc, 509
5YM0ENS, Andriesr l25O

- Boudin, 7t5
SYf'40ËNSS0NS r Johanne r vrouu van

Heinric ToIvin, ueduure
van t4echiel de l,,Jítte, 654

TAC, Pieter, 293
- l"lillem, Janssone t 365

l,rlouter, 1461
TAELMANS, î'lergriete r 160
TALBtJEtq, GilJ.is, 1815
TALE, Lisbette vander e ueduure

van Jan Ansen, 57$
- Lonys van der, 576

TANGHE, Pieter, 798
TAUT, Jacob, 573
TAUT5, Cauden, uteduue van Jan

van den Velde, t65
TAVERNE, Jacop vander, 1268
TAVERNEEL, Luuk t L67 6
TAX, Jan, I77A
TAYBAERT, Everaerte 4Bz

- Jan ' 121 17.5 232 280
- Mergriete, I25

TAYBARTS, Kal-eIine, 232
TAYE, Ghiselbrecht de, 16tì6
TEET, Heinric, 470



TEETEN, Heínric, I19
IFLDERE, Lambrecht de, tZZs
ïEMÍ{ERMAN, Jan, 516 LOSZ

- Jan de, 419 j3g
- Lievin, 160l
- Lievin de, 46j ïOj7

Lievin de, fs. Lievins,
TB

- Píeter de, fs. hlillems,
129

TIMMERMAI{5, Katheline , 1067
TEMPELBERGHE, Jacob van, S7Z 17g9
TEf'IPEL (S)BERûHE, Jacop ú"n,

I95 ?04 564 tBtS
TEMSEKE, Lijsbette van, ueduue vanGhijselbrecht Braem, t69
TERLINC, Jane ll40

Simoen, 6tt
- Zegher, L5t5

THEUNKIN, zoon van Jan van
den Hecke, lB05

II!)0UbJERE, Thomaes de , 556 5Bl
ïIENPOND, Symoen,41.0

- t'JuIfram, g27
TIENPOI{DEN, Hughe , 623
TIERIN, Giltis, I4EJ
f IJTËASTE, Michiel , J6t
TINCKE, Jan, 5gz
T0C, Lievin, I0B5
T0LLIN, Jan, l6S

- hJillem , 427 t66I
t0LNEERE, Florent de, 714

- Heinric de, 15t0
Roageer de, I5ZO
Roegeer de, Gheerardssone,
I520

T0LVIN, Heinric, 605 654 694ltz0 I1t0 I473
T0RN0YE, Arend, L7E9
Igllq, _ [,Jillem van den ¡ t?57
I9IIELBOENI, Raesse vån, t6t5
T0UCS, Marie, ueduure van hlillem

de Blake , II"7Z
I9!!,ERE, Thomaes de , 235
I!4!AU, Godefroer, ilts
TRAEN, Gillis, 445
TRAPPEN, Ghíselen van den, 1561

- RoeLand van den; L56l
IlgqryqRIEN, Diederic, rjl4
TRIEST, Joes e 669

0livier van der, 526 ISSZïROC, Clayse den, Itjt

325,

TULPIN, Jan¡ 1095
TURST^JEERT, Rase, 2
TURTELB0EME, Gheeraert van¡

ureduue van, 16t4
- Lijsbette van, 777

Li j sbette van, veduure vanGillis f4arscalx, 1706
- flaesse van, q13 lZ4I IZ54

1l 7B

JURTELB0ENE, Jan van, LZ L
TUSCAENS, Jan, t2t0

.-. Jan, fs. GilLie, t569
TUs(S)CAENS, Jacop, t2ls

t^Jíllem, lZSg
MIIIFIE, Heinric vander, 25L
IUI y9!E, lteinric van oen i Btz
ïYBUUT, Jan¡ 1654
UGGEB0UD, Jan, lIqS(H)ucc(H)neoui, Jan,

t87 949 1190
UPSTALLE, Eloy vande

Joee vanden, I
URTEBUUC, lrlart,in, ll

Staee, 1657
Staeein, Ztl

UTGEBûUD, Harent, 9A
Jan,

VADER, Coet in de, 4g
VAENKIN, Gíllisr g00

- Phelips, I45Z
Robbrecht, S6
t¡lillem, fs. He
168I

UAERNEtIIJC, Goessin
VAERNETJYC, Jan vâr,l¡

104 56t
Yruein van, g53

158 163

n ¡ 757
826
7t

7

B

inrics,
van, 195
Sandersaone,

VALCX, vrouu,, ll55 1353
yllE,-Jaquemaert van der, 584
VALENCHINS, Jan van, 63A'
UALf{AERT, Lievin , J.rBj
VALKE, Arend , l4gg

Arent, 1403
Díederic, IA$ ]194
Everdey, Fransoissone,
Jan, 96 5]B
Jane fB. Fransoie, l40j
Jan r fs. Jans | 613
Jan r f s. ìnlouters, 26g
359 807

- Pieter, fs. Jans, lg09
l^lillem I ZZ3

1401



t26.

VALKENEERET Boudin de, 1587
sVALKENEREN r zie I Li j sbet'te van

Scoete
VALLEC, Jacop vanr It29
VALX, Beatrijsse'- 1746
UAREIiT, Arend vandeD r ueduue van t

847
- l-feinric van der, 625 1.A27

t35t L789
- Jan vander , Ll+49
- Jan vander, fs. PhiliPst

L244
- Lijsbette vander, 247

VARNEhII JC, Celie van r vrou\t van
Reynier de Kempe, ll0

VARNEIÀ|YC, DanieI vanr 681 IA39
- Godevert, vâfì,¡ 2.9I

Goes'sin van, Il t0]7 LzOt
L?.O6 L22t I?gt 1344 L349
l4?.5 1479 r4rD L75A r75l
1812 tBll

- Jan van r heer ,van Eksaarde,
779 1CIe1 1399

- Raesse van, 588 ,

- Rase van, ,09
- Yuein vanr 758 849 IO22
- YrueÍrr van, 645 l4Ð7

VASEI-ARE, Jan de, I52I
VASELEERE, Jan de, 849 l25Z
VASTENAV0NTS, Leenen, 137
VASTRART VAN DEN HECt(Ë, Jart'

z?ti
VECKEN, Pieter, L29l
VEERHEEKEN, Loderui jc van den ¡ 462
VEERTICHP0T{D5, Aechte' L149
VEERT^JERE, Jan de, 1441
VELDE, Gillis van den¡ 115 1564

171 I
Jan van den, 5?5 935 944
1110 l72B L773

- Jan van den e alias Bleckinc ¡
15 t9
Jan vanden, fs. GhiseI-
brechts r L356

- Laureins vande r 41CI

- Pieter vanden t 1459
t¡Jillem van den, 1201

VELEVENST Mergriete e 945
- Mergriete, SerJan Velevens

doehter, L592
VELSEKE, Gheeraert vanr I15l

KerstoffeIs vanr Ll5]

VENNË , Li j sbette van cler, vrouu,
van LÍevin l'4eeus1 1764

VERTLûRIEN, zíe : PieLer Jane-
sone

VERHOUTE, Ector van r L268
VERI'4ABEN, lrlouter r 288 4L6
VERMABERE, liJouter, 545
VERf'IARIENr Janr 9i"7 166B

- Jan, weduule van r 1597
- Mergr'iete r vrou\t, van

Rase van Audenaerde, 1I5¿t
- Pieter r L65I
- tJillern , 749 12?6

VERPERENS0NE, Jan ' I32l L662
VERPERRENS0NE, Jan' L9B I?.96

lBl I
VERP0ERE, Lievinr 764
VERSAREf'J, zíe : Jan bJouters
VERSOYENe Lisbette, ueduue van

Fransois de MeY r 1lt7
VEfìTRUNEN¡ Jacopr 392
de UERt'JERE , zíe : Jan Ghiisels

I610
VESSELEER, llannekine, L632
VEYSr Ghijselbrecht, 626

- Ghiselbrecht r '78I
- l(ateline t 355

VIERDAGHS, liTergriete, ueduue
van l¡Jillem van 14ossevelde t
895

UIERTICI-lP0NDE' Aeehte, 95
VI JD, tlai s , 79 Il47

- Gi11is, fs. Pieters, 938
- Joes, 935
- 'Kerstoffel, I51

VIJDS, Joes, 1397
VIJf\KE e Jan, 263
UIJT, C1ais, 5Og

- Joes, /fs. Clais/r 79
VILAIN, Floreinsr 562
VI¡¡CKË, DaneeI , 55O 1165 1676

- Daniel, 178
- Janr lB0

VIN(C)t(8, Jan, fs. GilIist
van Denterghem t tZ7 ,28

VII''iCKE, Jan¡ fs. Jansr ,80 915
VINDERG ) , tdillem de, 937 L396

l7?5 l7l0 LTtt L783
VfNDERH0UTET Baudin vanr 1646
VINK, Daniel de, 1486
VINKE, Jan, 262 LLB3
VINRE, Lievin vander, 42



327.
UINTER, Jan de, I
VI5CH, Jacop de,

Jan de, de
de VI50HERE, zie
eVISCHERS, Heylen

docht,er, tl

he, l?25
ais PÍnte,
ederÍ cx

822
t2

VOERDE, Luuc van den, L000
Michiel van der, ,tZ tïq- Mlneer van den¡ f95

V0EREN ¡ ldouter, lZL
ygElTH0F, Jan van, tBtT
U0ETh,ATER, Boudin, f OA Zr7
V0GHEL, Jan de, 496 l52g t570Pieter de, 496 ggg
V0GHELE, Jan de, 1052
VqqlELEERE, ütitlem de, L7r4
SV0GHELS, Kateline, vrouu vanHeinric Groetharde, jgl

Li jebette, uêduü,e van
Heinric vanden Bossehe

jong
¡Cl
rDi

UISSCHERE¡ HeinrÍc de, L5t7 lB0B- He.ùnrie de, alias van
Ghpnd, llSl
Pletor de, 7r6

UITS, Gi11is, fB. GiLlis,797
Lisbette, vrout!, van
Matthoeue Straetman, L6L7
tdiJ.lem, 7ZS llsj

VIÎSEN, Gftlís, 900 -

VIVE, Jan, 98l
VMRE, Arend van den¡ ,36

- GoesEÍn van den, Zït 2gO
7,89 968
Goessin van den, fg. Jans,

. 789
Jan van den¡ gZ7 llsg
Jan vanden, Janesone, LSgg- PÍeter vanden, 4gj

IIYIFT_Laureins vanden, LOZS
VLAANDEREN, graaf van, Zr7 IZg4

t753 t78t
VLADE, Jacop, 626 Aj9
gVLAÐEN, Beele rueduue van l¡louter

Ympins, 445
VLAMINC, Fransoys de, 174I

Jan¡ ZAt 679 ttSZ 14g6
lun, Janseone , I4O4 1446
!"n, fs. pietere, IllB
Jan de, l4l4
PaeschÍer /fa, Jans,/, L446

y!-4!lgELE, pierer van, 6i tz6zyllllFl!TE,_ symoen vanðer, r66t
VLEESCHAUTÂ,ERE, Daniel d", 558
VLEESCHHAUI,{ERE, CLaia d", tr0f

Jan den¡ 1826
VLEESCH0UtdERE, Claís de, IZ55 LZ56

1486 L7L9
- Jan de, ZZ 53L

Pauuele de, 246
VLIEGHE, Jan, t493

Lievin, B9 tjj Lj42
.Y_LIgIE, Pieter vanden , 629 s15
yqqHDT, Pieter de, ffóf
VoERBoSCH, Michiei, Lloz

alias Cornelis, 496
VOLAERI, Jan, ltls
VOLKE, GiIlie, tZBt

Goessin, 266 tll
VOLRE, Pieter de, L75 13A6

[,11].lem denl lqr6
yq!IFITRATEÌ{, pierer urer , 7s4
V00CHD, Pieter de, IZL?

Pieter de, I057
U00GHT, Pieter de, llB
V0RDE, Jan vander, 3A7
V0REN, Mergriete van, vrouu, van

t'lilLem de Brune , 26g
VORHOUTE, Ector van, gg¿
gUOS, BeatriBse, vrouu, van

Jan vanden Damme, 1541
V05, Bertelmeeus de, úAl

Boudin de, hee¡ van pol.-
laar, L4.ls
Ector de, ueduule van, 6Sga Gheeraert de, 65I

.- Ghijselbrecht de, ggf
Ghuy de, SZ7

- Gillis de, Irz
- GÍllie de, Huughezone,

t575
Guy de, 645

- iSgop de, fs, Heinrics,
275

- Jan de, 472 1016
- Mechiel de, 46

tsVO5, Morgriete, 862
V05, Michiel de, 195 979 lBt,

Laureins de, 94 3Sg 472
tt53

- Symoen de, l47Z
Symoen de, fs. Ectore,
1242
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V05, Symon
sVOS, vf,ou\u
V05, t'Jillem

-ì,'Joute
- l,rjout

57
6
7tt rL72
t5B5 1586

, fs. Heinrics r 875
Vii5H0LE, Jan vãn r L$t 146
V0SSARTS r l4ergriete, Jan Vossarts

dochter, I592
UAZ, Gheeraerd de, LTOz
VRANCX, Jaccp t II76

Jan, Jacobssoner 596
VRANKE, Jacopt It67

- Laureins, 776
VRANX, Soete e It27
VRECHEFI, Jan vâo¡ It6
VREMDE, Jan de, 93?
vREf.lDE(N), ùJiIlem de(n)r 395 482

610 942 997 LO39 It77
VRIEND, Pauvels de, 49,

- tJulfrarn, 76A IA9? L7ZS
VRIESE, Daneel det 824

- Gillis de, ?42 329 4I5
79L 1266 I27L 1463 L577
L738

- Jacob de r 24
- Jan de, II00
- IrJillem de, 40 3?5 816

824 r25A L178
l¡litlem de, f s. Arends , 4I

- t¡Ji11em de, fs. Arents, 928
- Zegher de, 405 468

sVRIESEN, Mergriet,ee 764
VR0EDE, Jan de, 1634

- Líevín de, f 15¿t
sVRûEDEN, Plergriete, alias van

Materne r 1389
V0ERH0UTE r ['lergriete van r 884
VULDER r tlillem de, L789
VULLIN, Jan¡ I29I
VURST, Gheeraerd vanderr lB2

- Gheeraert van r 81+4

- Gheeraert van der, 36
VYLERS, Jan de, I0I7
blACHTBEKET Gillis vanr 1106
[,JAELVELDE r blillem van r vrouu, vâh e

980
t.IAERDEN r Pieter van der r 615
llIAERL0EST Pieter, 798
I'JAES, Fransois van r 1094

- Fransoys van, L797
- Jan van, L698

l,JAE5, KaLeline van r f s. Lievins,
779 382 384

- Lievin, 584
- Lievin vanr 384 1109 L3I9

ITIAESBERGHE, Jan vân 1 tA0 47I 485
530

i.JAELlS, Jan, 172A
- ['larie, t0

t"lAEYE, l,'louter r 1806
IdAEYENBERGHE, Gillis vâr-r¡ 5I9
I'JAGHENMAKERE, Jan de r L775
LJAGHENEERE, Beet de, Bl

- Jan de, IB22
tJACFIENMAI(ERE, Jan de, 110,
[,'JALE, Annekin de, Janssone t

465
- Clais de, zie a Clais de

Grave
- Gillis de, 945 1061 1808
- Hoste van den r 387

Jan de, 550 7O3 797 947
l07B
Jan de, fs. Arents, 1700

- Raesge van den¡ tB7 1604
Rase vanden t L748
Segher der I7B9

- Zegher der I02I
sl,"JALEN, Yde, ureduue van Lievin

Roucx, 160l
rdALEtlEYN, Jan , LtO4
ìrúALINST Gillebertr &70
tdALLE, Baerbere van den ¡ I5ÛB

- Gillis van den, L49 567
t24?. 1337 lBlB

- Hughe van den, 1056
- Jacop van den, BBI

Jan van den, 1426 1508
- Marie vanden, weduue van

GitIÍs Tolboem, Lt6l
- t{ergriete vande r 1102
- Pieter van den, 1I02 t68B

].8I4
- Roegier vân den r I50B

küALLEKINE, Jan van den¡ LTLz
[JALRAVEi'J, Gheerolf r 991

- heer van llasseminne, I292
- heer van l'las¡ninne en van

Beerleg*m, 367 1415 1Bl9
- Jan, fs. Soyerst l6L9
- Pauuôls¡ 1562

['JA14PACXr Lisbette' 954

de, I
,182
det

r de,
er de
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h,ANBAt, Jan | 945
IdANBACKE, Jan r 959
I¡JANDAERT, Arend, tf 4

- FarranL, t484
Jan, l(J47

- Pharante, 874
- Pieter, 1047
- tdil lem , 10¿r7

t4lANDEL, Jan , I22?
trtANüELAERT, Bernaert I q7Z

- Daneel, fs. Jans , ,42
- Daniel, I0lB
- Jacob, f s. tì,ili.ems, I0l4
- Jan, 342
- h,iIlem, 797

ïìÍANDELARE, Giltis de, I?.qfr
þJANDELE, Jan , 1317
IdANSVEL T, Meeus van , I5g0
tdANTE, Jan , 1546
tì,ASSELIN, Pieter , ttg 14Bl
U,IAïERE, Jan vanden , GSO
l¡IATERSCOET, Boelen van, vedurue

van Zegher BoeI,- l7t
l'JAYBERCH, Gi11is, 16g?
ttAYE, trJouter, ]48ß L764
IJAYENBERCIJ, GilIis van, I6Bz
t",IAYENBERGI-lE, Cor¡relie van , 5q5GiIlis van, ZB$
liúAYHENBERCH, Cornelis, 87Z
hIEDAüHE, Mergriete, vrouu van

Jan van Everghem, I55t
tJEDEf,îAER, Jacopr 574

tJillem I TqB
hTEOERtRATË, [,larie van, vr0uu, van

Jan van Axel' 6gt
hTEDERIC, Joes, tl4ü LL74
tilEDIX, Kateline, Llg5
üJEEDEN, Hughe vander, tlUz

Jan van der, 571 IL44
UEER, Pieter de, 150
túEtRD, Clai s de , 1000
I'IEERDE, AliJsse van den, 1105

Thornaes van den¡ l58l LTTj
IJEGHE, Giltis van den, 4Zg

Jan vanden, fs, 0laÍs, 4tj
436

h,ELDENE, Jan van, IZq6
tJELcAERT, Jacob, l0t0

l¡JERCfvlAN, Gheeraert de, allas
Ry(t )ost, 2q4 tIB6

tJERD, Gí1Iís de, 1567
I.JERDE, Ali j sse vanden, ueduve van

Joes van Eygherloe, Sït
Thomaes van den, alias
vander Heyden, l0t7

.TERIC, l,lichiel, 1662
I,ERICX, i(ateline, vrou!, van

Jacop ltleyts , 1662
bJERIX, .Jan, Lr46
tì,ERSEVELDE, Jan van, Iljl>
I,JEST, ltlarie van, Sgg
[{E5ïHUt,SE, DanÍel van, alias

van Ymscoet, ll0,
hrESf HUUSSE, Heinrie, 865
t"JESTREM, Nijs van, 1350 I64j
I,,JESTUtLDE, Gi!.Iis van den ¡ ll5

247 977 LA26
bJESTV0ERDE, Jan vârì ¡ de oude,

56
- Roegeer van, 1748

t¡JEïTERE, i{ichíel van, lI6B
t'JEïïEREN, Jan van, 450

Luue van, Lrq
Mark vân, 1094

t'JETTRE, PieteD vån , 596
!JEVEN , htil lem , 1010
tltVERE, Jan de, 611 75t
t^JEYLIN, Gillie, Z4j

- Jan' 1164
- Pieter, lt64 ITZï

tlEYNS, Jan, tt95 IlBg
- Jan, Lievinssone, tlj0
- Lisbette, 1664

Soetine, 1260
t"lEYf',JX, GiIlie, 2ûCI
['JEYTIN5, Jan, 526
l¡,EYTS, Bouxis r 44l

- Marie, 271
f,JIEDERIC, Jacop , 34I
l,ilELANT, Jan ¡ f s, Pieters, Ig0g
t¡JIELI,IAKER, Jan de, fs. GiLlÍe,

788
tdI ELMAI(ERE , Jacop de , Z3Z 49L

740 1462
Jan ds, 1294 IG45
Jan de, fs. Jacobs, ll44
Jan de, fs. Jacops, qgg
1159 t3r6
t,lillem den, alias den
BIeu, lSZz

I'JENEMAERS, Danee
t^JERCI4AN, Gheerae

- Gheera(e)r
Ry(h)oet,

1224
de, 16t0

de, alias
?, 606 I6e5

I,
rd
d
25
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t¡TIENDEKE, Fransois van, 561
IilIERIC, Gheeraerd, 493

Gheerard ? L253
Jacop ? 6t5 1156 Lt69
Philips, L25t

t¡IIERIX, Lisbette, vrou\r/ van
Jan vän ljlunte, 37'¿

túIJCHUUSET Jan värre fs' Heínricst
8û9

tdIJf"lERSSCHE, Jan , 92.2
Pieter, 822

htIJl{S e Agneese, 1e0B
túIJillCLE, Lodewi jk vanden, 815
TJYNGHENE, Jan van, 764
t'JYNKEL r Jan, 629
I'IYNKËLE, Zegher van den, 3O5
l¡,IJT5, Stevin, 13f 5
hllLDE, Jan de, 852 1599 tB20

- lnlillem de, I101
llJILDEGRAVE r Heinric cle, 44
t'JILËEMET5, Jan, L492
l¡JILLA(E)RT' Jane 3 265 t33 582

678 894 99L t46?, L657
l¡,ILLAERT, Pieter, I0B9 t48J
l¡,ILLAERTS r Glorien, lI5t

Lijsbetter ueduue van
Jan de Naderer 1151

l,'JILLAEUS, Beatrise, vrouï, van
Jan van den Sluetele alias
de bachere, L52A

- Joesr B0B
tJILLART, Lievin r 29L
ÌdILLARTS, ueduve, IL22
tì,ILLAU5r Joest 1546

Ftachtilt r vrouu, van
Jan de Kuuf t I23A

TTILLEBAERTSr Kateline, vrou\u van
GilIis van Grantmes, LO52

t'JILLEBRANTT Jan, 245
hIILLEKAYE, Jan, t62
t'JILLEI'{5, Gillis r 28

- Jan, vrouu, vanr 480 ïBt
I090 t820

t'JILLEI4S50NE', Jacob ' 1104
Jacop, l59B

i,JILLEMSSOONET GiIIis, 27
lntILLËf"l5Z0NE, Hughe t I49Ð
t'IINCKEL, ['JilIem r 428
hIINCLE, Jan van den¡ fs. Arentst

774
Josine van den, ueduue van
Jan Vermarien ¡ I66B

I,JINCLE, Mergriete van den, ueduue
van Laureins de Backere,
443

t"lIND, Jan de, f 3t
tlINDT, Jan de, Janssone r 1I08

Synioen de , 1108
tJIhIENDALE T van, zie c Gheerard

ut,en Hove
tilINKIL e T,Iil Iem , 244 606
ITiINKELERË r Jan de, 986
h,It'JNE, Anthonie de, 59.4
!JIl'JT, Anthonis de r 1145

Cophine den, kind van Jan
den l,'Jint r 9Bl¡

- Hannekine den, kind van
Jan den t'Jint, 984

- Jan de, 1548
Jan de, f s. t^Jillens e 992

- Jan rJen, fs. IJouters, 984
- Kerstoffels de r 111
- t{ichiel de , Lit 1009
- Simoen de, I?5?

t'JINTER r Jacop de r 798
Jan de, 94 538 918 1698
TVTB
Pieter de, 177B

f'JINTERE, vrouu¡ de, IO27
l¡tIT, Pietert ?l
l,JI Tll0EGHE, Pieter r f48l
b,llT5, Lisbette, natuurli jke

dochter van Michíel de
llJitte, vrouu, van Jan van
den Velde, 1130

UITTE, ArencJ, 922 8L4
- Arend, fs. Jans, 916

Gillis de, 98
- Gillis de, Adaerrtssone,

401
- Heinric, 500
- Jacop de, I?Oz
- Jan, 2I
- Jan, Boudinssone t 2L
- Jan, PieLetssone, 65 lÛz

Jan de, 7553
- Jan de, fs. ltlichÍels, 612
- Jan de, Pieterssoner lBtB

Jan de, f s. l,JiIlems, 17A7
st'lI TTE, Katheline , 522
illITTE, Keretíaen de, 53

Kerstiane de, ,46
Lambrecht de, L69B



t¡rl TTE, Lambrecht de, alias
teleere ¡ g9
Lancelloet de, gZO
l4echiel de, 65q 694
Piet,er de, 1660
Roege de, 1778
Roegier de, LZ6t
lililIem , ZI
þJillem, f s. pieters,
L297

tJI TTEtsR0ED, Heínric , ?CI0
tJITTEBR0ET, PÍetor, lB4
sl¡JIïTËN, Lijsbette, 1639Lisbette, vrouru van

tìhiselbrecht, Ueys , 7g
tJITTEbiR0NGHELE, Heinric, 59

Segherr sgz
1¡l0ELB0UD, Jan, 67g
lnt0ELB0UT, b'litlem, g26
l¡r0ELP I TTE , Jan vanden ,Ì{illem van, 4}l

lJÍIlem van den,
!{9F!ïLANDS, Kailreline,
LJOLF, Jan de, 854
tCOLKEN, Jan van, tg?T
tdûSTINE, Fransois van

827
Jan vanden t 526

- Joes van der, 26
Roegeer van der,

- Roegier van der,
t'J05TINEN, Fransois van

17 4L
- Rogier van der,

890
tdouTER, 960
tJÛUTER5, zie I Raes van l,4ullem
tJ0UTER5, GilLis , 12?.6 t]0I

- Heinric, 617 A99 l58lJanr I49j l7t9
ign, alias Versaren, 657Stevin, 7ez

t'J0UTIRS50NE, Joes , L7A3
l.iü0UTIER, Pieter, 6jg
t{UEBEL, [liI1em r 947
i,JULF , Jacob de , t7 g¿r

- Jan de, qïj
Jan de, fs. Jacobs, l7B4- Kateline de, vrouu van Jan
van den Abeele, f6o Symoens,
524

- Pieter de, 3ltl

,3t,
llJULFRAMS, Denijs, 293

l,üul f ram, lg4l
TJULFSD0NC, vanden, proost , 4jA
t'JULGAERTe Abine, L577
['JULGARD, Abin, IïZS
I,JULGHAERT, Abin , LZB1
htuLGl{EN, Jan ut,en, 375 400- Jacop huuten, 5B]

- Jacop uLen, tlt
- Lenis uten r Zl0
- Luuc uten, 774

l{echiel uten, 1460
- Flichiel r.¡ten, 14A9
-tSare uten, Jacopsdochter,

vrûu\u van Jan Sboep, I jl6- Segher uten, 678
- Symoen ut,en , 7t3
- vrouu, uf en, i50Z

tduLLART, Alard , 526
ttuLVERIC, Segher, IO4g
lfJBf 0UC, Justaes van, j79 tïz
IIYHENBRûUC, Staes van, lB I5
l,ìlYMAN, Jan , I49 450
YDËGHEt'l, Adaem vâo ¡ t95Gillis van, 4t4

Jan van, 7j3
- Jan van, de bastaard, 1070- Robbrecht van, ll40

YDIERS, Mertin, l5S
- Zoetine, g7z

YMAI\|, Pieter, Z?.9 839 L64j
Yt'lPIN, Cornelis, S5g

tJouber ? 445
YMSCGËT, van, zie ; Daniel

van l,rlesthuuse
YPPRE, van, zie ¡ Jan de Coninc
YSEI{AN, Kerst,of f els, L7 j4
YSENBAERT, Jan, gLL L67j
YSERE, Lijsbette van den, IZSZ

- Lisbctte vl¡n den, I5gg
M|¡NGHEN, Jan van, tittt
I!qR!08, Lamsin vani BB?
YSET,JIJN, Vranclce , 761
YVENDALE, Jacob van, f s. l¡Jillemg

10r6
- Jaeop van, l00Z

It-{çINS, Berthelmeeus , L465
ZAAMSLAG, heer van, ßZA
ZAGHER, Jan de, z\t 4Zg
ZAGHERE, Jan de, Itj6 LZTB

!gl de, f s. Godevert,s,
572

de Sco-

842

1552
rozz
582

18 18

der, 316

0 268
t84 I
162
der, J,L64

fs. Seghers

I
? 7689
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ZAGHERET Jan de, fs. Jans, LU74
- IrJillem de, L322

de ZANDL0EPERE, zie : Pieter de
Stobbelere

ZANTBERGHE, Thomaes van den, 10
ZEELANDER, Jan de, Bz

- Jan de , f s, lii llerns , 92
ZEGHERS ' Lìí1lis, 706

Jan, BB LÜ7
- tr¡ergriete r 99

ZELE, Jacop vanr 739
- Jan van r L254

Laureins varìr 1454
ZEUNE, Lievin der ?rL
ZËVENC0TE r t"litlem van, de Jonghe t

928
ZICKELEI.J, Jacob van derr 1245

- riichÌel van der r ?68
Vict,or vander, 6tt

- Vincent. van derr L714
ZIEREBEKE, Hughe van, 63I
ZYPE, Gheeraert van der, 3?.7

- Piet,er van den¡ 32Ð
Z0ETINE r ureduue van çhiiselbrecht,

van Coudenhove, L523
ZUERGHEL0ESE, Jan de, 1499
ZUËTINC, Jan, 494
ZUTTERr Vrancke de, I40u
ZUTTERE' Stevin der 1115

- Ì'Ji11em de, 1656
ZUUTACKERET Jan vanr 592
ZUUTVENNËr Diederic vanr 637
ZUVENEI'J, Diederic van r 994
ZIIALMEI(INE, Jan van den, alias

Quaetjans, 254
ZI{ANE, Ector uten, 766 L425 1751

- Gheeraerd de, t068
- Tríestam utenr 1410

ZhJARTE, Jan de, 273
ZïdARVELDE r Laureins van, ]044
ZTTJEERTVAGHERE, de, zie ; Pieter

Huughzoens
ZhIIJNARDET van, zíe I Jan de iilol

Kateline van, L756
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I I , PLAATSNAI.IEN

AAL5lr_prov, 0¡-VI.¡, F. AaIst,6tL 932 ttCI0 1178 r1s5 120i
L4tO 1669
- land van, 727 l03l J3tA

ADENDIJK, deel van Zaamslao
(Nederland, prov. Zsetãnd,

verduenen in lj86 bij nåt
doorsteken van de dijkãn),
rt20

AMIENS¡ (Noord-)Frankrijk, dep,
de la Somme (f¡O km-ten rìo0r_
den van parije), tSZz

APPEL TERRE- ( Appel terre-Eichem ),
. _-_proy. 0¡-U1. ¡ F. Ninove ,gqjASPER, Prov . 0. -Vl. , F. Gavere,tr02 1334
ASSELGHE¡'I, niet te localiaeten,

L410

PE!9!çr niet te tocatiBêren, ZZt
BEVEREN, ptov. l¡J. -VI . r F. hla_

regem, 163g
(t"laas)r prov. 0.-Vl.r F.
Beveren, lI0g

BIERVLIfT, Nederland, prov .Zeeland, 16?,9

!lry9TE, niet, t,e tocaliseren , ZOsB0STt prov. Brabant, F. Tienenr
I436

BRAKEL ¡ _ 
plov . 0. -Vl . ¡ F. Brakel ,T2L9

BRUGGE , _ 
ploy .. hl . -Vl . e hoof detad ,1005 ICIte

BURCHT, prov. _0. -Vl. ¡ F. Zuijn-drecht, 636
CALAIS, Frankrijk, dep. pas_de_

CaIais, lsll
DAMMEl_prov. hl.-Vl. r F. Damme,

to5
DEFTINGE, prov, 0.-Vl. r F,Lierde, 966
DEINZET- prov. 0.-VL.r F. Deínze,

L96 585
DELFT, Nederland, prov. Zuid_

Holland, l4B7
DENDERf',l0NDE, prov . 0. -VI, , F.

Dendermonde, t4t}
DENTERGEI4, prov . l,J. -Vl . r F. Den_tergem, jZB l34j
DIKKELVENNE, prCIv. 0.-Vl. r F.

Gavere, 1677
D0ERESLAER, niet t,e localiaeren,

715
D00RNIK , prov . Henegouu/en, F.DoornÍk, 947 892 B9j gll

e6t 1610 L634
D0[.,,AAI , Frankrí jk, dep, du Nord,I46t t748
DR0NGEN, _prov. 0. -Vl . ¡ F. Gent,tAI 76A
EEKL0 , prov. 0. -Uf . r F. Eeklo ,

L7 48
EERDEGHEM, nlet te localiseren,

t8?,5
EKSAARDE, prov. 0. -Vl . ¡ F. Loke_ren, zt+J l09l

A55ENEDE, prov. 0.-VI. ¡ F. Asse_
nede, 371

ASSENEDE-AMBACHT, één van de Vier
Ambachten, tO t7g l0g0 1rB4
t447

ASTENE, _prov . 0. -Vl . ¡ F. Deinze ,I275
ATRECHT (A¡¡as)r Fr.¡ dep. pas-cle-

Calais, 469 997
AUTHEM (= Houtem ?) t prov. [,.J.-VI.F. Veurne), 1734
AVEL9çry, prov. 0. -Vl . ¡ F. Avelgeñt r956
AXEL, Nederland, prov. Zeeland,

884 1809
AXEL-AMBACHT, één van de Vier

Ambachten, 106 1.001 IZgZ 163LBAAI9qy, prov. 0, -y1. , F. C"uãrÁ,
46L

BACHTE-MARIA-LEE!ry8, prov. 0. -Vl . ,F. Deinze, 5Zj
BALEGEM, ptov . 0. -Vl . r F. 0oster_zele. LTZL
BAZEL, ^prov. 0. -111, , F. Kruibeke,

I827
BEERLç95M1_plov. 0.-y1,, F. Zrualm,

1415 r8t9
BEKE (buurt van Avelgemr Þxov.

[r. -Vl. of Ternse, -próv. 
0. _vl.) (?), 823
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ELUERSELE r prov . 0. -V1. r F. Ternse t
EREi'{B0DEGEMT prov. 0.-Vl.r F.

AaIst, 954
ERT'JETEGEM, prov. 0.-Ul.¡ F. Lot.'

tegem ' 1351
ETIKHtVE, prov. 0.-VI. r F. Maar-

lcedal t 4I2
ETTELGEt4 r land van , 1056
TAVERE¡ land van, 461
GIJZEGEM, prov . 0. -VI . r F. AaIst t

l+?6 5ÎJ5
GISTEL, prov.'nd.-V1.r F. GisLelt

I429
G0NTERGEMT zle i l,^lontergem
G0TTEMT prov. 0.-Vl.r F' Deinze,

rl 1206 L32t
HALLE, P. Brabant, F. Halle t

119 0
HAI/IME, prov. 0.-UI.r F. Hammet

1224
HARELBEKE r prov. ld. -Vl. ¡ F. HareI-

beke r 16lB
HEMELVEERDEGEMT pDov. 0.-Vl. ¡

F. Lierder 1415 L647
HENEGoUt¡,EN, Lt44
HERZELET prov. 0.-VI.¡ F. Herze-

le, I24L 116g
HEUSDEN, prov, 0.-V1.¡ F. Destel-

bergen, 976 LI25 1668
HILLEGEM r prov. 0. -VI. r F. Her-

zele, 1569 L647
H0FSTADE, prov. 0. -VI. r F. AaIst,

727 983
t{0LLAND, }487
I'|0NDSCH0TE, Frankri jk r deP. du

Nord, L225
HUISE r prov. Û. -Vl. e F. Zingem t

704
HULSTe Nederlande Prov, TeeLandt

]4t 807 1145 1455
HULST r ambacht van, één van de

Vier AmbachLen, L?'92
IEPER r prov. l¡1. -Vl. r F. IePer t

LO7 6
KAMERIJK, Frankrlikr deP. du

Nord , 206 24L z¿tT 405 415
597 1738

KANEGEM r prov, !'J. -Vl ' r F. TieIt t
457 1150

KEERLEGEÍ"¡r niet te localiselen t
r647

K0RTEf"IARK r prov. lJ. -Vl . p F. Kor-
temark, LIBT

K0LIDENBERG (= Ninover Prov.
0. -VI. , F. Ninove ) ¡ 1634

KRUISH0UTElul, prov. 0.-V1.r F.
Kruishoutem, 1195 1606 !647
1694

LANDEGEM, prov. 0. -VI. r F. î'leve-
Ie, 3O3 7t+6 I25O

LANDSK0UTER, prov. 0. -Vl' . r F.
0osterzele t 738

LEDE, prclv. 0. -VI. r F. Lede t
/eu, Ledeberg/ t lltg

LEEUbIET (: Ðenderleeuu ?, Prov.
0.-V1., F. DenderLeeurll),7tJ9

LEEU["JERGEM, prov. 0. -V1. r F. Tot'
tegem t 1647

LIEDEKERKE r prov. Brabant, F.
Liedekerke r I551

L0KEREt'lr prov, 0.-VI.r F. Loke-
renr 241 819 878 94L 980
11tl r5l7

L0VENDEGEM r prov. 0. -Vl. r F.
Lovendeçem, 1244 1510 L549

f'lACHELEN r prov. 0. -Ul. r F. Zulte,
lt?7

t4ANDEL r bi j rivier van de Leie t
558

MARKETTE (= Marquette-Iès-Lillet
Ri
0s

j sel of l4arquett'e-en-
t.revent, Valenciennes ?)r

1020
MASi4INNE (a Yiassemenr Prov.

0. -V1. , F. tcet,t.eren ) , 18]9
MASSEMEI'ir zie ¡ Masminne
f4ËERDAAL (bos van ?t prov. Bra-

bant ) ¡ 693
MELLET provo 0.-VI. r F. MeIlet

120 6?5 811
MEND0NI( r prov o 0. -Vl, r F. Gent t

.1047 16r'B
MERELBEKE r prov. 0, -V1. r F. Fle-

' reltreke, 505 75t t0l4 Il76
I"lIDDELBURG, fJederland r Prov.

Zeeland, 1671
MINET, niet te localiserent L647
M0ERBEKË, prov. 0'-VI. r F. Moer-

beke, 21 337 52t1 6tZ 70I 720
7?6 947 992 1009 1154 l49t
L7 55

MOERDIJK, ni.et te localiseren,
L l6l



,t5,
MOERZEKE, prov. 0.-Vl., Fn Flamme,

852
M00RTSELE, prov, 0. -Vl. ¡ F. 0os-

terzele, 1037 LZZS L4Z5
L4?9 rît9 1751

MULLEl,l, prov. 0. -Vl. ¡ F. 0uden-
aarde, L53

i\AMEN, prov. Narnen, hoof dplaats,
896

NAZARETH, prov. 0. -VI. r F. Nazareth
887 L275 1649

NEDERB0ELARE, prov. 0. -Vl . ¡ F. Ge-
raardsbergen, 966

NESSELARE, niet te locallseren,
294

NEVELE, prov. 0. -V1. ¡ F. Nevele,
1491

NEVELE, land van, j9Z 1369
NIEUI,iERKERKEN, prov. 0. -Vl . r F.

Aalst, 1185
NIN0VE, pr0v. 0. -Vf. r F. Ninove,

341
N0ïENE, niet te Iocali6eren.- ltZA
NUKERKE, prov. 0. -V1. ¡ F. l¡laar-

kedal, 1634
IIESELGEM, prov. ìnf . -VI. r F. Den-

tergem, 4q5
0LSENE, prov. 0. -Vl. ¡ F. Zulte,

TT24
0l'IKERZELE, prov r 0. -Vl. , F. Ge-

¡aardsbef,gen, 488
û0fvlBERGEN, prov. 0. -Vl. ¡ F, Zot -

t,egem, 1006
00RDEGEM, prov.0.-Vf.r F. Lede,

532
00STERZELE, prov. 0. -Vl . ¡ F. 0os-terzele, l4
0TENE (= Zaamslag, prov, Teeland),

1320
tUDEGEM, prov. 0.-Vl. ¡ F. Den-

dermonde, 1¿rl0
ûUDENAARDE, prov, 0. -Vl. ¡ F. 0u-

denaarde, 79O L5Z9 1716
0UDENAARDE, kasselrij van, I33A
0UTER, , prov. 0. -Vl . e F. Ninove,

559
0vERBRAKEL, I2I9
0VERLEBEKE, niet te localiseren,

221
PAULAIEtl, prov. 0. -Vl. ¡ F. Zualm,

576

PEERB00t4, dorp t,en zuiden van
Terneuzen bij de Braakman,
verdvenen in 1452, l0B0

PEïEGE[.i, prov. 0. -Vl . r F. tJor-
t,ogem-Petegem of ulel F. Deinze,
rt93

PISA¡ stad in Toscanië, It,alÍe,
977

P0EKE, prov. 0. -Vl. ¡ F. Aalter,
I647

P0LLAIF r prov. 0. -Vl . ¡ F. lrlinove,
1415

REN ïERGHEI4 (: Dentergem ? ,
prov . I,rl. -Vl . r F. Dentergem ) e

1792
RE55EGEM, prov. 0. -V1. ¡ F, Her-zele, !382
R0DE ( =schelderode ? , prov. 0. -Vl., F. l.lerelbeke), lI55
R0ESSELAEn ( =5int,-Ant,eIinks,prov. 0. -Vl. e F. Herzele ) ,

1632
ROUSSE (= Roesen bij Aalst of

Roessolaer, Sint-Antelinke ?),
L7 66

R0YE, Frankrijk, dep. Somme, L6q7
R0ZEBEKE, prov. 0.-Vl. e F. Zualm,

r627
RUPELf'/l0NDE, prov . Ll. -Vl . r F. Ba-zel, 9rB
RUTSEELE, 1017
SAAFTINGE, heerlijkheid ten hoord-

oosten van Hulet, in zee vor-
duenen tussen 15?0 en I574,
L473

SCHEDET niet te localÍseren,
17 65

SCHELDER0DE, prov. 0. -Vl. ¡ F .
Merelbeke e 622

SERPAUtúEL SPoLDER e I32O
SINAAI, prov. 0. -Vl, ¡ F. Sint-

Niklaas, 980 I3?9
SINT-DENIJS-[JESTREM, prov. 0.-Vl. rF. Gent , 927 1lg9
SINT-GCIRIK5-0UDENH0VE, prov. 0, -

Vl . r F. Zott,egem, lTlg
SINT-LIEVENS-8558, prov. 0. -

Vl. , F. Herzele , LtgB
SINT-MARTENS-B0DEGEM, prov. Bra-

bant, F. Dilbeek, L676



3t6,

SI¡,lT-MARTENS-LATEfvle prov. 0.-Vl.r [,JACHTEBEKET prov. 0.-Vl.r F.'rJach-
F. Sint-iTartens-Latem, l5I2 Lebeke, 92 113 528 725 74O

MARTENS-LEERNE r prov. 0

I., F. Deinzer 820 1679
ttARTrNS-B0ESTENBL I JÛE,

Teeland r verduenen dorP
SINT-NIKLAAS r prGv. tJ. -t/1. r

F. Sint-Niklaasr I04t

944 1617 1781
TJALLËBEl(E r op grondgebied Gottem,

rov. prov. fJ.-Vtr.r F. fJeínze, 2'97

åðro*",];nxf HIHre s (:r,ranquerin, Frank-
rijk, dep. Pas-de-Calais ) r

SINT-
U

STNT- D

þ
l.

SLEIDINGEr prov. fin-Vl.r F. Ever- 1647
gem r i¡bz I"JANZELI , prov o Û. -Vl. r F. Lede,

STEENLAND r ten ttll'l van Axel in 25
Zeeland gelegen , op heden vet- ùJAREGtt{, pf,ov . ['J. -Vl . ¡ F. lf are-
dwenen (õverstroomd 15e eeuur)¡ geilìr 5?6 l77O
t78 lA62 IJERVIKT prov. bJ.-Ul.¡ F. l,lervikt

STEKENE, prov. Û. -Vl. ¡ F. Stekene ? 16?'0
6L4 I¡I,ESTBEKE (Evergenr)e prov. 0.-1./1.r

TEf4 5E r prov. 0. -Vl. ¡ F, Temse r F. Ëverqem r 140 724
tll't 1590 LB27 IIETTEREI\I, pf ov. 0. -VI . ¡ F, t.lette-

THUIIJIJN (Thuin '/r prov. HenegCIu- renr 120 691 74, 776 B7t 872
uen, F. Thuin)r 97O IO24

TIELT, proV. bJ.-Vl.¡ F. Tielt., t'JICHELEhIT prov. 0.-Vl.¡ F. tliche-
LZ37 lgr ' 869 985 I8?5

UITBERGEN, proV. C.-Ul. r F. Ber- ti,lIEZË, prov. 0.-V1. r F. Lebbel<et
lare, 246 494

URSEL, prov. 0.-VI. r F. Knes- h,ILLEMSKERKET ñu Hoek in Zeelandt
selare , L3:¿9 30 377

UTRECHT, Nederland, prov. LltrechL, t'l0l'IDELGIf'lr prov. 0.-V1.r F. Gentt
t754 268 387

VARNENDIJC, parochie in Assene- tJ0NTERGEf4 r prov. 0. -Vl . I F. Dein-
de-Ambacht, 30 zê c LL67 L345

VELZEKE-RUDDERSH0VE, prov. 0. -ttl . ¡ ZAAi'¡SLAG r prov . Teeland e 1145
F. Zottegem r 1658 L32O

VIER AMBACHTENT 1500 L7B? ZAFFI|LARE, prov. 0,-Ul.r F. Lo-
VINDERHOUIE, prov. 0. -Vl o ¡ F. Lo- christi r I?7A

vendegem? 724 ZEGEL$EMr prov. 0.-V].¡ F. 0ude-
UINKT, prov. 0. -Vl. ¡ F. Deinze, naarde e 615

,93 lt?6 ZELZATE r prov . 0. -V1. r F. ?eL'
VLAANDEREN, 1344 zate' 536 It84
VLAERSEL0E, niet te localiseren, TEVERGEMT pDov. 0.-V1. ¡ F. Ðe

6û5 Pinte ' l8B
VLIERZELE, prov. 0 o -Vl. ¡ F. Dint- ZINGEfq, prov. 0. -VI. r F. Zingem t

Lievens-Houtemr 789 ]102
V00RDE, proV. 0. -Vl. ¡ F. Ninove o TOTTEGEM r proV . 0. -Vl. ¡ F. Lot-

L7 Lg teç¡ern t L7O9
V0RSELAAR, prov. Antuerpeñr 59? ZUIDDORPË, Nederlandr Prov, Tee-
VRANKENDIJKT verduenenr bij JancJ, 616 669 1754

Hontenisse, prov. Zeeland,l2B Zl'Ì¡EVEGEM, proV. t'J. -Vl. s F. Zwe-
!¡TAARSCt'l00Tr prov. 0.-Vlo¡ F. l,'laar- vegem, 17!2

schoott 538 746 824 t69B Z!,|EVEZELET prc'v. l¡J.-Vl.r F. Ì'Jin-
I,'JAAS, Ìand vanr L74 632 719 qene, 965
t'JAASMUNSTER, prov. 0. -Vl. ¡ F. Zh,IJNAAÍìDE, prov. Û. -Vl. ¡ F. Gent t

l,'Jaasmunster, 958 1459



III. STRATEI\I EN ANT,ERE PLAATSAANDUTDINGEN TE GENT 3r7.

BAAISTEEc, 187 574
BAGATTENSTRAAT, 776 827 144I.
BEERSTEEG (nu : De Beersteeg) 

e

t0 61
BEGIJNENGRACHT, 268 t94
BELFoRT, IB16
BELGRADOSTRAAT, zie : Huckelram
BER0UTn,, 109 2 I2q7 t3t6
BETScRAVEN, LB,T
BETSGRAVEf\tBRUGGHE (nu ¡ Lieve-

brug), 6tz
de BILC, tB45
B00MGAARDSTRAAT (nu : Corduua-

nierstraat ) r LtTZ
BRAAytP00RT, 99
BRABANTSTRAAT, 45 150 1CI74 L775de BRAND, 244 t64B
BRIEL, 126
BURGSTRAAT, 586 1190 1553
BURRESTEEG (nu ¡ Sint-Agnete-

straai:)¡ 448 g69
de C0GGHE¡ brug aan de t4erelbeke_etraat, IZ95
COMIJNSTRAAT, 4L4
c0NDUITSTEEG, 7O
C0RDUTJANIERSTRAATe zie ¡ Boom-gaardstraat
cREUPELSTEEG, 1555
CROMMENESSCT{E ( nu ¡ Geb . Uan Eyck_g'lraat en noordeindE van Kei_zer Karelstraat), 3ZO l0S9to92 It97 1224 1794 1795buter CUPEN, IZBB t740 t7A7
DENDERÎ40NDSE P00RT (Sint-Baafs_

dorp ) ¡ lS?.3
DE[!DERr'40NDSE STRAAT ( Sint-Baaf s_

dorp) r q96
D0BBELSL0T, zie : Serseyrìâns-

straat
D0NKERSTEEG, 495 L3r3 l50B 1509
D00RNZELËSTRAAT, zle : papenstraat
DRABSTRAAT, l8o.3o1 425 tïOZ r5ot

L752
EcLENTIERSTRAAT (nu ¡ tJÍlderoos-

straat) ¡ I4g4
EKKERGEI4 , 667
FREREÍ''IINEURENBRUG (nu ¡ Recolet_tenbrug), ßtl L762
GALGENJBERc, s t3 952 1400
GEBROEDERS UAN EyCKSTRAAT 1 ziø 3

C¡ommenessche

COUVERNE|'IEhITSTRAAT¡ zie r Schel_
destraat

GnAcHT, 1458
GRASBRUG, zie ¡ Veebruq
sGRAVENBRUGGE (nu ¡ Vlãeshuis-

trrug ) r 240
SGRAUENSTEEN, 610
GROENEBRIEL, 472
Gn0ËNE H00IE ( gebied tuseen even

bezuiden de tJÍndgaten tot
even benoorden Sinl-Anna-
kerl<; cf r. huidige Etraat,
troene 0oie ), 4J.t

GR0EllTEi\tvlARKT, zie : Vismarkt
HALLINCSTRAAT, L536
HEILIGE-GEESTSTEEG (nu I HeiligeGeeststraat), 2j4 5tZ LOZS'

t774
H00GP00RT, 203 569 BS0 967 lts6

1500 1528 15t0 1532
H00GSTRAAT, zie : buiten Tune
H00IAARD, ltBL I256 lB46
HoUTBRIEL, 151 259 tltT 1109

1595
lt0uTLEI, 760
HUCKELRAî4 (nu : Belgradostraat ) ,

L24
HUIDEVETTERSHoEK, 667 705
I EPENSTRAAT , 2,3
I NcELANT)GAT , 2t2
l|q0qlJNEN, voor de, I4s4
JERUZALEf4STRAAT, zie ¡ Sint,-

Giltisst,raat
J0ZEF PLATEAUSTRAAT, zio : Kleit_

st raat
KALANDEBERc, 47 948 9s6 t5r4

1614 16le
KAM[/¡ERSTRAAT, 158 1095 I?65 tr8l
KEIZER KARELSTRAAT, zíe 3

Crommenessche
KEI?ERP00RT, 547 L226
KETELP00RT, 93 99 ïtg 292 742
l(LEISTRAAT (nu ¡ Jozef plateau-

straat) ¡ 149
K0ESïRAAT, 6t9
KoRENI\4ARKT, BS 7 1546 t7t0
K0RTE KLEISTRAAT (omtrent Jozef

Plateaustraat en Rozier),
224

t(tRTE KRt'I55TRAAT, L305

I



t1g.

KtuTER, 806 885 L245 1556
KoUTERSTEEG, 855
K0UTERSTRAAî (nu t Zonnestraat)¡

e95 L3L7
KOUTERVEST (noordkant van de

Ketelvest), L245
KRIEKERSTEENSTEEG, 1107
KRUIDENIERSSTRAAT, zie ¡ Merel-

beke straat
KUIPERSTRAAT (¡ru : Vrouurebroer-

straat)r 254 7et
Kt,AADHAM ' 75 9O5
LANGE KRUISSTRAAT, 

'42 
539 ltSr

LANGET4UNT, 170 lo6B rlBl
TEDERTûUìÍIERSGRACHT ( Iater PIo-

tersgracht)r lÛlo 150l
LErE, 262 778 939 to96 1459

L479 16B4 L767
LIEVE I 1662 1700 LB22
LIEVEBRUG (zie ook ¡ Betsgraven-

brugghe) ¡ 3L5 1422 1837
LOEFSTEEG ( verdurenen, van Uri j -

dagmarkt naar 0ttogracht)t
t442

ME(E)RE (nu : Universiteitstraat)
765 BBI

f¡EERHEM, 140 ?LE 5Bl 984 L299
1462 L536 L723

T"IEERSENIËR55TRAAT, zie ¡ Suvel-
st eeg

MERELBEI(ESTRAAT (nu : Kruideniers-
straat), 1295

MINNEi-iAi{SSTEEG (verdurenen; van
Vrijdagmarkt nâar 0tLogracht)
tt65 467 762 t759 L769.

[,tI NNE14EERS , L7 64
[40LENAARSTRAAT , 5L9
MUIDE, 57 749 L22L
MUIDEGAT, 788
t{UIDEPooRT, 15
NEDERK0UTER, ?L7 1427
NEDERKT^JAADHAI'I , L63 1035
NEDERSCHELDESTRAAT, 792
NIEUI',BRUGr 6t3 L296
NIEUti,LAND' 151 1764
NIEUL,,P00RT ' L264 170]
NIEUIT,STRAAT (nu ¡ Sint-Pieters-

nieuustraat) , 220 245 474
598 7L6

N0PSTEEG (nu: gedeelte van de
Belfortstraat tussen de
Onderstraat en de Kamrner-
straat)e 679 1095 I26B

NUl,'lEL STEEG ( nu ; Poel j emarkt ) ,
253 2s7 290 L6t6

oLIESïRAAï, 2.99
üNDERBERGEN, 188 LA29 1215

rt39 1660
0NDERSTRAAT, ]-?t LlTZ L268 L7t7
OPPERKIJAADHAI4, rO44 l33L
0SKINSBRUG (over de 0ttogracht

aan cJe Spldenstraat), ?61
237 1646

0TT0üRACHT, 26L
0UDBURG, 62î) I44B L476 1B0l
0UERBR0EI( (ruijk buiten de t,Jaal-

poort noorduest van het
Broek)r 943 Lza4

PADDENH0ET( , 99 6
PAEUSTEEG, tI7
PALINGgTRAAT, 472
PAPENSTRAAT (nu ¡ Doolnzele-

straat ) , 1147
PASBRUG (qeuezen brug over de

Sint-Jansgracht) , 487
PEPERSTRAAT, LT'6
PISSTEEG/PITSTEEG (nu : Stad-

huissteeg), 9, ,31 800
1074 L379

den PIT (nu a GoudenleeuuPlein)r
54 77 r43 lB5 191 L9? 409
5r5 599 600 601 657 735 736
845 846 856 857 955 998 1.109
1rI0 LtrT 1lB1 t4t1 L62r 1677
L76I 1Br4 1415 r8r9

PLTTERSGRACHT, zie ¡ Ledertou-
ue r sgrachi

P0ELJEIIARI(T, z'íe ¡ Nuruelsteeg
P00RTAKKER (tussen Holstraat'
, en Houtlei)r 57, 769
P0srEERt,lESTRAAT, 99 26'
PREDIKHERETJBRUG, zie : Vertrunen-

brug
TQUADE BRUtìHSKIN (over de Lieve

bij het, Pnineenhof)¡ 5I?
Itt54

RAAf'ISTRAATJE (bi¡ de t',lalpoort-
straat ) , 63t

RABÛT, 5L9
RAMEN, 1553
REC0LE TTENBRUC , zie ¡ Freremi-

neurenbrug
RIJNGASSE ( verdurenen r van Sint-

Ja¡'rsstraat naar HoogPoort t
nu ten dele BiezekaPelstraat)t
752



R0DEt!, zie I Sint-pietere-Aalst,
Gent

SANDERST'JAL, 504 57L I4O3 L45A
1695

SAUAANSTRAAT, 621 827 L697
SCHAAPBRUG oude (over Schíp-

gracht tussen Korta en
Lange Steenstraat )

nieuue (over Schip-
gracht tussen 0udburo enStuizeken) -

/nu verdurenen/, Zrz
over SCHELDE (uÍjk tussen Schelde

ên Oude Schelde), LSZ 245
254 344 633 tSlI t424

SCHELDESTRAAT (nu ¡ Gouvernement-
etraat), 448 tzSS ITLg

SCHIPGRACHT. (nu,¡ Lange Schip-
gracht ) , 1000

5CH0UIÌTVEGERSSTRAAT, zie ; VuiI-
steeg

SERSEYMANSSTRATE (nu ¡ Dobbeletot)
t03 173

SINT-AGNETESTRAAT, zie : Burre-
steeg

SINT-BAAFSD0RP, uoonkern gegroeid
¡ond de Sint-BaafsabOij, Zff
72L4 L523 t57L 17Bl

SINT-GILLISSTRAAT (nu ¡ Jeruzalem-
straat ) , gB6

sINï-JAC0BSKERKHOF, s9 t797
SINT-JANS(HUIS)BRUG (naast het

Sint-Janshuis in de Sint-

3t9,

SINT-PIETERSDORPT gebied van de
Sint-Pieteraabdij te Gent
tussen de 0verpoortetraat,
Kantienborg, Ketelvest en
Schelde, L49 5gI 598 689
690 775 9I7 986 t427 t6B8
1844

SINT-PIETERSNIEUilSTRAAT, zj.e l
Nieurustraat

SPRIET (hoet< van Beqijnengracht
-en Brugsepoortstraat)r tg4

STADI{UI SSTEEG , r_ie ; piEsúeeg/
Pi tsteeg

sïEENDAt{, 568 1665
STEENP00RT (op do Steenbrug,

over een oude Leie-arm aan
!:! þegin van de St,eendam) ¡4L3 L4r5

STEENSTRAAT, 502 1700 t7t2
ST0EPENBERCHSTEEG (nu ¡ Jan

Ygl Stopenbergheatraat ) ,
L331

buiten TURRE (d. i . de t.loog-
straat ) , IIt6

UNI VERSI TEI TSTRAAT, zie 3

Mere
VEEBRUG (nu I Grasbrug), TtO

1256 1846
VEEMARKT (nu : Ulasmarkt),

464
VËLDSTRAAT, 56 613 995 t222

r28 1
VERïRUNEI\IBRUG (nu : predikhe-

renbrug ) , ß31
VEST, 1239 trrz 1682 (

vI JFI,,TINDGATEN, 1505
VISÌ{ARKT (nu ¡ [ìroentenmarkt ) ,265 131 569 582 679
vISSERIJ, LTBt
VLASI4ARKT, zie : Veemarkt
VLEESHUISBRUGe zie I sGraven-

b rugge
v0LDERSSTRAAT, 1007
VRIJDAGMARKT, 465 467 7tI 106S

t 18l t239 L33I L46B L482
1489 L662

VR0UtÀtEBR0ERSSTRAAT, zie ¡ Kui-
perotraat

VUILSTEEG (n, ¡ Schouurvegers-
straat), BZ 57,

Janedree f )
S INT-JAN5K ERKHO
SINT.JANSSTRAAT

Sint -Janek
in Sint-Ba

SINT.KATELINESTRA
5IN T-L I EVENSPOO RT
SINT-MARIENLAND (

gracht, pepe
straat en Se
394

SI¡qT-MICHIELSSTRA
SI NT-P I E TERS.AAL S

424 674 1106

55tt
1 t68

van Belfort naark, nu opgenomen
eplein ) , 7Sz
AT, g

, 60t 1687 rB24
tuseen Begijnen-
rstraat, Hol-
r RaeE gherechte)

Aï, r50 49I
T (ooi< r Roden ) ¡
L737 L826

F,
(

er
af
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I'JAAISTRAAT, L331 t4B9 L5t4
t,AALP00RT, 268 400 967 1188
IJAGENAARSTRAAT (nu : Zuarte

Zusterst,raat ) , 167
tÌ,ALP00Rï, ?,99 667 859
l'úATERPf 0LEN, bi j de Brabantdam,

922
TdATERSTRAAT, 143'
h,TJNGAARDSTRAAT, 99 168
t¡IILDERU0SSTRAAI, zi.e r Eglentier-

straat
l¡lI TTELEDERT0UTilERSGRACHï ' zie !

Ledertouurer sg r acht
ríOLFSTRAAT, zíe ¡ t¡Julf steeg
ì¡JIJLFSTEEG ( van Vri jdagmarkt naar

0tt,ogracht, nu ten dele t'JoIf -
straat), 760 1144 L4Bz

YPPERSTRATE, zie E Iepenst,raat,
ZAI(BR0EDERSTRAAT , ItTt 1173
het ZAND (buurt van Erusselse-

poortstraat en Sint-Lievens-
poortstraat inz. het pleintje
vanuaar zij uitgaan)¡ 479
476 e94 1107

zANDBERG, 1528
zANDPooRï, 6L7
zILUERSTRAAT ? L695
Z0NNESTRAAT, zíe r Kor¡tersLraat
ZUIVELSTEEG (nu ¡ l4eerseniers-

straat), 267 1261 1591
Zt"tARTEZUSTERSSTRAAT, zie : hlage-

naarsLr aat



J4l.
IV. HUIZEN TE GENT

de BAERS, Hoogpoort, lI4,in dgn BEER, Kuaadham, 75
den BONTENHERT, 26
BRANDENB0RCH, Langemunt, lZ0de BURSE, Drabstrãat, l0l
de qAE!ÐE, cfr, de Seelpe,ín de CAU55E, brouurerij' in de

l,.Jaaistraat, l4g g
de CLEËt,lE HARENT, Hoogpoort,, I53Oden CLEENEN HERT, Langbmunt,i 5gBde CLEINE ZhtANE, pitsIeeg, iOZ¿+de CLOCKE, brouverij op de San-

dersrua] ; 5O4
den C0ELSTEEN, huis bij de Sint_

NÍklaaskerk, gZ7
de C0GGHE, stoof te Betsqravenbij de Lievebrug, IS37
TCOUDENHUUS, brourueri j aan deLeie achter de predikheren,

1684
in de CR0ENE, Visr,rarkt of Hoog-poort, 56g
DIEPENBORNE, bakkerij op de krui_
. , srng van 4 u,egen , I3g7
de DRIE MANNEKINE; Hoogpoort.rgSS
den GR0(E)TEN HERÍ, Lañgemunú, 5BS

664
den cR0ETEN P0LLEpELE, bi.i de

Yrijdagmarkt naar de Iangemunl:toe, l068
Ín den_HANE, Burgstraat,, 5g6de HERTSHOREN, Diabstraát, l50l
den H0EREN, herberg in de'Burg_straat, l55jin den INGHEL, herberg in de Ka_landeberg, 5jg
9"n. {FIElr !luis op de pir, 7tsde LANTHERVE, brouuerij oÉ de

Sandersu/aI , ISZ|in do LELYE, Vismarkt of l.loog-poort, 569
de L0ENE AN DEN SpIEGHEL, tf5de 114YER, Hoospoort, Ifi2
9". l/|"QItJlERTl t(ammerstraat, IZ6sint I{UELENKIt{, Veldstraat i Sede llllllsIENE, Hoogpão ,i,- äetde NIEUTJE HANE, Hoogpoort, I500

d05KIN, brouureri j bi j de Oskins_
bruç1 , I646

den 0SSE en den ESEL, herberg
in den Pit, 955

de RAK[, buiten Turre, ll36de nAM, Hoogpoort, 355 LI l
t5t2

de nIVISCH, Langemunt, llslin den R0ELANT, Vismarkt of
Hoogpoort, 569

de R0ESE, hof stede in de lle-
derkouter op Sint-pieters,
917

tR0ESTERKIt\l, brouueri j op de
Sandersual, t40j

ten SCAKE ¡ st,oof , 266
de SCELPE, brouureri j in de 0p-

perkuaadham, eertijds de
Caerde gehelen, ßtI

den SCILT VAN BRETAENGEN, her-
berg,1604

in de SCUPPE, brouruerij in doBurgstraat, ttg0
de SICKELE, Hoogpoort of Neder-polder, ISZB
den gLqETEL, herberg in deVeldstraat, lj71
de SPIEGHEL, buÍten Tur¡e, ttl6
den SPIEGHEL TEN pITTE, Br5
tStTEERT, tussen de beiáe schaap-

bruggen, 237
ïIELR0DEN, Leie, 1096 LA97in den TUf'lELË, Kortemunt, 3j5
VAENKIN, molen op de Galgen-

berg, I400
tVI SCHSPAEN, brourueri j aan de

Lievebrug r 315
tl,llELKIN, Veldstraat, IZZT
den Ì,iI LDEN fvlAN, Langemunt , 5gBin tJULÍENB0RCH, Hoogþoor t r' 355
["JUtJEhl80RGH, Hoogpoõht , lilZin den ZICKELE, brouureri j buit,en

de Ketelpoort , 742 -
de ZÌ.JANE, buÍten Turre, llj6
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V. IN5ÏELLINGEN

A['4MAN r Gent t !92 BI2 1112 1178
I4I2

ALIJNSHOSPITAAL¡ godshuis op de
Kraanleí te Gent t t3I

ASSELGHEÎ'4, klooster van, 494
AUGUSTIJNEN, kloosLer van de

Eremieten-Augustijnen aan de
5Ínt-Margrietstraat te Gent,
r2?.9 L73t

BAKKEfìS, ambacht van de, 996
BAUDELU0, Cisterciënzerabdij te

Sinaai e 163 lBt] 328 1154
BEAUPRE, cisLerciënzerinnenabdij

te Beaupré-sur-Ia-Lysr Frank-
rijk, dep. du Nord, l5B 9t7

BEAUPREIT, zLe : Beaupré

ter H0YE, infirmerie van het
KIein Begijnhof te Gentr19
968 LL43 1458

HUIDEVETTERS, ambacht van de,
1585 1586

JAC0BIJNEN, Dominikanenkloos-
ter in de Onderberçen te
Gent, ook Predikheren ge-
noemd , 2rZ 4¿+8

KARTUIZERS, rfKoningsdaltr te
Rooigeffir 880 922 llli t68g

LAI/iSVELBEIJERKERS, ambacht van
t15'
Rijke Gasthuis I stede-
pesthuis in de Hoog-

at te Gent, lBB 1116

de,
LAZARIE,

lijk
stna

BIJLOKE, abdij-hospitaal te Gent 1245 L3B4
(Cisterciënzerinnen), 110 tlELLE, kerk en armentafeI, 255
160 539 6L7 76A 10Bl IL96 I4ETSERS, ambacht van de, 3O7
l2OZ 1767 het NIEUTJE KL00STER, klooster

DENDERI.IONDE, kapit,Lel van, 1410 van Viktorienen CIp de
D00RNIl(, geestelijke rechtbank, Groenebriel te Gent, 2L3

937 1610 309 57r
DR0t'¡GEN, klooster van, Norbertij- NtrEUI'jENB0S, abdis van, ciet,er-

nenabdíj, 2 4 110 tO3 592 ciënzerinnenabdij te Heus-
720 L3?9 1368 lB4l den, in de l6e eeuu, naar

[KKERGEFI e l'1. -Geesttaf e1, ]01 Gent overgebracht, lI87
Ter Haghe I 695 l?28
HALLEI-IEREN van den PIT, 54 77 L43 NONNENB0SSCHE, klooster van de,

185 191 L92 409 535 599 600 6?7
601 657 736 B/+5 846 856 857 N00D G005, hospitaal op cje
1109 1110 l3t7 13BI 1401 f'luide, I22L
I62L L6t+5 L677 1761 1814 0.L.V.-BR0EDERS, kloost,er van
1815 IB19 de geschoeide Karmelieten

HEBBRECHTSHOSPITAAL¡ godshuis aan Le Gent, Pand Patershol,
de Kortrijkse PoorL te Gent, 254 56L 63t 7Oj
342 6It ' 0NZE-LIEVE-VR0UÌ,C-kerk Doornik,

HEILIG-KERSTPARûCHIEe Heilige kathedraalkerk van het
Geestkapel, I73 bisdom Doornik, 526

HOEFSLAGERS, ambacht van de, ]98 OhiZE-LIEVE-VROUllkerk op Sint-
H0NDSCH0TE, amman, LZ25 Pieters, parochiekerk naast
H0UTBREKERS, ambacht van der1243 de Sint-Pietersabdij te Gent,

I2B0 L49t 734 tI97
H0YE, Sint-Kateline Ler, zgn.Klein P0ûRTAKKER, godshuis vân de,

Begijnhof te Gent (Lange Vio- Sint-0brechtsbegijnhof te
lettesLraat), 245 968 L435 Gent, IC92
t7 ?5
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POïTENBAKKERS, nering van de, lZBS
PREDIKHERENKL00STER, DominÍkaneh-

kloosteu in de 0nderbergen tetent, 1684
SCHILDERS, ambacht van de, 603
SCHIPPERS, ambacht van de, lTZO
SINT-BAAFS, heer van, L4Z4
SINT-BAAFSABDIJ, Berredictijnenabdíj

te üent ? 227 tlg l8l 527 SBt
6tt5 703 LA22 I25t 1310 tr77
t592 1780 t828

SINT-BAAFSGASTHUIS, hospÍtaat
van 5Ínt-Basfer bij de SpÍtaal-poort, 559

SINT-CLARAKL005TER, kloostor der
Rijke Klaren te Gent, 579
L097

5INï-ELISABETHH0F, Groot Begijn-
hof aan de Brugse Poort te
Gent e 749

SINT-ELISABETH It'JFIRMERIE, infir-
merie van het Groot Begijnhof
aan de Brugoe Poort te Gent,
tg6 940 1024 t2e6

SINT-GILLI5KL00STER, 74I
SINT-JAC0BSHUIS, godshuie bij de

Sint,-Jacobskerk, 77q LZ65
I476 1800

sINT-JAC0B5KERK, 28 158 7tr
1095 1648

SINT-JACOBSKERK, cotidianen, I04g
t646

SINT-JACOBSKERK, kapelanij, !0,9_å
SINT-JAC0BSPAROCHIE, HeiLige rlrO

Geestt,af eL, l.5B I6t lB? 949
tt90

SINT-JAC0BSPAR0CHIE, vinderen,
480 59A 758 849 tszT 1103
1252 1407 t41B I51t 1521
1598 1722 18tt

SINT-JANI VAN JERUZALEM, hospitaat
vgn, huis van de Hospitaal-
rÍdders te Gent, I616

SINT-JANSHUIS, godehuÍs van Sint-
Jan Bn 5Ínt-PauIue derfLeuge-
metetr te Gent aan de l¡Jaal--
brug, 30I j94

SINT-JANSHUIS, het godshuís Sint-
Jans-ten-Dullen te Gent :.aan deHoutbriel, lSf ßB 46q- 5{t;'6tl rs6 94' 1015 t592 IBat
1844

5INï-JAl\!sKERK , 
'42 

5t9 696 1455
TB4I

SINT-JANSI(ERK, cotidianen , ljï,
SINT-JANSKERI(, kapelanÍ j, gZ Zg0

588 1t90
SINT-JAhISPAR0CHIE, Heiliçe-Geeet-

tafel , 47 1,6, 2t7 259 qt4
6Lt 705 880 L327 r6t4 1619
1806

SINT-JAf!5PAR0CHIE, 0nze-Lieve-
Vrouru-gilde, Sg4

5INï-JANSPAR0CHIE, vinderen van
de onderkosterij, 5t6 gt5
tt97 LB26

5If'lT-JANSPAR0CHIE, vinderen van
de opperkosterij, 195 Zg4
280 t64 5I4 545 596 798
872 949 LO27 tr35 t246
L287 L486 t577 L676 L7I9
1789 IetB

SINT-J0RISGILÐ8, kruisboogschut-
ters, 1282

SINT-KATELTNEKAPEL, 1424
SINT-f,¡ARGRIETKL00STER, Víkto-

rinenklooster aan de Groen-
briel te Gent, 472

SINT-t,'iIcHIELSKERK, 2t2 49I 1096
1190 L462

SINT-MICHIELSKERK, cotidianen,
481

SINT-f,,lICl-tIELSKERK, kapelanij,
574 10t0

SINT-MICHIELSPAROCHI E, Heilige-
Geestt,afel, 232 l0t 1096-
Lt+54

SINT-l{ICHIELSPAROCHIE, vinde-
ren van de onderkosterij,
2t5 430 583 BrB e92 1090
1094 1452 t48t L54B

SINT-MICHIELSPAR0CI-tIE, vindersn
van de opperkosterÍj ¡ 538
746 Bt6 107] t250 1698
t778 1820 IB22

sINT-NIKLAASKERK, 955 L355
SIhlT-NIKLAASPAR0CHIE, Heitige-

teesttafel, 5t7 gZ7 ll4t
L263 lt3t t774

SINT-NIKLAASPAR0CHIE, vinderen,
525 577 764 862 1195 Lt57
L396 1675 1739 L790 1808

SINT-08ðRECHTSBEcIJNH0F, poort-
akker, 760
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SINT-PIETERS, heer van, l4l0 18]5
SINT-PIETER5, heerlíjkheid van'

42.4
SIt'lT-PIETERSABDIJ T Benedictijner-

abdíj te Gent, 64 BB 107
225 392 410 1145 1688

SINT-PIETËRSKERK, zie ¡ CInze-Lieve
VrourY-kerk oP Sint-Pieters

SINIT-PIETERSPAROCHIË' HeiIíge Geest-
taf eI , 45 792 lt7'7

sINT-VEERLEKERK, 768 968 LL43
t19t L2?2

SINT-VEERLEKERK ¡ Heilige-Geest-
tafel r 910

SINT-VEERLEI(ËRK,kaPeIanij, 1141
SINT-VEERLE, kaPittel, 99 II90

L646
SPIJKER r graanoPstagPlaats t'e

Gent, 984
STRIJPTIRHALLENIT halheren van det

1584 1779
STUKADOûRS r ambacht van de, 28
VISMARKTT vinderen t 265 333 5Bz

679 894 99L L657
VI5(VER)K0PER5, neering van det

L462
VLEESH0U[üER5, ambacht van de, 464
VLEESHUIS (groot)¡ oP de Groenten-

markt, 3 79 71 16fl tLg 642
683 785 Br4 S48 1051 1082
1138 1470

V0LDER5, ambacht van de, IBI0
V0LDERSHUIS r godslruis van de

volders te Gent, 254 IStl
rt70 1373 1733

b,ENEÎ4AERSH0SP I IAAL ¡ godshuis op
het Sint-VeerlePlein te
Eent, 4Û 57I 677 1222

l¡JEVERSHUI S, godshuis van de u,ever6
in de Kortedagsteeg te Gentt
859 1245 1294

Iì'EVERSKAPEL, 1585 t5B6
Ì,lI JNAt'{BACHT , 44r
ZAGERS e ambacht van de, 1247



345.
VI. TOPf]NIEMEN,

ANDRIESt AKKER, te SÍnaai en Lo-
-_ --_keren geLegon, gg0
AVERTI-lUhlE, gged te 

' t"telle, provin_cie 0ost-Vlaanderen, F..ilelle , 6Zj
BAUBRUGGHE, goed t,e, z
BERRET'JIJC, IbT Iter BIESEN, goed in Nazareth,provÍncie Oost-Vlaanderen, F.Nazareth. IZ75
de BIEST, l6t4
voor de BIEST, MacheIen, provin_

cie ûost-VlaandereÁr' F. Zulte,
TI27

ter BISTERT, goed te Heusden,provincie Oost-Vlaanderén,
F. Destelbergene l66g

BOESTENBLTJDE, 884 rierten gR0UCI(E, goed in het, land
vatì Nevele, 59zten BR0UKE, goed te Eruetegem,provincie Ooet-VIaanderen,F. Zottegem, ll5l

sBRUI¡JERS lAltlf meers in Zevergern,provineie Oost_Vlaar¡deren,
F, De Pint,e , 3Ag

cALVE, 7475
CALUE, t^lachtebeke, provincie

0ost-Vlaanderen, F. [Jaelr_tebeke, gZ
DEI'lEl,lEERS, meers te 0nkerzeJ.e,provincie Ooet-Vlaanderen,

F. Geraardebergon, 49g
DI VEhILANT , T22A L640
de D0!¡¡{ELEERE ¡ Lede, provincio

0ost-Vlaanderenr' F. Lede,
TT39

den DRAYB0EfqE, plaats te Moerbeke,provincie 0ost_Ulaanderen,
F. l,'loerbeke , 7ZA

GR0ENINGHEN, lrlazareth, þrovincieOost-Vlaanderen, ' F. Nazareth,
887

HARINGE LEED[, f,loerbeke, provincie
0ost-Utaånder"n, r. üãeroet<e,It54

de HAUBEKE, 1634

HEERENTACI(EnE, land te Lokeren,provincÍe Oost-Vlaandef,€rtr
F, Lokeren, g78

ten l-IELSH0UTE, goed te Drongen,
provincie 0ost,-Vlaanderen,
F. Gent , 34I

H0EBllSCHE, leen to i..loortsele,
provincie 0ost-Vlaandetren,
F. 0osterzele, l4l0

H0EDEÍ4ERSCI'1, Lovendegem, pro_
vincie tlost-VIaañdeieir, F.
Lovendegem, l5l0

HOGE sH0PKOUTER, 75t
de HUL, Sint-Deni js-tdestrem,

provincie Oost-Vlaanderen,F. tent, ll09
INSANT, rneers te Schelderode,

provincie 0ost-Vlaanderen,
F. l.terelbeke , 622

K E RENDEI4EL C L EEDE/K EE RENITEL CL EEDE,
l,'Jachtebelre, provincie 0ost_
Vlaanderen, F. llachtebeko,
11]

de LANGHE ttATE, in de !(eeren-
melcleede te blachtebeko,
provincie 0ost-Vlaanderen,
F. ldachtebeke, lll

LEDEMEERS, 29e
de LEEBEI(E, 98
de [.lEERE (behelst Deinze en

Bachte-t{aria-Leerne ) . 585de f4EULENBERCH, Moortselá r pto_vincie 0ost-Vlaanderenr' F.ûosterzele, I4tO
Ler MIDDELT, goed te Slnt-l,lartenE_

Latem, provincie 0ost_Vlaan_
9gI?n, f. Sint-Martens_Latern,
L5t?

rle NIEUt.JE BELCe ffi8êDso 604
SPAPEN BELC, (veen)geÉieO achterde ltuide gelegeñ ,749
PATV0ERDE, leõn t; Vinkt¡ Dro_vincie Oost-Vlaanderán, F.Deinze, 593in rlen PEETERS HERSCH, leengoedte Paulatem, provincio õost-

Vlaanderen, F. ZruaJ.m, 576



[¡UADERi4ERE r Aalst r pf,ovincie 0ost-
Vl"aanderen, F. Aalstr 11t0

RATTEPADE, goed te, BBz
ter RIJTr'goed be MeIle, Provin-

cie Ooãt*Vlaanderen r F. l'leIle t
255

t,ROT, stuk je land te Melle r Pro-
úincie- Oost-Vlaanderent F '
lvlelle e 3'55

SCHELDEMEERS, Me1Ie, Provincie
0ost-Vlaanderen, F. f'îe11e,
255

tSERPAUt^IELSPoLDER, 5L7
ten blALLE, goed irr Gottem r PDo-

vincie 0ost-Utaanderenr F.
Deínze r 11

tn,AtlDEREUBEf'l r plaats te Gent (? ) I

,46,

559
T,'JES THUUSEN

Hulsb
molen te, ambaeht van

Nederland, Provincie
,
(

Zeeland) , L292
l¡,IJNLEEDET l'Jachtebeke, provincie

0ost-Ülaanderen, F. l,"lachtebeke
rll

den t{INKEL, hooiland te Merelbeket
provinóie 0ost-Vlaanderenr F'
lvlerelbeke, 10,4

llUNLEEDE e v@€rl te lrlachtebeke t cf 1'
tli jnleede r 725

Zb,IAERNEI'IAERNE, goed te Boesten-
blijde en te AxeI (Nederlandt
provincie TeeLand)t 881

ZlrJINXI{EET r grond i¡r het ambacht
van Assènede (lilederland r Pro-
víncie Zeeland) e 1447


