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REGESTEN

1"4C.2

reeks

3OL/17

!4O1, iuli

1,4C.3

"

30

1" inJillem Brielman erkent een schuld van ¿ì tb" par. van kooíen aan
Roese

F"

Jan

"

66v" /LA"

1,402, apri

l

3

2" Gillis Talboem, fs" Jan, heeft aan Jacop uter Galeiden de rente van
3 lbo par. verkocht die hij heeft op het erf van het huisrrPerchevaletr, tussen ttDe cleene arenrr en rrln de drie mannekinerrin de Hoogpoort" Jonkvr" Mergriet.e Plaustereins, Gillisr vrouw, zieL af van
haar rechten, op de rente "
Fo 7Bv" /2"

1402" juni

3"

De
a

F

1,402

"

20

schepenen veroordelen Fransoys Monde tot het betalen van 37
d" gro" aan Jan van den Heede, fs. Gil1is"
24r" /16 "

auqustus

s"

L8

4" Jan de Hudevettre, alias de Ruddere, geeft volmacht aan zijn vrouw
Matte van Helst om ln zijn naam schulden te innen "
F." 2Bv" /iA"
au stus 19
1,4C.2
Pieter van den Moure, prlester, heeft aan Gillis van der Duust en
5
Bouclin Goet.hals, proviserers van Sínt-Janshuis aan de Waalbrug een
verkocht, bezet op:
lijfrente van 3 lb" 3 s" L0 d" par. per jaar |tvoer
den Jacopinnentf in
a) de helft van een erf en huis in ,Ce steeg
de richting van het Ingelandgat, toebehorend aan de frSwestrenfr"
b) de helft van een erf en huis in de \dijngaardstraat toebehorend
aan Jan Borluut "
c) de helf{: van een erf en huis in de Heghetantierstraat toebehorend
aan Jan Biliau"
Fo tr" /1"
6" Jan de Blake, fs. Gheeraert, geeft zijn vrouw Jannequinne volmacht
om schulden te innen en hem te vertegenwoordigen tegenover ü,jn
schuldei sers

Fo 1r" /2 "

"

2

1402, augustus
7

?2

Jan de Heere heeft aan Willem de Mey, zilversmidr êh LljsbeLte
sPeysters een lijfrente verkocht van brood van een halve viertale
tarwe, wekelijks te leverenr €ñ bezet op een bakkerij op ittSant voer
tCruce'r naast het huis van Jan van den Heede, gelegen op het erf
van Symoen uLen Hove met een cijns van 30 so par" per Jaar"
Landheer: Symoen uten' Hove"

F"

7r" /30

1,402, augustuj¡

?5

B. Jan van der Meere, fs" Segher, verkoopt aan Lievin van der Aerde
twee gemeten land liggenderrten Eechautett in de parochie van HeiligKerst, voor de som van 5 Ib. gro. torn"
Fo tro /4"
ô

Jacop de oooo van Oostburg erkent 2 7-b" gro. torn" schuldig te zljn
aan de amman van Gent, Arend van den Damme van onkosten qemaakt in
tt

g[¡¡¡¡¿¡gtr

F"

1r" /5

"
"

10" Jan Meusseune, Lievin van den Ackere, wonend op de Steendam, Jacob
de Vos van Uitbergen, Mathijs Yde van Zele en Gillis Vinke van Moerbeke erkennen een schuld van 38 so gro" torn" aan Arend van den Damffiêr amman van Gent,, a1s borgen voor Jan Vossaert alias de Wachtere"
Fo 1.r" /6"
!1"" Jan Vossaert, genoemd de Wachtere, erkent een schuld van 3 tb. L5 so
gro" aan Pieter en Jan Meusseune van een Iening " Borgen zi, jn: Lievin
van den Ackere, Jacob de Vos van Uitbergen, Mathijs Yde van ZeLe,
Gillis Vinke van Moerbeke"

F" tr" /7 "
L2" Katheline Baers,

weduwe van

nen een schuld van 3 Ib "
Fo tv. /2"

20

Jan Auzijn en haar zoon Jan Auzijn erkens" gro" aan Gillis Sneevoet van een huis.

L3" Jacob Sneevoet legeert L5 Ib. gro. torn" aan zíjn nicht Calle Vrombouts, dochter van zijn zust,er Mergriete Sneevoets"
Herroepen op 10 februarl 1-405 omdaL Calle gehuwd was buiten de goedkeuring van Jacob Sneevoets vrouw Mergriete van den Hulse en van
Gillis en Jan Sneevoet, Callers neveno
F" tvo /3
14C-2.

augustus

26

1,4" Diederic van Leyns, priester, erkent een schuld van 4 lb" 10 s" gro.
aan Mergriet.e Bette Neefs van juwelen "
Fo írvo /1,"

3

L402. augustus 28

15" Jan Specht erkent

een schuld van 1,2
1,4 so B d" gro" torn. van
rrspierschen berderentt aan Willem vanlb"
den Steene" Borgen zijn: Jan
Boone, brouwer, wonend in de trschelpe bij den Cranerrr êñ Jan de Ne-

ghere, bij de Koepoort Itten
F" 1"v" /4 "

Crommeneeschen

"

s" mer phelips erkent een schuld van L0 lb" gro"
torn " aan l^iitlem vðn den putte "
Fo !v" /5 "

1"6" Jan de Jonghe, f

17

Mer Roegeer de
aan Jan olivier

Tolneere, ridder, erkent een schuld van 3 lb. gro
"
van de helft van een huis genoemd rîDe Sommelt gelegen
in de Veldst::aat" Voldaan op L5 januari 1.403"

"

tv" /7 "

FO

Jacop Gheerards van Brugge geeft volmacht aan Jacob Doedins om
schuld te Ínnen van Wi I 1em van der Leyen van Kapri j ke "

1-B

F"
14C^2

!9

"

1v" /10

aLr

een

"

stus

30

Jan Boene, brouwer, erkent een schuld van L3 lb" 1-3 s"
van lijnwaad aan Lísbettevan der Heiden" Borg: Pauwels
F" 1rv" i5 "

gro" torn"

de Blende"

L40,?, AgSqs!us_ 3r.

20" Pieter de Dcckere erkent een schuld van 12 lb. LO s" gro" aan Haecte
Mools, dochter .¡an meester pieLer Mools van Middelburg, van een Iening.
F" 1v" /9 "
21" Jacob Sneevoet geeft volmacht aan Boudin van der vloet en Girlis sneevoet fs" Giltis om in zijn naam schulden te innen.

F" 2r" /5 "

1,402, seÞtember
¿¿"

1

Jan van den Hoghenhuus verhuurt aan Jan de clerc, bijgenaamd Bittervrou\^r Kerstine een huis gelegen aan het eind van de
Scheldestraat bij de Sint-Janskerk tegen 4 s. B d" gro" per jaar"
Fo 1.v" /8"

clutte en zijn

23" Lievin van der Couteren en zijn vrou w LisbetLe van Ghend hebben aan
Jan Roese een huis verkocht te Assen ede, staande op een erf toebehorend aan philips van Steelant, met e en cijns van 3 s" gro" en 3 kapoenen per jaar" Dit- huis was eertíjds elgendom van Pieter van Ghend,
vacler van Lisbette"
Fo 2r" /L"

4

1,4O2. september

1,

24" Reynout van den Buere erkent een schuld van ZB s gro aan Jan
"
"
Piendale "
F" 2r" /2"
25" Mergriete van Baveghem, weduwe van WiIlem de Moenc geeft volmacht
aan l¡Jouter de Muenc en Laurelns van der Meere om schulden
te innen "
Fo 2v" /!2 "
1402, september

2

26" Mattheus de Bleekere erkent een schuld van ZO s. g d" gro" aan
Joes
van Laerne"

F" 2r" /3 "

27

heeft aan Pieter Bachuus de exploltatie van een halve
" Jan de Ceuninc
bunder rrsl achmouren ( 1) gelegen te Moerbeke op SerGhelloetsleede,
verkocht voor 7 Ib" 4 s. gro "
Fo 2r" /4 "

1"4C^2

se

r4

te

28' Jan Lancpieters heeft aan Jan van oesterzele een lijfrente van
Lwee
nobelen per jaar verkocht, bezet op zijn huis, eertljds eigendom
van
Pieter coel-man, gelegen in de zeugsteeg aan de voet van de brug aan
de oostkant van de straatr oP een erf van het Nieuw klooster aan
de
Groene Brier met een cijns van 32 s. par. en twee kapoenen per jaar"
Landheer voor het Nieuw klooster: Jan de Man"
Fo 2r" /7 "

29" Gillis van der Linden erkent een schuld van L6 s" 6 d" gro.
Pieter Straetman van een lening "

F"

2r" /8

aan

"

1"4O2, septembe r5

30. Ector van GroeLkrrouc erkent een schuld van 2i. lb" I so 6 d" par"
1n
naam van een kapelrij bij de trFilgedi-euzenff aan Jan de Groete, priest,er "
Borg:
Gillis van Groetbrouc"
Voldaan op 17 december 141,5
"
F" 2r" /6 "
31" Pauwels Bille erkent
de Meester van Temse
Fo 2r"/9"

een
van

schuld van 3 lb" 7 s" gro" Lorn" aan Jacob
een achterstallige tiende "

(L) veengrond, met een bepaarde best.emming (bv.
turf steken) "

5

1402" seþtember

6

32" Li-evin de Moer erkent een schuld van 1"2 1b " 4 s" gro" torn" van
honing aan de weduwe van Hein::ic Sproec "
Borgen: Jan Dhert van WetLeren en Jan van Beke, hrrouwer"
F" 2v" /1"
33" Martj-n van der Houven qeeft volmacht
te innen en zLjn bezit te beheren.
F" 2v" /2"
L402

Lember

SE

aan

Laureyns Snouc om schulden

7

34" Jan de

Paeu, vrij schipper, erkent een schuld
B par" (sic) aan Jan Bailliei: van scharen"

Fo

2v"

r¡an

2 lb"

1,6

gro"

en

/tO"

14A2. seÞtember:

9

35. Jan sersancie::s f s " Danier heef t aan Gilris Hoernic 1 b" en 36 r"
mcrer verliocht, geLegen te Wachteloeke bij cle ttLangheleederl voor 1"tz
lb" gra" torn"
Borqen zi jn Arend de Necke¡: en Segher Hoerni-c
"
VoLdaan op 7 juJ_i 1,416 "
Fo

2v"

/3"

36

" De gebroede-rs Roegeer en Arent van Outerive erkennen een schuld van
3 LlJ" i1 s. gro", als erfgenamen van hun vader Gheerard van outerivêr van achte.rstallige pacht aan Andries van der Crayen, hoofdontvange:. van de Sin.t-pietersabdij "
F" 3r" /6"

37

"

" A1ysse van der tnterde erkent een schuld van 3 lb" gro. Lorn.
aan j onk...y. " Cl a.rc sRudders "

Joi,lcvr

F" 3r" /9 "

r

3.9&:lç:
JA

Joes Paeps

:LO

(

?)

erl<ent een schuld van 2 Ib" 10 s" gro" aan hlillem

Blij ?) van t wee harnassen "
Fo 3r" /1A"
(

e

tember

de

11,

39" Diederic valke, Hughe Hal¿ert, Jan Valke, fs. wouter en Jan Ronde
beloven elk één van de vier kinderen van Arent, valke f s. Jan op hun
kosten te onderhoi-lclen, meL instemming van Marie van der vennen fa.
Clais" Dj-ederic valke zaL zarg dragen voor Amelrike, Hughe Halaert
vcor Willelli-n, Jan Valke voor Merkin en Jan Ronde voor
Steefkin"
F" 2v" /4 "

6

1,4A2. september 11

40" Jan Ysenbaert, wonende te Kluizen (nrtvelde) erkent een schuld van
3 Ib" gro" torn" aan Willem Gillisseune"
Voldaan op 4 oktober 1,409 "
F" 2v" /5 "
41-" Jonkvr" Katheline sCranen, weduwe van Pieter Reynere, heefL aan Jan
Seyr priest.er, als onLvanger van de Cotidiane van St"-Niklaas, een
lijfrente van 3 lb" par. verkocht, bezet op 1/4 van een erf, gelegen
Itup de Leyerf, waar het huis van Jan Merlin op staat, genoemdltHet lvliddelhuusïr, vÖÔr de kapel, tussen het huis van Jan Busteels en deItBerye"" Dit erf was eertijds gekocht door Pieter Reynere van jonkvr"

Aechte sPeysters en Jan Bel1e, haar
Fo 3r" /1"

man"

42" In het geschil tussen Pieter Boutkin en Lodewijc van Calkene ats borg
voor Maerc van Oebosch aangaande de koop van een huis in de Vuilsteeg,
vonnissen de schepenen dat Lodewijc L2 Ib" gro" torn. moet, betalen
aan Pieter Boutkin en dat lvlaerc Lodewijc van Calkene moet schadeloos
steIlen" Beide partijen verklaren zich voldaan op 27 augustus L4O5"
Fo

Avo

/3"

1.402. september

1,2

43" In het geschil tussen de weduwe Hoste huut.en Orten en lr{ergriete, weduwe
van Gi1lis Pauwels bepalen de schepenen dat Mergriete het achterstallig
beclrag van 38 so gro" torn" van de koop van een huis gelegen aan de
Kwadebruq. moet betaf.en .
F" 2v" /6 "
44" Segher Bernaige erkent een schuld van 33 s" gro" torno Vâñ wijn aan
Mergriete, vrouw van Matthijs de h/aghenere, wetteli jk gevolmachtigde
voor haar man"
Voldaan op L8 j anuari 1406 "
Fo 2v" /8"

45" Jan Bolles erkent een schutd van 30 s. gro" torn" aän Laurej-ns Poritenoyse "
Fo 2v" /9

"

46" Bij het huwelijk van zijn zaon Raesse met Lisbette Drabs, fa" Symoen,
schenkt Pieter de Clerc LA lb" gro. aan ziln schoondochter " Zo h,ij in
gebreke blijft,
zaI hij zijn schuld voldoen met qrond in de Keure van
Desteldonk

F" 4r" /3.

"

7

1,402, september

1"3

47" Pieter van VJest erkent een schuld van L0 lb" 6 d" gro" van planken
aan Mattheus Damman" Borg is Jan de Longcourt" Bovendien is de som
verzekerd op 1'/4 van een huis I'up de Leyefr, geheten het r?steenhuustt,
voor de helft op een erf van Boudin van der Bloc{-, voor de andere
helft op een erf van dj-verse landheren, met een cijns van 20 s" gro"
Voldaan op I oktober L405.
Fo

Svo

/6

"

14A2, september

L5

48" Joes de Passere, Jan de Passere, Joes BlommaerL, alias van Ghendr €ñ
Jacob Moerdijc erkennen een schulcl van 7 lb. gro " torn " aan de baljuw
van Gent"

F" 74r" /1-3"

Borruut, fs" Ghiselbrecht en Jan van den Hamme, fs" Jan hebben
huizen verdeeld Ín de Nederscheldestraat,, op de hoek van de Koutersteeg, erfenis van Jan van den Hammees vader"
Jan van den Hamme krijgt de kant van het huis en erf naar de SintJanskerk toe, toL aan de muur in het midden, aan de achterkant lopend
tot Zeqher Betst huis en op het einde draaiend naar de Braambrug" Hij
moet echter vrije doorgang geven naar de tîûrerdernebëttachter ziin huis,
tot aan Zegher Bets "
Jan Borluut ontvangt de overige woningen " Jan van den Hamme moet Jan
Borluut schadeloos houden van een rente die hij op de helft van de
huizen bezet heeft" Landheer van 1,/4 van de huizen: Andries de Bru-

49" Jan

were

"

F" BOr'/3"

1402

se

tember

1"6

50" Willem Wandelaert heeft aan Jan Everwyn t/2 b. moer verkocht, belast
met 6 d" par" aan de graaf van Vlaanderen, gelegen te Moerbeke op
SerGhelloetsleede, aan de noordzijde palend aan de moer van vrouhr
van den Bossche en aan de westzijde aan de moer van Joes Diederix,
alias va.n den Hoerne. Wi1lem kocht deze mÕer van Tomaes Steurem
(koopakte van 4 augustus 1_401,)
"
Fo 2v" /1"L"
51- "

Boudin vander Beken heef t aan jonkvr" tvlergriete Maes, begijn van
sint-Elisabeth, een lijfrente van 6 so gro" verkocht, bezet op zljn
brouwerij in de Peperstraat, gehetenrlrn den coggher, staande op een
erf dat toebehoort aan de Lazarie en belast met 32 s" par. per jaar
aan dit gasthuis" Landheer en ontvanger voor het gasthuis: broeder

Gi11is Barey"
F" 3r" /2"

B

t4a2

S

tember

16

52" Jan de Carleer (?) erkent een schuld van 167 L]o" L3 s" 2% a" paro
van achtcrstallige pacht aan And¡:ies vander Crayen, hoof dontvanger
van de Sint-Pietersabdij " Hij mag evenwel de waterschade verhalen

die hij heeft geleden.
Fo 3r" /15"

53" Bussart van Munte en Pieter de Costre nemen Lievin Dammans tiende
terrWincleke't en te Balegem in pacht voor 6 jaar, tegen 50 Vlaamse
nobelenr een steen vlas en 50 eieren per jaar" ZLjn woning en het
recht, van de altaren in bei<le parochies zijn niet in de pacht begrepen.

Fo 3v" /5"
54" Jan van der capellen heeft aê.n Jan sLoeve een stuk land te KruÍs*
houtem verkocht:
2b " min 1-5 r o aan de ?eWinkelputtert
-Þzb " genoemd rrSymoenshofstede?t
1b " meers achter f?Symoenstr
-12ø " genoemd I'Neerinxvelt" in de ilt¡iÍnkel nellinc
Coppinl'

Het land is belast met L3 groo Mocht Jan Sloeve in het genot van zijn
eigendom last ondervi-nden, mocht de last hoger zLjn of de oppervlakte
10 tot 12 r" kleiner blijken, belooft Jan van der Capellen Jans erfgenamen schadeloos te ste1len"
Fo 3v" /6 "
Jan sloeve verbindt er zich toe een rente van 3 lb" gro. torn" per
jaar te betalen aan Jan van der Capellen en zijn vrouhr Soetin Moy*
tiers" Bij de dood van één van beiden valt de rente op de helft. In
het geval dat Soetin na de dood van haar man haar recht van t'bi1evingheil zou laten gelden op de grond te Kruishoutem die Jan Sloeve
van haar man kocht, vervalt de hele rente" Deze lijfrente is bezet
op Jan Sloeve's huis ttup de Leye'? u/aar Jan Sersimoens woont, naast
rfcrehodenrr, en op het huis en de herft van het erf waar hijzerf
woontr aan de Sint-Michielsbrug, clit met insLemming van Heinric van
Ansbeke, J-andheer voor de H.-Geesttafel van Sint-Michiels van de andere helft van het erf, dat belast is met een cijns van 6 lb. par"
per j aar,

55"

F" 4r" /1""
1,4C-2

56

tember

S

17

Jan de Com, fs" BerLelmeeus erkent
van Oerenbeke van een lening "

"

ñô
u

1.402

3r" /3

se

een schuld van !4 s" aan Michiels

"

tember

1B

57" Jan Morael, metser, heeft äan Heinric van Waelbrouc, fs" O1Ívier een
huis verkocht op de e'st,rekelshaercletf in Sint-Pietersdorp, met een
landcijns van B gro" en eentîmuddekinr?brooci" Heinric erkent nog een
schuld ten bedrage van 5 lb, ZS qro" van achterstalliqe betaling van
de koopsom"

F" !Bv" /9 "

9

1402. seþtember

19

58" Kateline Roemans,
neef Jan Roemans,
F" 3r" /4"

weduwe van Jan Waye
genoemd in/aye,

legeert. B lb" gro" aan haar

59. Jonkvr" Katheline Berlioets, weduwe van Jan van Daelputte heeft aan
haar moeder jonkvr" Katheli-ne van den Rijsse 3/4 nin I/1"6 van de
herft van een huis genoemcl I'werregharenr? verkocht"
P" 3r" /L7 "
60" Pauwels van Muushole heeft aan Justaes coet.s een goed verkocht te
Merelbeke, L8 b" groot, belasL met 20 so par" aan di-verse landheren,
alsook 4 b" bos, geheten eîsconbrouctt, eveneens te Merelbeke, met 40
s" par" aan het beqijnhof rer Hoye en 40 s" par" aan Jan Roelinc"
F" 67v" /7 "
1,4C-2

61"

SE

De
S"

F"

tember

20

schepenen veroordelen Pi-eter van der Beke
Westbeke.

gro" aan Jan de Tolnere van
3'"

/B

tot het betalen van

34

"

62" Clais van Westvoerde en Jan de T'olnere van lniesLbeke hebben aan jonkvr"
Mergriete Steemaers 2 percelen land verkocht bij het huis te Vaarnewijk, nl "'4 g" .t van 'ltBijlstic'l en 1/4 b. ernãast, het geheel belast
met 2 halster rogge per jaar" De andere helft van het land is eigendom van jonkvr. Ivlergriete. De koopsom bedraagt 2 rb" gro"
Fo 3v'/L"

63"

schepenen veroordelen Jan Herenboud tot het beLalen van
aan Gillis Hansen, genoemcl van Merhem "
F" 3v" /2 "
De

1.9

s" gro"

I Ib.

64" Hughe l3rune heeft aan Wouter Vaenkin en EcLor Everwijn een huis verkocht tussen de rfMerlebequestraatrr en het pleintje aan rt pas tegenover Jan de Haste, met een poort vôôr het huis en een achterpoortje
uitgevend op de Houtbriel, staande op een erf van de stad Gent met
een cijns van 24 so 3 d" par. per jaar en bovendien ]relast met 1,4 lb"
çro " van een schuld aan Lievin van Mossevelde " De koopsom bedraaqt
2 Lb" gro" Landheer voor de stacl Gent: Justaes onredene"
Fo 3v" /3"

65" Jan de Cupere, priesLer, legeert aan Kateline en Nicoline, zijn natuurli j ke kincleren , eIk de som van 1,2 lb" gro" Lorn"
F" 3v" /4 "
66" Jacob de ln/itte, fs" Lievin erkent 32 s" gro. schulctig te zLjn
Jan de Tholneere van Westbeke"
Fo 3v" /7 "

aan

1_O

1,4O2. seþt ember 20

" Jan Meynvert heeft aan Jan van den sluetele, genoemd de Backere, een
huis verkocht bij het Berfort, geregen tussón
huis en de school
van sint-Jans " Het huis staat op .en erf van dezijn
ãrrgenamen van Boudin
van vinderhoute, met een cijns van 30 s" par" peÌ: jãar, welke door
Jan van den sluetele en zíin erfgenamen dient tetaald Le worden"
De
ruimte achter heL huis mag niet bebouwd worcjen, daar zo lj-cht worclt
genomen van het huis van Jan Meynvert" Koopsom 1,9
gro" torn" Landheer voor de erfgenamen van Bouclin van Vincierhoute:lb"Jan Morael,
priester.
o Voldaan op 1,2 december 1403.

67

F

4v"

/1"

68" Jan van Menclonc, priester, heeft aan Pieter Michiels een lijfrente
van 6 s" gro" per jaar verkocht, bezet op een meers van + 9OO à 1_OOO
ro groot, gelegen achter Meerhem, tussen de meers van heï \denemaerhospitaal en die van Symoen BeLte"
F" 16v' /6 "
t4O2. september
69

22

" Guyoet de Bloc erkent
van der Schil.den"
Fo 3u" /B "

7C^"

een

schuld van 2 lb" I so gro" torn" aan Jan

Ghiselbrecht van der oest heeft aan Katheline spoert,ers, vrouw van
Pieter vierjaer en aan hun dochter l4arikin een lÍjfrente van 6 so gro"
verkócht, bezet op Lwee aanpalende huizen op
de vest
met een landcijns van 23 s" 2 d" par" per jaar aan de';;;.;*ä*"*ãåråt"
stacl Gent" Landheer: Justaes Onredene"
Fo 4u" /5"

71" Gillis van der Biest verklaart
aan Ghiselbrecht van Ivluschote "
Fo 5v" /2 "
LAC-2 t

/¿"

september

4

Ib" 2 s" gro" torn" schuldig te zijn

23

Jarì van cler Manden erkent een schuld van 1,2 lb.
Jan de le Villenove, qenoemd van SainL Mors"
F" 4r" /2"

gro" van een huis

aan

73. De schepenen veroordelen Jan van Hautem, kruidenier, tot het betalen
van L8 lb" gro" aan Katheline Vaenkin, weduwe van Heinric Sproec"
Fo 4r" /4"
74"

De

S"

75"

De
B

FO

schepenen veroordelen Wouter van

gro" aan Raesse van den plassche"

der Leyen tot het betalen van

24

schepenen veroordelen Jan van den Hole tot het betalen van 4 lb.
so 9 d" gro" aan Jan Haesbijte"
4ro /6

"

11,

1.402, septenber
76

2,5

De schepenen veroordelen Segher Bernage tot het betalen van t9 schllden aan de echtgenote van Gheeraerd irlachtegael, optredend als zlin
gevolmachtigde; hij moet ook de proceskosten dragen.
Fo 4r" /17 "

1402

ember

26

77. De schepenen veroordelen Jan de Coc, als borg voor Clais Spillier tot
het betalen van 2 Ib" B s" gro" aan Wíllem de Costere en Jan de Rekenere, voogden van de kinderen van Arend Smets"
Fo 4r" /B "

1402, september

27

78. Jan de Man, a1s borg voor Cornelis Mattet erkent een schuld van
so gro" gro" aan Willem de Knuts" Voldaan op 10 maart 1403.
F" 4t" /9 "

43

79. Het geschil tussen Mergriete van den Heede, alias sRaetsr êñ haar
dochter L'sbette van MunLe en haar man Clais Pitman aangaande belof¡en die Mergriete bij hun huwelijk gedaan heeft, is bijgelegd daar
Mergriete beloofd heeft geen goed meer te verkopen of te belasten"
l¡Jel mag ze lnaar bezit aanwenden om in haar onderhoud te voorzien,
dit onder toezicht van Clais PiLman en Jan van den Eeder huidevettert
verwant met Lisbet.te" Geannuleerd op 29 januari 1"404"
F" 4v" /2 "
BO"

geeft volmacht. aan Goessin Lusscaerd om schulden te
innen van Boudin Ghernoet, alias van Lede, PieLer Lauwers en Joes
Heinric

Maeye

de Pols"
Fo t?v" /7 "

8L. De schepenen veroordelen Laureins Huughs tot het betalen van L8 Ib"
4 so par" plus 5 gro" van lasten aan Amèlberghe Scoenensonst vrouw
van Jan Bode, gevolmachtigde voor Jan Scoenensone"
Fo LOvo /tt"
t4o2. september

28

82. Bfj de verdeling van hun bezit na scheiding voor de kerkelijke rechtbank bepalen Joes de CosLere en Mergriete van der Hallen dat beide
hun persoonlijke eigendom zullen behouden" Joes zaL bovendj-en 24 s"
gro" torn. beLalen aan Mergriete" Hiervoor staan Jacob Lonit (?) en
Pieter van Bughensele borg.
Fo 4v" /4 "

83, Broeder Jacob van den Borne, vicaris van de Augustijnen te Gent erkent een schuld van 3 lb " !4 d" aan Jan de Bloc, beeldsnijdert van
de trpriestrage" ( 1") in het. Augusti jnenconvenL"
Voldaan op 2L april 1-403"
Fo 4v" /60

(1) woning van cte priester (?)

L2

t4O2. september

28

84" Pieter Vecke erkent

een schuld van B lb" L0 s" groo êFr 9 kapoenen
aan Jan de Mour tovov" Jan Vrannicr als borg voor Hughe Strybolle"
Fo !Or" /1"

85. De schepenen veroordelen KaLheline, weduwe van Segher van Canebrouc
tot het bet,alen van 3 lb. 6 s" 6 d" gro" aan Lievin \nJeyns"
Fo LAr" /2"

86" Jan van den

Hamme, fs" Jan erkent een schuld van 6 lb. 6 so groo van
voeder aan Vincent ïnghel "
Fo !4t" /tO"

87" Gillis van der Biest, fs. Jan erkent een schuld van 48 so groo torn"
aan Vincent Inghel "
Fo 14v" /!2 "
1"4C-2

BB"

cô

tember 30

Jan Borluut en zi,jn vrour¡/ jonkvr. KatelÍne van den Hamme, f a" Jan
lijfrente van 6 Ib. par" per jaar verkocht aan Lievin
Coelins, priesLer, bezet op hun huis en erf in de Nederscheldestraat
gelegen tussen het huis van Jan van den Hamme, broer van jonkvr" Kateline en daL van Faes van de.r lvlersch.
Fo 5r" /1-"
hebben een

89. Johannes de Clercu die woont voor het schepenhuis, erkenL een schuld
van 44 lb" L0 s" gro. van boeken aan MergrieLe sVrients, religieuze
1n het gasthuis te reper" Borgen: Joes van Valmerbeker,Jan vuñ den
Voerden, f s. Jan, corduanier en lvladelghi js van der Goten. Voldaan
L"o"v" Jan Cruupeîntho1, gevolmachtigde voor Mergriete sVrients op B
augustus

14c-7 "

F" t}r" /3"
L402. oktober

2

90" Mer Goessin van den Hove, rldder, erkent een schulrJ van 10 lb. 5 s"
L0 d" groo aan Oegeer tSule, gevolmachtigde voor Matthys tSule van
achterstal Iige lijfrente" Voldaan op 2 juli 1403.
Fo 5ro /2"

9t" GÍIlis Tierloet erkent een schuld van 3 1b" gro" torn" aan Gillis
Kempe. Borgen zijn: Jan en Pieter Tierloet, zonen van Gillis"
F" 5v" /4 "

de

92. Lisbette Coe1s, weduwe van pieter Coels erkent. een schuld van LA so
gro" torn" aan Heilsoete van der Beken, echtgenote van Mat,hi js van
Varendounc (?)
Fo tCr" /4"

.LJ

oktober

1-4C.2

2

93" Aangaande de klachten van Gentse poorters die bezittingen hebben te
Bassevelde, over de belasting die de schout van Boekhoute-Ambacht en
Jacob Soete geheven hebben voor het bekostigen van werken aan de zgn"
Drlehonderd-roeden-dijk, van welke last zi) naar eigen zeggen ontheven
waren, vonnissen de schepenen day de kosten van de dijk gemeenschappeIijk moeten gedragen worden" Voor een terugbetalÍng of vrijstelling
van deze belasting moeten zij zích. wenden tot de schepenen van Boekhoute-Ambacht of in die stad uraar heL hoort "
Fo 1,1v" /4"
94" \dillem de Brune en zi.jn vrouw Mergriete van Voeren hebben aan In/il1em
Sersymoens en jonkVr" Kateline van der Zickelen, zijn vrouu/, een líjf-

rente van 4 s" gro" per jaar verkocht, bezet op hun huis buiten de
Waalpoort, in de wijk Cverbroek aan clerfWââIfrr op een erf van \nlillem
sersymoens met een cijns van 1"2 s" par" per jaar, alsook op een huis
frup de sijderr naar Wondelgem toe, aan de Sint-Elisabethgracht, tussen
Jan van Vossevelde en Joes van der WostÍnen, met een cijns van 1 achteling koren aan het kapittel van St.-Veerle (landheer: ..Jan de Boemhouwere, priester) "
Fo

"

/1,"

oktober

14C.2

95

9Ov'ç

De

schepenen veroordelen Laureins de Caluwe

11 d " gro

FO

3

5r' /3 "

" torn " aan Wein Diedericx

tot het betalen van

21- s

"

96" Pieter van Berenvelt heeft aan Lievin van Sombeke het rechL verkochL
op een huis aan de Brabantdam, genoemd I'De Crochtrr, tussen Jacob de
Smed en Jan Bussaert., alsook op een hofstede uitgevend op de|tUckelramrrdie Joes Addin verwierf van Lievin van den Riede" Het huis en de
hofstede behoorden eertijds aan Joes Addin; Pieter van Berenvelt werd
eiqenaar door in beslagneming wegens het niet betalen van een lijfrente
(akte van het jaar 14Oü " De koopsom bedraagt 2 Lb" gro" torn"
Fo 6 r" /1o"
97

" Danckaert van Ogerlande, opperbaljuw van Gent verklaart dat Lievin
Hont, bakker, zijn schuld van 50 Ib" par" betaald heeft"
Fo írOv" /2"

L4C.2

de

oktober 4

98" Arent van den Berghe erkent een schuld van 44 Ib" par" aan Jacob van
Vaernewi j c "
F" 5c" /3 "

99" De schepenen veroorclelen Daneel van Masmine, heer van Kalken, tot het
betalen van 28 s. 6 d" gro" aan zLjn knaap Jan Seghers van dienst en
andere onkosten " Bovendj-en moet hij een kristallen paternoster geven
of 9 s " gro " r êñ de proceskosLen ten bedrage van 14 gro " betalen.
Fo 5r'/1"1""

L4

oktober

t4a2
L00

4

De schepenen veroordelen Jacop Coperinhoeft
het beLalen van 36
s" gro" torn" van een paard âan Stevin Caens tot
en van 4 s" LL d" gro"
torn " van kosten en onderhoud van het paard
"
F" 5v" /1"

"

L0L"

schepenen veroordelen Lievin Wouters
o gro " torn " aan Goesin Boyen.
F" 1Or" /6 "
De

2 s

1O2" Willem Buuc erkent een schulci van 3

sti

Fo

aens "
1Or" /B

tot het betalen van 5 lb"

lb" gro" torn" aan Jacob Ker_

"

103" Habin !r/utgaert erkent een schuld van
Heilsoete, vrour/v van Stasin Ryoet
"
Fo 1Or" /9 "

L6 s

" gro " torn " van l:ier

104

Gi1lis van der Vaerheeken erkent een schuld van
van bier aan Heilsoete, vrouÌ¡/ van Stasin Ryoet"
F" tOr" /LO"

1-O5"

Jan Wandel erkent een schuld van

soete, vrou\^r van Stasin Ryoet"
Voldaan op B februari L403"
Fo 1Ov" /L"

1-06" Jan Wandelaert

uten h,rulghen
Fo LAv" /3 "

1O7

verklaart

38

30

28

1"2r"

/7

1.4O2, oktober

s" 2 d" gro" van bier aan HeiI_

so 8 d" gro" schuldig te zijn aan Jacob

"

L3

"

5

1OB" Jan van Ghelre erkenL een schuld van 3 tb" 4
s " gro
nieuwe GenLse huiven aan Pieter Aelbrechts
"
F" 5r" /4"
1O9

so gro" torn"

" Pauwels de Blende en Jan cle Veste erkennen een schuld van 3 lb.
s" gro" torno aan Jan Eyen van lijnwaad"
Fo

aãn

" torn o êr1 twee

" Jan de Brune en zijn broer Willem erkennen een schuld van 5 Ib.
!2 s" gro" van een durmeschip aan Jan lvtÌ-nnebode, schipper.
Fo 5r. /S "

LLO" BoucJin de Meulnere erkent een schuld van ZA
so 6 d" gro. torn" aan
Jan Scadelin "
F" Sr" /6 "

L1!" Lievin van der Sluus, alias NeuskÍn, erkent een schuld
van 5 lb"
10 s" gro" torn" aan Katheli-ne, weduwe van Heinric Sproec"
Voldaan
op L8 septemloer 1403"
F" 5ro /7,

1_5

1".402,

11-2"

1"1-3"

oktober

5

Heinric van den ilane erkent een schuld van 28 s" B d" gro" van koren

aan Soetin ln/eyns, weduwe van Gheeraert Bekaert"
Fo 5r" /9"

Michiel

van
ven aan Jan
F" 5r" /1C "

der Sickelen erkent een schuld van 2A so gro" van turP1

atyn

"

Ursel erkent 311o. gro" torn" schuldig te zijn
aan Roeland van der HeYden"

11,4" Goessin Boyen van

Fo 5v',/3"
1,1,5

van Bunneghem erkent een schuld van 36 s" 5 d" 9ro" van
lakens aan jonkvr" Beatrijse van den Helsmoertre"
linnen
twee
Fo 5v" /11"

" Michiel

11-6.

Gitlis Nijs heeft aan Jan Serydiers de oude een stove achLer de
Vrijdagmarkt verhuurd voor drie jaar tegen 20 gro. per week" Als
pand heeft Gi1lis Nijs juwelen gekregen ter waarde van 4 lb" 14 so
gro" Borgen zíjn Jan en Fransois Serydiers, zonen van Jan cie oude "
F"

L1-7

Bv" /3

"

veroordelen
" De schepenen
torn o âêt'ì de kerkmeester
F" 1Or" /5"

Jan Ligers tot
van Lovendegem

het betalen van 26 so gro.
t"v"v" de kerk"

L18" De schepenen veroordelen Boudin Rondeel tot het beLalen van 3 lb"
1"2 s" L d" gro" aän Oli.vier van der Hellen van de koop van de helft
van een huis en van de kosten.
Voldaan op 9 december 1402"

Fo

1!9

"

LOr" /7

"

verzoek van Merqriete, vrouw van Jan Scelpe, gevolmachtigde voor
haar zoon Fransoj-s Sproec, was een pteitschip gepand, eigendom Van
Pieter Tucscaepr ofr 1,7 lb" gro" te verhalen Van de koopsom" Jan de
Temmerman en Boudin Borluut, Scheepsbouwers, die aan het schip gehlerkt hadden, wil1en hun rekening van resp " 32 so gro" en 23 s. gro.
eveneens aan het schip verhalen, wat Mergriete hun niet toestaat daar
zlj meent voorrang te hebben" De schepenen vonnissen dat t"lergriete
met de panding mag doorgaan, maar dat de scheepsbouwers eveneens hun
tegoed mogen verhalen "
Fo LOv" /8"
Op

L20" Ghiselbrecht van Roeselaer, Lievin de Meunc en Michiel de Vos verklaren dat zij resp. 6 s. B d" gro., 9 s" 4 d" gro" en 4 s" gro.
ontvangen hebben welke sommen samen de 20 s" gro" torn" rente uitmaken toekomend aan Jan van Caudenh¡erge¡ en waarover Michiel de Vos
een geding voor de schepenen is aangegaan.
F" 22r" /8"

1"6

1402, oktober

6

1"21" De schepenen veroordelen Jan de Schiltcnape
S"

gro" Lorn" aan Clais Diers"

tot, het betalen van

34

4r" /10"

r

fiO

122" Jan Bertram erkent een schuld van 15 so gro" aan Heilsoete, vrouw
van Stasin Rioet "

F"

1,23"

"

Lievin van Melle erkent 34 s" gro" schuldig te zLin aan Heílsoete,
vrouw van Stasin Rioet van bier "
F"

1"24

lOv" /4

LOv"

/5

"

" De schepenen veroordelen Jan van den Damme tot. het betalen van
nobelen plus 6 s" gro" van kosLen aan Lisbette sPannemakers "
F" 1Ov" /6 "

L4C.2

oktober

W,

7

125" Roeland Welbeghert erkent 23 s" gro" schuldig te zijn aan Roeland
vanr der Eyden.
Fo 5v" /9 "

126" Diederj-c van Leyns, priester, Jan Leins van Afsnee, de weduwe van
Ghiselbrecht van Caudenhove en Justaes CaT:i1lou, aIs wettelijk voogd
voor zljn vroubi Mergriete van Eeke verklaren dat Lievin van Leins,
jonkvr" Aegte, zLjn zuster, vrouw van ll/illem van Eecke en Jan van
Leins van Afsnee aan Gillis de Bake sedert L397 een goed hebben verpacht, geheten tfte Haelbroucn, 28 b" groot, gelegen te Vlierzele
voor een periode van 6 jaar Legen 5 s" gro" torn. de b" en L1" halster koren per j aar "
F" 9v" /1"
127" Michiel Godshulpe erkent,6 Ib" gro" torn" schuldig te ziin
Roeland van der Trappen van een durmeschip"
F" Ltr" /5"
1"28" Jacop

aan

uten \nlulghen erkent een sclruld van 2 Lio" 16 s" gro" van lijn-

waad aan meesLer Jan van den BouchouLe"
Fo 51v" /9 "

14C-2
1"29

oktober

" Clais

B

Dyers

geeft volmacht aan zi)n vrouw Soetin

schulden te innen
Fo 5r" /12"

"

om

in ziin

naam

17

L402, oktober

9

13O. I,odewijc Tant heeft van zíjn broer Goessin Tant een dagwand ( t) en
acht r" land gekocht, gelegen rrTer Houttrappenn op tlWoutersveldrt
voor 25 schilden"

F"

5v" /5

"

131"" Goessin van Assche

erkent een schuld van 22 so gro" torn. van een
lening aan Cornelis de Rave. Borg: Jan van der Loeve"
F" 8r" /2"

!32" Jan van Bassevelde, Colaert Commer en Jacob Nevelinc hebben aan Jan
Meusseune L26 bedden land verkocht, gelegen te Ekkergem nbuiten de
lniaalpoorteî, achter het eigendom van Lievi.n i,rtitte, in een stuk van
t73Þz bedden, waarvan de rest behoort aan de kinderen van Jan de Hase.
De verkopers beloven de verkoop weÈtelijk in orde te brengen op een
boete van 40 lb. par"
Fo tLr" /3"

133" De schepenen veroordelen Franse van Carrebrouc tot het betalenrvan
3 s" I d. gro" torn" aan Cornelis de Raver êh tot de kosten"
Fo 1"!r" /B "
1.402

oktober

L0

134" LonÍsvan den lvloure en jonkvr. Katheline Sersanders, zijn vrouhr,
hebben aan Ghelloet van Leyns een erf verkocht aan St"-Janskerkhof
tussen het huis van Clays Cups en dat van Joes van Landeghem fs.
Joesr ttvouderett (2) ¡ voormalig eigendom van Jan Sersanders"
1"4Q2.

oktober t1

135" Jan Valke, fs" Jan erkent 36 s 9ro " schuldig te zLjn aan Jan Cteyne fs. Jan van een deel van een huis rrten Crommenhesschert .
F" !Ov" /1A"
o

L36. De schepenen veroordelen Lamsin Cellin tot het betalen van LG schilden aan Arend de Brune" Tevens veroordelen ze Gillis Mijs tot het
betalen van L0 schilden en 4 gro" aan Lamsin Cellj_n"
Fo 1"1r" /7 "
1,402. oktobe rt2
1.37

de Hont, fs" Joris erkent een schuld van 2 1b" I s" gro"
" Willem
Mergriete van Sotteghem van land"
F" 5v" /7 "

L38" Joeris van der Dijcstat erkent z Ib" !6 s" gro, schuldig te zijn
aan Diederic van Gommerlnghen van mede "

F"

5v" /1,O

"

(r) 7/4 bunder
(2) vouwer van laken

aðn

LB

1402" oktober
L39

12

veroordelen Jan Stoep, ticheldekker, tot het bet,alen
" De schepenen
van 45 s" gro" aan Lijsbette, weduwe van LÍevin Hase"
F" 6r" /1"

Kerstine, weduwe van Jacob Moer erkent een schuld van 1-L Ib " gro.
aan Katheline Vaenkins, weduwe van Heinric Sproec, van een lening "
F" 6r" /5"
14-]-" De schepenen veroordelen Lexys van Roesensone tot het betalen van
4 lb" 6 s" oo d" (L) par. van lijnwaad aan Jehanne Ghodeverts"
Fo 6v'/5"
'I4 s" gro" aan
1"42 " Jan de Vos, f s. Michielrerkent cen schuld van 2 Llo"

1"4O"

Laureins de Moer van verven.
Fo 1ov" /9"

s" l^/i1lem, en zíin broer Gillis cie Backere erkennen
4
een schuld van 1b. gro" aan Rijquard de Huet van een lening "

1,43" Jan de Backere, f

Fo !Ov"

/1-2"

L44" Ser Jan Bernaerts, priester, draagt aan Ghiselbrecht van Roeselaer,
ontvanger van de H-Geesttafel van St"-Jacobs 4 renten overr bezet op
4 aan elkaar palencie erven in de Oudburg:
1," tB so 4 d. par" per jaar op het erf ì^/aar Jan Famaert op woont
2" L8 s" 4 d" par" per jaar op het erf waar Willem Hermansseune
woont

3" L8 s" 4 d" par" per jaar op het erf waar Jan van Hijfte woont
4" 9 s" 2 d" par" per jaar op het erf \^/aar Jan van der Capellen
en zijn vrouw Lisbette wonen"
De totale som, 3 lb" 4 so 2 d" par" is bestemd voor het opdragen van
een jaarlijkse mis voor de zielnrst van de schenker, zijn vaderr moeder en "moeyett" Wat overblijf t is T¡estemd voor de armen"
De H" Geestmeesters Jacob van den Pitt.e, Wil1em Sersymoens, Lievin
Temmerman en Pieter de Jagere, alsook de ontvanger Ghiselbrecht. van
Roesselare, hebben beloofd dat zij en hun opvolgers zich aan de over'eenkomst zullen houden "
Fo Ltr" /1"

Vivere als borg voor Jan
" De schepenen veroordelen Symoen van den
gro
20
Buckaerts toL het. betalen van
s
" torn " aan Laureins van den
Heerweghe "
F" Ltr" /4"
L46" Lievin Ghisels als borg voor Jan Rieme erkent een schuld van 2 lb"
L4 s" gro. ðân Michiel de Vos. Voldaan op 26 september t¿ég.

1,45

o

;

F

(

"

1,4v" /1A

"

1) het getal is niet

opgegeven

t9

L402, oktober t3
L47

" De schepenen veroordelen pieter Bernaerds tot het betalen van 23 so
L0 d. gro. aan Michiel van den Voerde. Voldaan op L5 januarÍ- t4O3 (n"s")
F" 5v" /8"

L48" Jan de Ploughere, schipper, erkent een schuld van 4 lb" par" aan
Pieter Hebbrechts, priester. Tevens verklaart Pieter dat alle schulden die Gillis de Jeude hem moest betalen, voldaan zLjn"
De

Fo

4 lb. par" werden voldaan op 25 november
5v" /!3"

L402"

1.49" Jan Modde van Steelant erkent een schuld van 28 so
plus 5 gro o van kosten aan Roeland Van ¿s¡ Heiden "

I d" gro" torn"

Fo 6r" /2"

L50" Clais Vijd schenkt aan het klooster van Sint-C1ara bij Gent 1,/3 van
6% b. moer te Moerbeke, boven rthlynkers leedert, onverdeeld met Jan
Sloeve en de kinderen Gheerom Borluut, aan noord- en westkant palend
aan de moer van de hertog van Bourgondi,i!, aan cle zuidkant aan de moer
van St"-Baafs, aan de westzijde aan de moer van Jan Sloeve, 1-OO r"
lang, 63\ r" en 9 duim breed, berast met 6 d" paro per bunder per
jaar volgens Pieter Maisiers nbriefi?o
F" 6r" /9 "
L5L" Phelips Scelpe en Jan van Boderwaen erkennen elk een schuld van L8 s"
gro" torn" aan Katheline uten Hoerten"
F" 6v" /2"
152" Pieter de Cupere erkent een schuld van 5 lb" 4 so gro" aan Clais van

der Kerken"
F" 1,Or" /,:."1,"

L53" De schepenen veroordelen pieter prassche en Arend Pieter Alarts tot
het betalen van 32 s" gro. aan meester Martin van Sycler "
Fo lOvo /13"
154" Philips van Dronghene erkent een schuld van 7 Ib" 7 so B d " gro" aan
Andries de Bruwere"
Voldaan aan l¡]i1lem de Ruwe, gevolmachtigde voor de weduwe en de erfgenamen van Andries de Bruwere
"
Fo Ltr" /2"
1-55" Jan Boene, brouwer,
waad aan Jan Heyen "

erkent een schuld van 3lb" L3 so gro" van lijnBorg: Pieter Stullekin, fs" Diederic, en Luuc Bastoen"

Fo LZr" /6 "

20

1,402, oktober
1"56 "

14C-2

1"57"

1,3

Lijsbette van Eembeke, weduwe van Jan Steppe, brouurer, heeft aan Píeter Sersymoens en Pj-eter van der Turre, Hei.lige-Geestmeesters van ,St"Niklaaskerk tovov" de H"-GeestLafel een lijfrente van 3 lb" par. per
jaar geschonken voor een jaar:lijkse mi-s voor haar nagedachtenis en die
Jan van Eembeke en l4arie sWitten, haar ouders, van Jan Steppe en Willem
de Droeghe, haar echtgenoten, en van haar kinderen" Deze rente wordt
genomen uit haar aandeel (de helft) van een rente clie ze met Jan Steppe
kocht van Symoen Ghijselins en zijn vrou\^/ Lijsbette Pollins, bezet op
de brouwe:'ij îe tCoudehuust'rttup de Leye bachten den Jacopinentf .
Fo 19r" /4"
oktober t4

Salladijn van Erdbuer erkent een schuld van
Voldaan op 21 mei L403"
Fo 6r" /3 "

1-5

s" aan Braem de Muutere"

Brievere erkent een schuld van 52 s. gro" torn" aan Jan de
Hamer, die deze som zal mogen innen op zijn nalatenschap" Met Jans instemming behoudt Wulfram de vijver die hij met Jans moeder "genome¡tt
had"(L)

1-58" Vriulfram de

Fo 6v" /4"

GilIis de Smet, pachter te Zwevegem, tot het
betal-en van 78 lb" L6 s" par" van achterstallige pacht aan de abdis
van Sint-Clara, alsook van 1Él groo vâo de proceskosten"
F " 6t" /1i"

1-59" De schepenen veiroordelen

1402, oktober

L5

In het geschil tussen Kateline uten Dale, Clais Everboud, Lievin van
Tielt cn Jan van den Woelpitte enerzijds en Ghijsolm van der Perre,
J¡n sGraven r:it de Kwaadham en de vrouw van Jan Joys aangaande Segher
Boudins, fs" Jan, volder, dìe van de eerste partij 5 lakens te vollen
k.reeg en ze gebruikte als pand om loij de tweede partij te lenen op volgende wijze:
4 nobelen van Ghiselbrecht van der Perre
L6 s" gro" van Jan sGraven
L0 s o gro. van Jan Joys e vrou'u,I
vonnissen de schepenen dat cie geldschieLers de lakens aan hun bezitters
moet:cn teruggeven en dat. deze de som die op hun eigendom werd geleend,
moeten betalen.
Dj-t geld nrogen ze verhalen op het eigendom van Segher Boudins. Tevens
mag Pieter de Dur-rts 4 s" 9 d" gro" en 4 mijten verhalen op Segher om
zLjn laken dat Segher in pand gegeven had terug te krijgen"
F" i7v'/2"
(1) tidie hij ende Jans moeder te gacler namentr: de preci-ese betekenis van
lrnementÌ is niet duidelijk
L60

"

21
L4C-2

"

oktober

17

1.61" De schepenen veroorclelen Hej-nric van der Donct tot het betalen van
29 s" gro" aan pieter Lampsin pauwels en Willem Arentseuns, fs" wi 1lem, van werken aan de Lieve"
Fo 6t" /7 "
162

clays van den Berghe heeft van HeinrÍc van Dankaertseeke een huj-s gehuurd op de vrijdagmarkt, voor een periode van 3 jaar, tegen z non.len per jaar plus de lasten" Als garantie stelt ciays een lijfrente
van 20 s" 9ro" per jaar, die hij eertijds gekocht hãeft van In/ulfram
Parijs"
Fo 6r'/8"

"

L63" Het huis van Jan Sorghe op het Zand bij de Keizerpoort, dat in beslag
genomen is op verzoek van Jan van den Ve1de en dat, belast is met
landcijns van 23 s" 6 d" par" per jaar, is geschat op 5 lb" gro" een
torn.
Fo 6v" /4"
164" Robbrecht van der Capellen erkent
een schip aan Gillis Lammerechts"

een

schuld van

L1-

s" L0 d" gro"

van

Fo LLr" /6 "
t4O2, oktober t9

1-65" Jan van den poere, f s" Gheeraert, heeft aan Lisbet te Lammins een
lijfrente geschonken van het icrood van een achteri ng tarwe per week"
lvlocht de levering uitbLijven verbindt hi j zích tot een boete van
2 lb"

gro" torn"
Fo 1tv" /8"

166" Mergriete sVos, weduwe van GiIlis Pauwels, geeft volmacht aan Pieter
Va1ke om haar zaken te beh arti geir tegenover de erfgenamen van Gi1lis
Pauwels en anderen"
Fo !!v" /9"
1,402"
t67

oktober

20

" Lexys van Roesensele erkenL L8 s" 6 d" gro" torn" schuldlg te zijn
aan jonkvr" Soetin van Eeke"
Fo

1-!v"

/1"

168" Laureins de vos, fs. Laurei-ns, erkent een schulcl van 28 s" B d" gro"
aan EcLor Busen van een schip"
169

F" !L v"/2"
In
het geschíl tussen de prior van het Karthuizerkloost,er van Lierde
"
en Jan van der Beke van Brakel aangaande het pachtrecht van een goed
te St"-Maria-Oudenhove, ziet Jan van der Beke van dit recht af in
ruil voor L lb" gro" torn" clie Lievin de Clerc, borg voor het klooster
hem zal betalen "
F" 1,1v" /3"

22

1402. oktober

20

!7A" Blj het huwelijk van zijn bastaarddocht.er Beatrise met ridder Robbrecht
Tenke, alÍas de Marscalc had Lodewijc, graaf van vlaanderen
schenking gedaan van 2oo lb. par" op de Sptkere te Gent (akte vaneen
24 juli
L357). Ter vervanging hi-ervan geven àe hertog van Bourgondië en zíjn
echtgenote, erfdochter van Vlaanderen, aan Robbrecht Tenke en zlJn
dochters Mergriet,e, vrouw van mer Inlalrave, heer van Massemen, eeátrlse,
vrouw van mer Plrelips van Massemine, en jonkvr. philippe van Blaersve1t, het goed rfTen Bosschefr te Afsnee"
Fo

L2v" /1,"

tober

1,4-.r^2

21-

Pat,ijn erkent een schuld van 6 lb" B so 3 d" groo aan Reynier
van der Sticghelen "
Fo 6r" /6.

771," Jan

!72" Jan Schietcatte van Geraardsbergen erkent een schuld van 2 lb" 9
gro" torno vârì lijnwaad aan de weduwe van Philips Bussaerts"

s"

173" De schepenen veroordelen Jacob de Hollandere 'Lot het betalen van
gro" torno aan Heyle, weduwe van Staessin Rioet
"

76

Fo 6v" /6 "

Þo

FO

6v" /9

"

:.74. De schepenen veroordelen Jan l4lnnebode, scheepsbouwer, tot het betalen van 9 Ib" L2 d. Çroo en 4 gro" van kosten aan Michiel van Hoerenbeke.
Fo ttv" /6 "

1,75"

Gillis van der Kerken belooft Beatrijse Daneels niet te misdoen
boete van 2OO lbo paro
Fo tLv" /7 "

op

!76" Heinrlc de Gruwele heeft van Raesse van den Wale een huis gehuurd
in de Lange Munt, geheten rf Brandenborchtr, voor zes jaar tegen 3 lb.
L3 s" gro" per jaar"
F" 1"2r" /!"
1'77" willem de vindere, ontvanger in naam van Jan uten Zwane, erfelijk
ontvanger van de Spikere te GenL, verklaart dat Philips van Dronghine
de 2Oo hoed zwarte haver, geöist door de kamer van de hertog van
BourgondÍë Le Rijsel, geleverd heeft"
Fo t2 r" /4"
1,78" Jan Els erkent een schuld van L5 so 7 d" gro" aan Heile, vrouw van
Stasin Rioet"
F

L79 "

o

1"2to

/9

"

Berye van der Heyden erkent een schuld van L lb" gro. van onderhoud
aan haar zoon Pieter vertrunen" zij schenkt hem ook 3 rb" L0 so Çfo"
op voorwaarde dat hij haar blijft onderhouden" De schuld en de gift
mag Pieter innen op haar nalal.enschap"

Fo

46v" /6

"

23

okt ber

o2

22

1Bo" Heinrj-c de vrJilde erkent een schurd van 20 lb" gro" torn" van achterstallige pacht aan willem de r¡tiermakere" De laatste 4 lb" gro. torn"
zar hij betalen aan BerLelmeeus BataÍl1ie, optredend voor hl111em de
Ì,r/ielmakere

"

Voldaan op 10 oktober
o
1-Lvo

F

/5

L4O3"

"

1,402, oktober 23
181," Inghelram

Pinaert erkent

Scelpe van een pantser.
F" 6vo /1"

een

schuld van 24 s" gro" torn" aan philips

182" De schepenen veroordelen Jan de
en 1 Vlaamse nobel en B s" gro.
Fo

/3

6vo

Boc
aan

tot. het betalen van 2
Heinric van

Engelse

den DrÍessche.

"

L83" irieter de Bossche"r.e erkent

Iening aan Mergriete,
j aar 1398 "
F" 7r" /8"

een schuld van 2 lb" 10 d. gro"
genoemd sAmmans, alsook van 3 lb
76

"

van

een

s" uit het

184" De schepenen veroordelen ìn/i11em Matthi js, tot het betalen van 2L s"
ct d . çJ:o
" aan Jan van der Mersch "
o
F
!2r" /2"
L85" Yde, weduwe van Jan van Waes erkent een schuld van 2 lb" L8 so gro"
aan Jacob Doedins.

F"

14v"

/2"

186" Raes On::edenc, fs. Raes en Piet,er de Decker, erf achtige liedenr f,apporLeren dat Jan de Vos v¿in Rupelmonde op t7 oktober L402 voor hen
verklaarde volgende percelen te Bazel in pacht te hebben genomen van
Gillis Boene, fs" Jan:
3 b" in de'tscouL,driesch'?, voor een periode van g jaar tegen
B so groo per b
3 b" L gemet bij Gitlis Vijts, voor een període van 3 jaar tegen

187

"

I so 6 d" gro" per b"
6 gemeten waarvan 5 gemeten bij Raes van der Varent en 1 gemet
nup douvg¡tt eveneens tegen B s" 6 d. gro. per b"

F"

27v" /2"

Jan
aan

de Proofst van Zwijnaarde erkent een schuld van 2A s" gro" torn.
Pieter Weylin, deken van de hout,brekers t"v"v" het ambacht "
47r" /1"

FO

188" Jan van den Heede, huidevetter, heeft aan Willem Sersymoens ldagwand
land te Lemberge verkocht naast de walgracht van jonkvr. Bee1e Coutenays

Fo

"

BOv"

/2"

24

7402, oktober

24

L89" Arend van Voshole verklaart geen recht te hebben op c1e lijfrente van
12 Ib" par. per jaar die hij voor 24 lb" gro" torn" van Adriaen Gheilinc gekocht heeft en die bezet is op pachtgrond te St"-Martens-Lierde,
daar het geld van de koopsom behoort aan het St"-Hebbrechtshospitaal t,e

St"-Pieters bij
F" 6v" /L3 "

L90

"

Gent"

Giflis Ctaeus ve:'bindt er zich toe de rente van L0 s" gro" torn" die
ü-jn schoonmoeder Kateline van den Bogaerde bij t,estament schonk aan
haar zuster lvlergri-ete van den Bogaerde, te betalen"
Deze rente is bezeL op de helft van een huÍs in de Lange Munt, waar
Victor van PoperS-nghen gewocnd heeft,, op een erf van de stad Gent met
een landcijns van 56 s" 3 d" par" per jaar.
Gí1lis erfde deze helft van zLjn schoonmoeder, vrouw van Lievin Lievins, die de andere helft bezit" Landheer voor Gent: Justaes Onredene"
Geannuleerd op 3 juli L408 r,{anneer de rente op een ander goed bezet

wordt "
Fo 12r" /5"

!9L" De scirepenen veroordelen Jan OsLe van Nazareth tot het betale¡r
B s" gro" torn" aan Jan van Landuut"
o 1,2r" /B
F

van

"

192" De schepenen veroordelen Jan Theunart, gevolmachtigde voor Robbrecht
de Maerscalc, heer van Massemen, tot het betalen van L0 j aar achterstel van de rente van 4 1b" par" aan het kapittel van St.-Veerle" Ook
moet hij deze rente bezetten "

Fo

1,r

2Or"

/2.

q?" s3!eÆs_3J.

L93 "

De schepenen verîoordelen ,Jan van Beke, brouwer, tot het betalen van
1-O lb".L6 s" gro" aan Jan de Mesmakere, alias Cornuut, voor achter-

stallige betalingen.
Fo 6v" /1"4 "

!94" Lievin de Quareelmakere heeft aan Jacob Eyen 1,6
tegen 2 lb" gro"
F" tZr" /1A"

koren verkocht

Damman, fs" Lievinr Gñ Jan uten Berghe, fs" Clais, erfachtige lieden, rapporLeren dat jontvr" Ysabeele Coutenays, Willem Sersymoens en Fransoys Moyaerde gevolmachtigden van jonkvr" Ysabeele, aan
Jacop van den Pitte, Lievin de Temmerman, Pieter de Jaghere en cso¡
Heilige-Geestheren van St"-Jacobso de helft van een huis hebben verkocht naasj: het hoekhuis waar jonkvr" Ysabeele woont, aan de muur van
hetftHof te Herzelerf om de hoek lopend toLlltCoreelinpoertkin rr aan
de Minnemanssteeg" Deze helft behoorde eertijds toe aan Jarr uten Berghe en zrjn vrouw en is ]relast met een rente van 54 so pâro per jaart

L95" Ghelloet

25

nl"3

20

s

10s
24s

Fo 22v" /1""

par:

par
par

"

"
"

aan
aan
aan

de kerk van SL"-Jacobs
de H"-Geesttafel van deze kerk
Jacop den Oesterlinc

196" Jan uLe¡r Hove, f s" Jan, scheirkt aan de kerk van Heilig-Kerst een
eeuwige renLe van 1,2 s" par" per jaar op een erf in de nBogaertstratelr r,n/aar Piet.er de coeman wocnt voor een jaarlijkse mis voor meester
Jan de 'tVilde" Jan Curthal-s, 1<erkmeester, neemt, deze schenking in
onLvangst
F" 26r" /5

1.402

197

"

"
"

ol<tober

26

Jacop van den- Bossche, fs. Gheeraert, erkenL 5 lb" gro" torn" on tvangen te hebben van Lievin de Rave als aflossing van een schuld van
L0 lb" gro" Lorn" van eci-l huis op de Kalandennerg"
Fo 6vo /7 "

198

Jan Boene, brouwer, tot het betalen
" De Schepenen vercordelen
4
lb" gro" van een huis trup de Leye bij de cranert, geheten rtDe van
Scelperl
aan Jacop van de.r. IvlueLcn, f s" Gi1lis" Tevens moet hij een biaarborg
van B lb " gro " st.el len .
F" 6u" /8"

L99

" Jan Stoep ei:kent een schuld
Jacob l-leye " tsorg is: Perclee:
Fo 22r"
/5

van 42 s"
van Sente

gro. van rrtichelenil
Pieters.

(

1)

aan

"

2OO" Perche van Sente Pieters erkenL een schuld van 3 1lo. B so gro" aan
Jacob Heye van tichelen " Borg: Jan Stoep"
F" 22r" /6 "
1.4C-2

2o1-"

oktober

27

Bij de huwelÍ jksovereenkomst tt.issen t{athijs van den perre
Lisbette van Loekerhaute, dochter van IIeinric, gev"n Matheus van en
den Perre
en Ade sMeyers aan hun zaon een lijfrente van 1 mud koren per jaar,
geoogst op hun goed te Appelteme"

Fo

5v"

/2"

2O2" Lievin van der Couteren erkent een schuld van 24 so gro" torn" aan
V'/i11em du Buisson "

Fo

203

"

6v" /1"O"

GhiselbrechL van den vetde, fs" Jan, erkent aan meester Gil1is Libben 20 lb" gro" Lorn. scirutdig te zijn van lijnwaad" Borgen
Jan Dhert, fs" ln/illem, Jan Heuse, geheten van Beke en Lievin zíjn
dã Moer,

brouwer

Fo
2O4"

"

6v" /L1""

De schepenen
S" gro" torn

F" Br" /7

veroorcielen Jan de Vr/inter tot het betalen van 3 lb
"
" aan Jan Minnebode, scheepsbouh/er"

"

(1) bakstenen (ev" ook panrìen 01' gebakken tegels)

12

26

!4e?- skt-oþep 27
2O5

" De schepenen veroordelen Heinric van der piet, alias van der Donct
tot het betalen van 5 lb" 4 s" gro" aan Jan Minnebode, schipper"
F o 1-2r" /3
"

ktober

14C^2

29

206" Pieter de l¡/itte, fs" Clais, en zljn vrouw Mergriete, hebben aan
jonkvr" Katheline van Heese, religieuze in de Bijloke, een Iijfrente
van 6lb" par" per jaar verkocht, bezet op hun fruis gát.ge., in onderbergen op een erf van de Bogarden, met een cijns van 3o !ro" per
jaar" Landheer voor de Bogarden: broeder pieter vlaminc.
Fo Bv" /1,L"
okLober

14A2.
?-A7

30

" De schepenen veroordelen Jan Witte, fs" pieter, tot het betalen van
3 Ib" 5 s" gro" aan Jan Scoenensone, fs" Segher"
F" 6v'/12"

2oB" Jan van den steene geeft volmacht aan Gilris van Beversluus om schulden en achterstel van pacht te innen "
Fo 7r" /2"

2a9" rn het geschil tussen Heinric witte en zijn vrour^, Lisbette enerzijds
en Jacob Hacke, Pieter genoemd Sone, Mergriete sAmee1s, Merkin viãse,
Jan de Hert, voogd van Jacob Hacke, Jan Blideliven, Hector van Loekerne en Raesse de Smet anderzijcls, vonnissen de schepenen, bijgestaan
door meester Gitlis de Suttere en meester Jan Hebins, Iandmeters, dat
de laatstgenoemde partij geen uitweg mag nemen oveJî de
van Heinric lnlitte, uiLgezonderd Jan de Hert om naar zijn meers meers
gaan"
te
Fo Br" /1-"
21O" Gheeraert van der Haghen en Heynric Westhuus erkennen een schuld van
24 so gro. van achterstallige pacht van Jan Lievins, priester.

Fo Br" /5"

oktober

'J"

2L,:.."

3a

Jan uten Hove, fs" clais, willem uten Hove en Jacop vertrunen stellen
zich borg voor de lijfrente van 9'4 Vl-aamse nobelen per jaar die Arend
van den Ve1de sinds L391. betaalt aan Jan Canten

F" 7r" /3"

21,2"

"

Pieter Valke erkent,
de Bake, fs" Jacob "
o
F

20

so 3 d" gro" torn" schuldiq te zi-jn aan

Jacob

L2r' / 1"1. "

213" Goessin Neuts van Meerhout, optredend voor Jan de Coninc erkent een
schuld van 2 Llo" gro" torn" ãan Lisbette sCakelins
"ganslagherer' (1)
van hennen, die zij geleverd had in ruil voor ganzen,
die ze nj-et
gekregen heeft "

F"

( t)

L3v" /2

"

pluimveekweker

?

27

1.402, okLober 31
21-4" Bate sDoerens geeft volmacht aan Jan Lambrechts om
schulclen te innen "

Fo

L4C^2

21"5"

2Or"

in haar

naam

/tO"

november

3

Mergriete Vrumbaerts,

weduwe van Lievin Ghyels, heeft aan Katheline
Ghyels (ook geschreven irGhielstr) o zuster van Lievin, haar recht verkocht op de 49 erven, gelegen te LetterhouLem, bij de grond van de
abt van st"-Pieters" Deze grond had Lievin Ghyels en Mergriet-e eertijds gekocht van Katheline Ghyels"

F"

Br" /3

"

Dhert, fs Gillis, heeft aan Wouter van Cottem en zLjn vrouw
jonkvr" LisbeLte "h ø" 25 r " land verkocht Le Hofstade, Lussen het
land van Wouter van Cottem en dat van Ade, fa. Jan Borchtgrave" KoopSom 3 tÌr, " gro "
F" Br" /6 "

21,6" Wouter

2L7

" Beatrisser wedrtwe van Gillis Adriaens erkent een schuld van 26 s
gro" aan Willem Seghers"
F" IZv" /2 "

218" Vrlillem van ZeIe, bakker in St.-Baafs, erkent een schuld van L3 lb.
gro" torn" van de koop van een bakkeri j in St"-Baaf s, geheten rtDe
Croenelf" Voldaan op 3 februari 1407 "
F " 1,3v" /8
"
2L9

"

1.4C-2

220

"

De

schepenen veroordelen Jan van

Stalhi1le tot het l¡etalen van 7 lb"

so gro" Lorn. aan Pieter Borluut"
F" 44r" /L"
L0

november

4

Pieter Sermaes, fs" Jan (?), van Vrasene, erkent een
schuld van 4 ilalster rogge per jaar aan Kateline, natuurlijke dochL,er van Segher Sermaes in ruil voor haar recht op L b" land, geheten
de leBroucackerl? te Vrasene, waarvan ze afstand doet met instemming
van haar voogd Jan cJe Voeslare"
De zoon van

F"

Br" /4

"

22L" Jan Blomme

en zíjn vrou\^/ Mergriete hebben aan
een huis verkocht in de Saaisteeg op

Jan Cop en zijn vrouw
een erf behorend aan
verschi I lende landheren, tussen het huis van Jacob Smed en het huis
waar Jan Cop nu woont "
Fo Bv" /7 "

Lisbette

2B

november

1-402

4

222" De schepenen veroordelen PieLer Meulendijc tot het betalen van 66
lb" par' aan Raesse onredene de Jonge, iñ eigen naam en voor
genamen van Gheerem BorluuL, fs" Hei-nric, v.n anderhalf jaar de erfhuur van
het huis rlDe roecle Leeuir achter Jan Sloeve" r"v"m" Raesser s eis
tot
schadevergoeding vragen de schepenen eerst een schriftelijke opsomming van de schade að.n het huis, die cloor de staclslandmeters za1
onderzocht worden

F"

1,4v"

/9

"

223" Meester Jacob van Gayges, schaliedekker, erkent een schuld van
6 lb"
gro" torn" aan Heinric Blondeel, kleermaker"

F"

21v"

/13"

november

1.4C^2

224"

De

varì
ñó

f

6

schepenen veroorclelen Jacob van zere, schipper,
2 Lb " 6 s. 9 d " aan Gheerol_f Bonin "
6v"

tot het betalen

/15"

225" Me:' philips de Jonghe, ridder, geeft volmacht aan Willem van
den pitte om i.n zijn naam schulden te innen "
Fo Bv" /5"

226" Jan Heckart van Poesele erkent een schuld van 3 lb. 6 so gro"
Jan Heerenbout " Borqen zijn: Olivier Heckart en t¡Iillem van den aan
Cheinslande.
Fo Bu" /6 "
227

" Ghiselbrecht Soissone erkent
Beatrise Valx van bont.
Fo

Bv" /10

een

schuld van 28 s" gro" torn"

"

228" Olivier Eckart erkent een schuld van

kelt"
F" 1-1vo /1C-"

229

"

aan

1"4

s" gro" aan Jan van der

Ste_

Fran?oys Crupenninc heeft aan meester Jan van voshole een lijfrente
van 2 rlo" 2 s" gro" Lorn" vlaams verkocht, bezet
op gronden te ïde_
gem en te Schendell:eke" Daar deze grond reeds belast is
een lijfrente aan colaert de clerc, reliqieus te cambron, stelt met
Justaes
Cabilliou, oom van Fransoys, zich borg"
Fo 13v" /9 "

23o" Jan en Philips de Jonqhe, gebroeders, st,emmen ermee in dat één
hen de 10 lb" gro" die.Jan van varnewijc, heer van Eksaarde hun van
verschuldiqd is van een lening en waarvan ieder de helft Loekomt, mag
innen

"

Fo 17r" /1,"

29

november

14C-2.
231-"

6

Philips de Jonghe geeft volmacht aan Vr/illem van
pitte en Jan de
Jonghe aan Jan Sloeve, fs" Lievinr offi een schuldden
van 10 Ib" gro"
torn" te innen van Jan van Varnewijc, heer van Eksaarde"
Fo 1,7r" /2 "

232" Pieter de Deckere en zLjn vrouw Katheline van den Dale en Ghiselbrecht de Meulnere met zíjn vrouw Lisbette van den velde hebben aan
jonkvr" I(atheline van den Dri-essche, fa" clais, non in het st" Janshuis aan de Houtbriel een lijfrente van 5 lb" ó.r. per jaar verkocht,
bezet op diverse erven¡
- erf van Jacob Braem in de Bennesteeg, 42 s" 6 d" par"
- erf van tlDe Inghelerraan de vrijdagmarkt, waar Jacob Doesterlinc woont, 1_1 s. 6 d" par.
erf
van de 4 huizen van Wulfram van den Berghe, bakker, in de
steeg âan de Steendam, tussen het huis van pieter Deckers
en
trtSteenin Brughskinil, 26 s" par"
- de helft van een erf op de Kalandenberg tussenrfDe paeurren
Mathijs de Haeze, waar Jan van oerdeghem op woont, 20 s" par.
Symoenuten Hove en Jan Ghisels, voogden vañ het godshuis, nemen
deze
rente aan als eigendom van het st.-ianshuis met lnstemming van Kateline van den Driessche, op voorwaarde dat zLj er mag over beschikken
zolang ze leeft"
Fo 2Or" /8"
233" Goessin de Proeit en zLin zoon Gillis hebben van Jan sloeve, voogd
van jonkvr" Katheline Sersanders voor een termijn ,an g jaai een
goed, geheten ?1 tt Goed van Ghinderommerf te Erembodegem in pacht genomen tegen g lb" gro" per jaar. Het goed is 16 b" groot.
Fo 36v" /2"
1,4C^2

november

7

234" Gillis Tant, Daniel Tavernelu Clare Tavernels en haar man willem
Alart hebben aan Jan Blomme, fs" olivier, kleermaker,
de HoogpoorL verkochtr_genoemd trlnghelunirr tussen de een huisenaan
'rsplete*
"Scol1antrr, waarvan Gillis 1/2 + útZ bezÍt, Danie1 3/4
de rest
en Clare 1'/4 van de rest" De koopsom neoraagt s4 lb" gro"van
torn"
van er 6 bij de koop betaard zl-jn; van het overige ,uí cirlis 28hraargro" torn: onLvangen, Daniel i"5 lb" gro" torn", ðlare en wilrem 5 Ib"
lb" gro" torn" Voldaan op 1,2 juni 1,415"
Fo 7t" /L"

235" Phelips Sersanders erkent
paard aan Clais Dier"

F"

7r" /S

"

een

schuld van 34 s " gro. Lorn " van

een

30

236" Phe1ix van waleghem heeft aan Jan uten Berghe, fs" Clais, een li-jfrente van 12 s" gro" torn" per jaar verkocht. t"v"v" ser Jacob uten
Berghe, priester, zoon van Jan, bezet op zijn huis in de onder Kwaadham tussen een huisr eveneens zijn eigendom] verhuurd aan een kleermaker, naar de kant van de Nederpoloei, en het huis van Arend
oest' DiL huis is belast met 24 s" par" per jaar cijns aan de van
H-Geesttafel van s1-"-Jans. Landheer: Jan van den Heãte, priester.
F" 7r"/6"
237

" Jan van Materne erkent een schuld van L3 1b" gro" aan de gebroeders
Fransoys en Jacop Roegiers, van een huis in de Kuipersteeg" Voldaan
op 9 j anuari 1,4A6 "
Fo

7v"

/14"

238" P.obbrecht de Valkeneere heeft zijn gift aan Kathe.line sKocs, n1
"
6 lb" gro" geschonken in I3g2 en 20 Ib" gro Lorn. in 14OO, alsook
"
zijn schenking van 4 lb" gro" aan pieter Rebire, zoon van Katheline,
gedaan in LAOO, op diverse ei-gendommen bezet
"
1," In de Veldstra at
erfgenamen van Jan van pulaer
b" Jan cle Vos
âo

Co

Claeys Kiste

d" Gheeraert Nachteghale en Gheeraert
Vincke

2" achter de Vriida qmarkt " aan de
Lievin van Sermelis

rr

23 e
24 s"
2t S"
34 S"

4 !', d" par "
4 % d" par "
6 d. par "
par "

Pl as rr

7 s. 4

d

par. +

2

kapoenen

3" Op de Vri. Ídaom arkt
Fransoys

4"

Op

Scap

de t?Clockelf b ii

I.J.

de Veebru g

par "

S

59 s" 4

d" par"

42 so 6

d" par.

6 so
L4 s"

d

5. St"-Niklaa sk erkhof
Jan Toete en lntillem van den

Hove

b" tn de Bennestee g

a" Katheline sRikers

lo" Roeland de Vissche, alias van Ghelre
7" In de ItNieuwe Cauter s tegherl

Pieter de Slutere
8" In

L8 s"

de lrBorrenste Qhett

Jacop Hoef

4

s"

6

par "
par "

par "

par "

51

Onderberqen

9

IvlergrieLe van Lede
1-O"

20 s" par"

In de Sint-pieter snieuwsLraat
a" Pieter VoetwaLere met zijn zonen 30 s" par" + 4
Jan en Pieter
b" Lievin Coelins, priester
S" par "
c " Jan van Smetlede
53 s" par "

kapoenen

Aõ
LlÕ

L1," Oo de Muide
1.2

4a
.!J

" Op de WienaaerL
Betkin, f a" meester Heinríc Martins
Alle recht op rrDe Roede Leeun, ttup
de Leyel' achter Jan Sloeve.

22 s" par.

1,7

s" par"

o

Voldaan op 20 december t4O4 aan Pieter Rebbe, fs" ser Jan.
F" 23r"

/2"

L402. november
239

B

" Meester pieter Jaen erkent 36 s" 9 d" gro" schulclig te zLjn
Bouclin van SteelanL"
Voldaan op 7 januari 11403"
F" 7r" /1'4"

aan

24O" Vrlillem Craye

verbindt er zich toe, op boete van 30 lb" par" binnen
Gent of de vrijheid van Gent het ambacht van metser
nlet uit te
oefenen zonder ,Je toestemming van de deken en de gezworenen
van het

metsersambacht.

Borg: Stevin de Gheyterrr"
F" 7v" /L1"
24L" Pieter de coninc erkent een schuld van 7 Lb" glîo" torn" aan
van Leyns van een lening en achterstalligc p.ãr,t zo hij zijnGherloet
pacht
"
voor'Lijdiq wil opzegqen, moet hij eerst de hele schuld
ãftossen,
ook
al ziin de overeengekomen termijnen van betaling nog nj-et verlopen"
Borgen ziin: wouter de Hane, niãter Goetghebuer, Jan van Meeren,
houtbreker, willem van den Hove en Arent van der Mere"
F"
9r" /S "

242" willem van Ravenscoet heeft aan Gillis de Meyere het qoed'rren
ouvererl te t¡lestergem verpacht, 13 b. 3 oagwaÅo grooL, met daarbiDael2 perceeltjes in de rewisselrneårsch", L20 r" groot" De pacht looptj
over 9 jaar, tegen 2 lb" 6 d" gro" per jaar. wirrem heeft ook jaarlijks recht op de twee beste afipelbomen"

Fo

2Sv" /1-"

32

1402

n

ember

9

243" Mergriete sBrunen, wecluwe van Loenis Smeds, heeft aan Jan de BuI,
fs" Gillis, 16 s" gro" torn" betaald als schadeloosstelling; Jan de
Bul stond borg voor Pieter de Necker, zoon van Mergriete sBrunen,
voor een schuld van 7 Ib" par" aan ColaerL van den Hecke, die op
hem 1"6 s " gro. torn " verhaalde.

Fo 7r" /7 "

Jan van Huffelghem, Jan de In/inter, Gi 11i s Lewerke en cs
", vinderen
opperkost erl van St"-Michiels par ochie rapporteren
dat:

vô,n de

''l

244" aan Adriaen Arentssone, borg vcor Wi11em Brame, f s Diederic, cle som
"
van 10 so gro. verhaald wordt v.rn een schuld aan Lievin
Kesele "
F" 7ve7L",

245

" hun voorgangers Daniel van Maldeghem en cs" op 30 aprÍI Pieter Wittewrongele veroordeelden tot het betal_en van L6 schilden aan de
vrouw van Jan Herenbout, en van 1-4 gro van kosten "
"
Fo

7v" /1"2"

246" hun voorgangers Clais Daens, Jacop Linden en cs" op 1,4 juli 14OO
Arend de paeu veroordeelden tot het betalen van 6 s" 2 d" aan vrouw
I-{erenbouL en van L9 gro " van kos Len
"

Fo

247

/3"

7v"

" zij op 24 oktober Jan van den Vi_vere veroordeetden tot het betalen
vên 1_O s" 1_O d" gro" aan Willem Lauwers en van 1,9 gro" van kosten
"
Fo Trti /+"

248" hun voorgangers Daneel van Maldeghem en cs op,-,5 augustus Symoen
SteyaerL verocrdeelden tot het betalen van" 11, s" 3 d" gro" aan de
vrouw van Jan van den Damme en van 21, qro van kosten
"
"

F"

249

"

7v

,q

/5"

hun voorgangers Daniel van Maldeghem, Ghiselbrecht Seyseens en cs"
op 10 juni. 1,401" Gittis Vuliebaert, bakker, veroordeelden tot het
beta]en van 1,6 s" 6 d. gro " aan Jan van den Hoeghenhuus en van 1,8
gro " van l<osten "
Fo

7vo

/6

"

25O. hun voorgangers Daniel van Maldeghem en cs" op 25 juli Jan van clen
Brouke veroordeelden tot het betalen van 3 S" 3 d" gro" aan Lijsbette
van Vr/erleerer êñ van 1-g gro" en 1 Inghelse van kosLen
"
Fo 7v" /7 "
251," hun voorgangers Daniel van Mardeghem, Ghiselbrecht seyseens en cs"

op 18 maart 1,4C1 Jan de Clerc, pijnder, veroordeelden tot het beta_
1en van 33 gro" aan Aechte, vrouw van Jan Cleynen en t9 gro. van

kosten

"

Fo 7v"/8"

33
14C-2

november

9

252" De schepenen veroordelen Clais de Schermere tot het betalen van 3 Ib.
1,4 s" 3 cl" gro" aan Gil1is Hansin , alias van Merhemr êñ Levens veroordelen ze Gheeraert van der Haghe en Gillis de Stuer elke een derde van
deze som op zich te nemen"
F" 7v"/Lo"
253" Gi1lis Stasins erkent een schuld van 28 so gro" aan pieter de
van achterstallige pacht.
Fo 7v" /L2"
254" Jan Hallinc erkent een schuld van ?_2
Scouteete, brouwer, van bierkruiken"
Fo Bv" /1,"

s

"

1-O d

"

gro

"

Lorn

Beude1

" aan Jan

de

Boene, brouwer trup de Leyefr, erkent een schuld van 44 so 4 d" gro"
aan Pieter van Beerevelt"

255" Jan

F"

8u. /B

"

256" Jan Plattijn,

fs" Arent, heeft aan Gillis steyard, fs. Mechiel, een
huis verkocht in de "hlanderstraterrtussen het huis van
Lievin
der
Heerent en dat waar hijzelf in woont, voor een lijfrente van 24v an
S"
9ro" torn" per jaar zolang híj en zijn vrouw Lijsbette sBrunen Ieven "
Het huis is belast met eeÃ cijns van 40 s" par" per jaar aan de cotldiane van St"-MichieIs. Landheer voor de cotidiane: Heinri-c van
Ans-

beke, prÍ.ester.
Fo 9ro /I"

257

" Pieter van den Hille, Clais Kille en Clais Arentssone erkennen een
schuld van resp" 5 Ib" 12 s" 1_ d" gro", 2 lb" 1,3 s" 1 d" gro" en 5 lb"
LL s" 7 s" gro" plus 9 d" par" van achterstallige pacht aan de kerk
van St"-Baafs"
F o 1"3r" /2
"

258

259

"

wouter de Hodeveere heeft aan Gheerard van den Heetvelde L Vlaamse
nobel per jaar lijfrente verkocht, bezet op zijn huis te Herzele tussen het huis van Gillis van den Storme en dat van de schoolmeester"
F" 13r" /4"

" Gillis van der Biest erkent een schuld van
Storem
F" 19v"" /1,3 "

21,

s. r.1 d" gro" aan Joes

26A" Gillis van der Biest erkent een schuld van 15 s" gro" torn" aan Heinric Santin "
Fo 24v" /3"
261" Jan van Hertbuer erkent een schuld van I lb" gro" van schapen
Gillis van Beversluus en Jan Plume "
Fo 24v. /L2"

aan

34
74C-2

november

9

262" Gillis van der Biest erkent een schuld van
een harnas aan Jan Parijs, fs" Jan"

F"

s" 3 d" gro" torn"

van

24v" /1-3"

263" Arnoud Claissone legeert 4 lb" gro. Lorn"
haar zíjn schuld van dienst te voldoen.

F"

2.2

aan

Kateline Stulpaerts

om

42v" /11,"

264" Jacop de stoevere en jonkvr" Mergriete coolmans, zijn vrou\¡/, verbinden
er zich toe aan Giltis Coelman, broer van Mergriete, en zijn vrouw
Mergriete Vrensceps jaarlijks een renLe van 6 Ib" par" te betalen in
ruil voor hun deer van een gemeenschappelijke erfenis"
F" 7Bv" /6"
L4O2. november L0

265" De schepenen veroordelen Gilles Rijssinc tot het betalen van 34
gro" aan Clais Rabau.
Fo 7v" /13"

s

266" Raesse onredene, fs" Raes, Lievin de Jaghere en Jan van den h/ale,
vi-nderen van st"-Jacobsparochie rapporteren dat zij op 31 oktober
wi-1Iem de vindere veroordeelden tot het betalen van 28 s" 4 d" gro"
aan Willem van der Kerke en van 22 o o o en 1_ Inghelse van kosten "
Voldaan op 13 november 1,402"

F"

267

Br" /9

"

" De schepenen veroordelen Pieter Boudins tot het betalen van 36 Ib"
9 s" gro" torn" aan Pauwels Nys van land op de lvluide "
F" Br" /10

268" Cimoen Baert verklaart dat Beatrise, fa" Willem de Coninc, de koopsom van grond volledig voldaan heeft"

Fo 12v" /3 "

269

" Lievin de Hane heeft aan KatheLine van Leuvene alias Ridaus een huis
verhuurd in de Kuiperstraat " Het kontrakt loopt zolang Katheline
leeft. Ook moeL zLj de landcijns van I gro" per j aar betalen "
Fo L3r" /3"

1,4C-2

november

13

27A" Jan Coernaert erkent een schuld van 9 lb" gro" aan Jan Scoenensone,
fs" Segher, van een schip"

F"

7v" /1"6"

271" ln/illem van den Briele erkent een schuld van 2lb" B d" gro" aan Pieter Coetals"
F o Br'/B "

35

1,402, november

L3

272" De schepenen veroordelen Jan cie Curte van Aspelahe en Lievin Cape1aert, als borgen voor GheerLrucle Plats tot het betalen van 1"6 s"
gro" torn" äan Jan van den Ascoepe; ook moeten zij hem schadeloos
stellen van 32 s" gro", clie hij schuldig is aan mer Phelips de Johghe,

ridder "

Gheertrude Plats moet bovendien haar borgen vergoeden"

F"

3vo

/2"

273" De schepenen veroordelen Jan van den Ascoepe tot het betalen van
32 s" gro. aan ln/illem van den Pitte, gevolmachtigde van mer Philips
rJe Jonghe, ridder, van achterstallige pacht"
F" 8v" /4

"

274" Lievi-n van Overackere verklaart 2I1o" t6 s" gro" en 3 gro" kosten
ontvangen te hebben van Clais de Kuelnere, Justaes Widenbrouc en
GiIIis Hoerenbeke, borgen voor Lievin de Rave"
F" 9r" /2"
275" Jan van l.ilaelgavere, kruidenier, en zLjn vrouw Jacomine sCeef s hebben
op 15 maart L402 van Ghlselbrecht van cien Berne een rente van 19 s"
par" per jaar gekochtr op het erf van cle zusters van de derde orde
in de Erpelsteeg" Op 23 februari 14OO kochten ze een rente van 1,9 s"
par" en tk Uapoen van Katheline P1eits, fa" Jacob, aldus bezet;
1-" 5 s" par" + 1- kapoen op het erf waar Laurcins de'Iemmerman
op woont, tegenover Boudin van Ravenscoet"
2" 1-O s. paro + 4 kapoen op het erf \^¡aar vroeger Jacob Pleite
woonde, bij de Wi jdenhaerd, nu ei-genclom van zijn dochter Ka-

theline "

Deze 34 s" par" en h l<a.po€ñ wordt geschonken aan de Arme Zusters
van het godshuis rtten Filgedleusentf" Zuster Katheline sMulres ontvangt de rente in naam van het godshuis"
F" 15r" /L"
276

"

Op 7 maart 1401, kocht Jan van lvlaelgavere, kruidenier, van Ghiselbrecht Scaep, fs" Fransoj-s, een rente bezet op verschillende erven:
L" 44 s" 4 d" par" per jaar op de helft van een erf vôôr de Walmeere waar Gheerart van Assche op woont"
2" L3 s" 4 d" par. per jaar op 1,/3 van een erf aan de Kouter,
waar de weduwe van Jan Noos woont en dat een 'rsteenkinll is"
Deze rente van 2 lb" 18 s" B d" par" schenken Jan van Maelgavere en
zijn vrouw Jacomine aan zuster t4arie sMans van het godshuis rtten Filge
dieusenlf " Na de dood van Marie sMans zijn 36 so par" ]¡estemd voor heL
onderhoud van de kapel, de overige 22 s" B d" par" voor de overige
nonnen

F"

277

"

1"5r"

/2"

" De schepenen veroordelen Lijsbette, vrouhr van Jacob van den Hecke
to'; het betalen van 3 lb" 1-3 s" 4 d . gro " aan Jan de Meester, fs"
ser Heinric "
F" 2Or" /4"

36

!4O2, november 1"4
278" Jan van clen Naste, Jan P::j"c, Jacob Sturtewaghen en Lievin van Mossevelde, vinderen van de neclerkosterij van St"*Jansparochie rapporteren
dat hun voorgangers Cl-a:is van Heedevelde, Jan van der Straten en cs"
op 23 apri1 1402 Jan Slabbaerd, fs. Arent, veroordeelden tot het beta*
len van 1"3 s" B d" gro" aan.-lan varì den Nieuwenweghe en van 34 gro" van
kosten "

F"

7v" /9

"

279" Jan de Moer erkent een schul.d van 35 s" 5 d" gro" aan Pieter Goethals"
F" 7v" /15"
2BO" De schepenen veroordelen Jan de Meyere,

chiel de D::aver, tot het Ier¡ei:en van
Daens, kaasmaker"
R" Bv" /9 "

2B1,"

9%

s borg voor Mi(1-)
wagen Vlaams
kaas aan Jan
lc'--.r,smaker

r

aI

Jan Claeus, f s" h/1"1lem, en Kathelj-ne van Helderghem hebben aan GhelloeL, van L:yns eer¡ erf met huis verkocht, genoemd?lHel-lens poerterr,
gelegeir I'T'-,lsschen !r/al1e'r, in de NIieuwsL::aat" Aan Jan behoorde Þr. van
3,/4 van het roerend goed en 1"/5 van het €rf , belasL rnet 20 s" par"
per jaar aan Lj.evin Coelins, priesLer:" Katheline lnad 4 en 1/B roerend
goed en 4/5 van heL erf "
Landheer van het 1-/5 van .Jan Claeus: Lievin Coelins, priester"
Fo 9r" /4"

282" Willem de Jagher"e erkent. eeìr schuld van 1,6 s" gr1o" aan Jan uter Ghaleyden

"

F" 9r" /6 "
283" Op grond van l-le'¿ rappo::l: uitgebracht door hun voorgengers Jacop van
den Pj.tte, Arend Ever:wijn en cs" verl<laren de schepenen dat Jan de
I(ersqie{:ere? Arend Jacobssone, Pieter \^lillaert, Jan Dierolf, Wil1em
de Cride, Piete;: Cellen, Jan Renoc eoa", poorters van BiervlieL, hun
recht op de brieveil waarvoor Vüillenr Mathijs in hun naam onkosten gedaan l'rad1 die hij van hen terugvordercieeaan hem afstaan.
F" 9v" /3"
284" Ghiselbrecht de Vos heef t aan Gill.is Hoernic L/4 b" moer te Vrlachtebeke
verkocht op cle relanghe Leedetl tussen de moer van de abdis van Doornzele en die van Gill-is Hoernic " Deze 1/4 b" is belast met een rente
aan de graaf "

F"

13v" /1O"

(1) wage: gewicht"

37
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L4

285. Rijfflart van Reynghersvliete erkent een schulcl van 33 lb" gro"
torn" van de helft van een huis te Leeuwergem aan Laureins cle Backere"
Dit huis was eiqendom van wj-jlen olivier <1e Mulre, alias Lijssen, met
wiens weduwe Laureins nu getror-rwd is"
Borgen: Jan van i"lasminsteene, Mattheus Coelins, Stevin Hoybout" Bovendien belooft Lodewijc van Reynghersvl.iete, heer van Boelare extra borq
te staan "
Mergriete Seghers zal afstand <loen van haar rechten op de helft van

het huis "
F" 1,4r" /L"

286" Jacop van Bughenzele erkent een schuld van 7 I]o" gro" van een huis
ttten Crommeneschert tegenover de stove genoemd rtln de rakett met een
cijns van 12 s" 6 d" par" per jaar, aan Gillis semmins"
Borgen:' Pieter van l3ughenzele, zijn broer en Daniel van den plassche"
o
F

1,4r" /B

"

287" Jan de Scotelere de jonqe van Herzele erkent een schuLd van 4C s"
gro " van een lening aan Jan van den Sluetele.
Borgen: Gillis Tuscaes, Soyer van Branteghem en Clais de Scermere"
Fo IAv" /13 "

Ghellot van Leyns erkent een jaarlijkse rente van 12 lb" par. schul. dig te zi)n aan Kateline van Helderghem, van de koop van haar rechten
ep een huis gelegen ttTusschen WaIleÎÎ, genoemcl rtln cle poerten van
Helleenrr" Tevens belooft hij deze rente te bezetten zo Kateline dit

2'¿8"

wenst

"

Het is hem toegestaan de lijfrent.e elders te kopen en voordelig te
bezetten; in diL geval is hij van de rente ontslagen"
Fo 24r" /5 "

289" Jonkvr" Lisbette Acharis, weduwe van GiIlis Cupers erkent een schulci
van 30 s " gro. torn " aan Danir:l de Grave "

F"

42v" /7

"

29a" Jan Vlaminc verklaart dat Godevert van der Brugghen B s" gro" torn"
betaald heef t als afbetaling van cle 1-5 so 3 d" gro" torn. clie hi j
hem verschuldigd is in naam van zijn schoonzoon Lievin Vertruden"
F" 47r" /13"
1"402, november 15
291". Willem en Arencl Sersanciers,

fs" Sander Sersanders, helcben aan Fleinric
van Ansbeke, priester, een lijfrente van 29 s. 7 d" par" per jaar verkocht L"v"v" de Cotidiane van St.-i¡lichiets, bezet op eigendommen in
de St"-MartenssLraat bi j de Posl-erne, tú/aar de cotidiane van oudsher
nog andere renten op heeft"
F"

9v"

/2"

3B

14A2

november

L5

292" Symoen de Grutrer.fs" S)rmon, erkent, een schuld van 20 s, par" per
jaar als .rente aan het kapittel van St "-Veerle voor een jaarlijkse
mis voor Jan Inghele"

F"

1,3r" /1""

293" Martin de Gheent, Thomis de C1erc en cs., vi-nderen van de opperkosterij van St"-.Jansparochie rapporteren ciat hun voorgangers Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en cs" op 21 maart 1,402 Jan Thuenart hebben veroordeelr,l tot het be.talen van 31 gro" aan de vrouw van Laureins
Boeks en van 20 gro " van kosten.
F" 13r" /6"
294" Ghelloet Damman, fs" Lievin, heeft als vooqd van Jan cie pape, fs"
mer Gillis aan Arend de Coninc 17% nud rogge verkocht, geoogst op het
goed van Jan de Pape te Zwijndrecht aan L5 gro" de halster, wat 1"3 lb"

2 s" 6 d" maakt"

Arend de Coninc belooft ook de pacht van Jan de Papers meersen te
zwijndrecht, ten bedrage van 36 tot 40 s" gro" te innen"

F" 13r" /B "

295" Ghiselbrecht Seyssone erkent een schuld van 24 s" gro" aan Jan
brouwer, t"v"v. Jan van der Staghe"
Fo 1,4v" /5"

Boene,

296" Tegen de els van de baljuw van Gent en van cie verwanten van Jan de
Pape, alias Paepsaeds, clie door Geerardin vander Heeken en Annekin
Lo dereet (?) e"â. vermoord werd, handhaven de schepenen hun vroeger
vonnis waarbij cie daders ter berechting naar Otegem.- plaats van de
moord - verwezen werden
F"" 1Br" /11-.

297

"

IlLa2
.aó

"

"

het geschil tussen tvtatLijs Damman, Jacop Bruusch, Jan
Haghin en Willem de Pinquere, kerkmeesters van St"-Jacobs ener:zijds
en Vincent van der Zichelen anderzijds, over de ziLplaats in de kerk
die Vincent zonder eniqe vergoeding gebruikL, vonnissen de schepenen
dat vincent van der Zichelerr de zitplaats moet vrijgeven"
F" 36v" /7 "
Aangaande

november

1"6

Auseel Martins heeft aan Jan Verpeerenseune en zijn vrouh/, Katheline
van Nuedelbeke een lijfrente van 4 s" gro" per jaar verkocht, bez-et
op een huis j-n de Lange Steenstraat aan de Vierwegscheede, vôôr de
Augustijnen, tussen het huis van Jan Aegteseune en Heinric 81iec, belast met 1'7 s" par" per jaar aan de Ho Geesttafel van St"-Jans, alsook met B s. par" en twee kapoenen aan de crFilge<lieusenrr.
Landheer voor de H. Geesttafel: Jan van den Hecke, priester"
F" 9v" /4"

39

november

1,402

1"6

299" Op verzoek van Gheerolf Bette en Ghelloet van Leins hebben Arend van
den Dammer ammanr êñ de schepenen Jan Dhoeghe, Heinric Santin en Weyn
Diederix een huis gepand acht-er Jan Clocman, eígenciom van cle erfgenamen van Clais Wijts om een som van 6 s" qro" te verhalen van achter-

sLallige lanclci jns "

Fo 9u" /5"

3OO" De schepenen veroordelen Gheerard cie Sceppere

l.b" 9 s" gro" aail Gillis van clen Speelhuuse.
F" L3r" /5,

F"

1"3v"

/6

"

3O2" Thomaes de Tauwere legeert. L0 lb"

dochter bij Katheline
o
F.

304

2

Jan de Vremde heeft van ttmire vrouwet?van den Broecke, weduwe van mer
Gheeraert van Ghistel.e het huis '?De Roecie ieeurt achter Jan Sloeve gehuurd voor 3 jaar en 1- maand, t,egen 40 Ib, par. per jaar. Het contract
ging in op L april 1co1.. Hie¡"bi j erkent Jan een schuld van G3 lb" par"
van achterstallige hutlr; hij Ìrelooft ool< vrouw van den Broecke van
deze achterstel schadeloos te houclen teqenover Gheerem l3or1uut en Race Onredene de jonge.

aa,,4

3c3

tot het betalen van

"

"

lAno //)1o

sMoens"

gro" aan Masekin, zijn natuurlijke

Gillis van den Damme, zijn broer Colaert en Harent van den poele
verkl-aren clat zii t"o"v' Jan Sloeve, Jan van den Poele, Arend Roese,
Jan Merschout.v;rn Vrekl<em, Goessin Leyns, Laureins uten Dale, Race
RoLtssen, Boudin van Dallemes en l4athi js h/outers, aanvaarcl hebben cle
zijkapel van de hoofdto::en te Dikkelvenne te bouuren" Hiervoor zullen
ze 29 lb" qro" torn" ontvangen" Bij eventuele geschillen za¡ men zich
onde::werpen aan de regeling, die meester Jan Eebins en de personen die
hij zaL aanduiden zull.en tref fen"
F" 23v" /1"
Pauwels de B-Lende geeft opdracht aan cle Vrouwenbroers te Gent om na
ziin dood lvekeli jks clrie mi ssen te cìoen Ler nagecìachtenis van hemzelf
zLjn vrou\^/ jonkvr. Li-sbette sHonts, f s" Felix, van hun beider ouders, ,
hun kinderen en vrienden. IJiervoor geeft hij 1,2 Lb. par. eeuwigdurende
rente, cl:-e zijn erfgenamen moeten bezetten op grond in de vÍerschaar
van Kemzeke, die nog 4Ib. par" boven <ie l.asten en de rente waard is"
Laten ze dit ñêr cla.n moeten ze bij de 1"2 lb, par" rente nog 24 lb"
gro" torn" geven orn een rente van rz lb" par" per jaar mee
te kopen"
De vrouv¡enbroers mogen cleze 1-2 lJl. par" niet verkoþen noch Selasten"
zo Pauwels sterft vôór z-Ljn vrouw belooft cleze afstand te cloen van haar
recht.en op de qrond waarop de rente bezel is"
Fo 23v" /2"

40

november

1"4.o2

1,7

3O5" Philips van den Dale, brouwer, erkent een schuld van 30 s" 6 d" gro"
torn" âan Gi1lis Reelf van koren "

F"

9v" /6"

306. In een geschil stellen beide parti jen hun frmannenfi aan; de eerste
partij (niet bij name genoemd) kiest hiervoor Cornelis van den Storffi€: Gillis van Houdeghem en Jan van Ghinderachter.
Symoen van Bakerem (de tegenpartij) kiest Guyes¡ van <Jer Helft en
CI ai s cle Clerc
Fo 1,3r" /1,7 "

3O7

" De schepenen veroordeLen Jan Slabbart, fs" Jacop, tot. het betalen
van 24 s" gro" en 20 s" gro" aan Gheerard van der Dijke"
Fo t3r" /1'C-"

3OB"

3C9

"

Gillis de Tbus erkent een schuld van 3 lb " 1,2 s. gro" van baksLeen,
kalk en andere bouwmateri-aLen aan Jan Goethals,
fs" pieter"
F" t3r" /11"

" Jan van Beke, Î'scrinmakererl, erkent een schuld van 2 Il:. 10 s" gro"
aan

Lievin

F" tLv"

_!!pL

cle

/11"

Jaghere

"

nover¡ner fg

3L0" De schepenen

veroordelen de vrouw van

Jan BastarL van Edingen tot
de Grutre, aalmoezenier van

het betalen van 1-B lb" par. aan Heinric
St.-Pieters en tot cle kosten"
F" 1-3r" /9 "

31"r" De schepenen veroordelen Jan de Longcr:urt tot het betalen van L00
nobelen aan Godevercl de Wilde, voogd van Mergriete van der Gracht
dochter van meester Diederic van der Ba¡:e.

Voldaan op

F"

1,3v"

/3"

5

juli

t4o5

"

31,2" De schepenen veroordelen Jacop van den Vivere en

Pieter

Goetghebuer,

horgen voor Jan van den Vivere tot het betalen van 6 lb" 2 s" B d"
gro. aan Pieter Hoen "
F" 1-3v" /4"

31-3" Jan van den Boemgaerde, fs" Soyer, erkent een schulcl van 3 mud mesteluu.n( 1-) van rente aan Godeverd van der Haqhe"
Fo 13v" /5 "

(1-) mengsel van half tarwe, half rogge"

41.

1"402, november L8
31.4" Mer Vr/alrave, heer van Massemen,

erkent een schuld va¡r 24 nobelen van
een lening aan ridder Boudin de Vos, heer van pollareo
Fo t3v" /7 "

315" Segher Cornelis, smid, erkent een schuld van 26 s. gro" torn"
Pieter Jacobs, smid, van een aambeeld en twee blaasbalgen"
Fo tLv" /1""
31-6

" Jan van den Houcke, borg voor de schepenen van Axel, erkent
schuld van L0 lb" gro" torn" aan Michiel de Vos van 1aken.
F" 1,4v" /7 "

aan

een

31'7" KaLeline van Hertbuer, fa" Jacop, machtigt saladin en pieter
van
Hertbuer, gebroeders, om met, de L0 lb" qio. torn" die haar vader
haar gaf en met de 2 lb" gro" die soetin sBrunen, haar stiefmoeder
haar bij testament naliet een lijfrente te kopen',roor
haar of voor
Zoghelin, haar kind of voor beiden samen"
van die som mag pieter 1,2 so gro" afhouden van een schurd"
Fo 22v" /2 "
318 .

Ghiselbrecht van den Eedverde, fso mer wouter, erfgenaam van mer
Ghiserbrecht van Masmj-ne, ridåer, geeft volmacht
Lievin trr/outers
en Mathijs van den Perre om in zíjn naam de 1ijfrente
"án te innen
díe
Jan o o o en de weduwe en erfgenamen van Jan palen hem als erfgenaam
sghyldig ziin, zolang Jan Bentins, priester, 1eeft"

F"

22v" /1C

"

319. simoen de Grutere en jonkvr" Katherine sersanders,
zijn vrouw, Everdey de Grutere r
pyroene
€h
zijn
vrouh/
sKempen,
hebben aan
--zijn !1oerr
Loonis van den Moure
3/4 van een huis in de Nederscherdestraat
verkocht, erfenis van Jacop van RavenscoiL" Z/4 van het huis zijn belast
met B lb" 1'4 s" par", t/4 -eertijds eigendom van Jacop van clen
Loonis?broer- meL 3 rb" L5 s" pãr" u.ñ het Grootvicariaat van Moure,
st._
veerle" De eiqenaars mogen deze lasten elders bezetten zoals bepaald
in de akte van 24 juli ísgz" Bovendien is op het huis een lijfrente
van 20 s" gro" bezet aan vrouw Marj-e van
den Moure, non in st"-claro
vço-v+q¿çt
zuster van

Fo

1402

7Bv"

/!"

Loeni-s"

november 20

320" Thomas Storem verklaart dat Jan de Joncheere van Nevele
zijn schuld
van 5 lb" gro" vol ledig betaald heeft
"
F-o 13v"

/Lt"

321"" Jan de Coninc
den
van
FO

erkent een schuld van 2 lb" 5 s" gro"
Mechiet van
Bossche, alias Cornelis, priester" Borg is Pieteraaì.ì
den Bossche zíet af van de panding van Jans hui.s Boene, Mechiet
"
14r" /3 "

42
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2O

322" Phílips de Brune erkent een schuld van 9 s" 6 d. gro" aan Raesse Capproen, priester, optredend voor Gillis du Bussy"
F

"

1,4r" /3

"

323" Pieter de Manghelere verklaart dat Heilsoete, echtgenote van St.asin
Ryoot, de som van 3 lb" 5 sor die Stasin hem schuldig \^/as van een durmeschip voldaan heeft.

F" 14r" /5 "

324" op verzoek van Adriaen Arentssone hebben Arend van den Damme, amman
van Gentr êh de schepenen Ywein Dj.ederix, Heinric Santin en Arend Valke, huisraad van l¡iillem Braem, f s" Diederic, çepand" De amman en de
schepenen, Segher Everwijn en Saladin van Hertbuer schatten de huisraad op B s" gro"
De kosten van panding en schatti.ng 'bedragen 2 s 4 d gro

Fo

LAr" /6

"

"

"

"

325" Symoen Steyaert erkent een schuld van 2 lb" L4 s" gro" van koren
Jacob Pottier, fs" Olivier"
Fo tLr" /7 "

aan

326" Michiel Minnaert erkent een schr-lld van 5 lb" L6 s" gro" torn" aan
Pauwels van Yvendale" Borgen zijn zLjn zonen Jan en Pieter Minnaert"
Tevens geeft Pauwels van Yvendale volmacht aan zíjn z,oon Jan om deze

schuld te innen

F

o

1-4vo

/6

"

"

327" Staat van goed van Jan Lachenioen, opgemaakt door zijn broer en
voogd Symoen Lachenioen "
Ao Renten
t erfrente te \niaarschoot,
B Ib" LL So par "
¿
erfrente op huizen en hofsteden aan de Muide
1-9 s" gro
"
?
erfrente op het erf waar het huis van Jan Arents
4"
5.
6"

o

o

staat, achL,er de itFilgedieusenrl
par "
3 lb"
rente op het erf van het huis van Gillis Lambrechts
48 So par "
rente op het erf van het huj-s van Jan de l¡/ale
45 So par "
rente op het erf van het huis van Arend in
ît Seenkin, in de Sleepst,raat, vôOr het kapelletje
19 s"d"par"
rente op het erf van het huis van Ghijs Sems,
geheten riln de Buerserr in de Sleepstraat
24 so par"
fn cieze rente op de lluide heeft de stad Gent
45 s"3d"par"
rente op een huis in het Stalhof (St"*Pieters),
voor de helft eigendom van Symoen de Smet
3 so par.
rente op een erf in Onderbergen \^/aar het huis
van Jacop van den Dijcke slaat
6 S o pAf.
Deze renten zijn eiqendom van Jan en Symoen Lachenioen voor
de Z/4ç 1-/4 behaort aan Jacob Hamelaken ín I'bilevinghett van
zijn vrou\^/, moeye van de kinderen"

43

B" Gronden in ei-qendom
10" 1/32 (1-lB van t/4) b"
vrijwel uitgeput is"
1"1,.

moer

tussen Zelzate en Moerbeke, die

eige¡de¡¡srecht op een stuk braakland bij de moer"

C" Huizen i

e1

ndom

te

Gen

1'2" de helft van een huis op de Vismarkt, gehetenrrln de rebbert
met een cijns van LL lb" 10 s" par" verhuurd tegen 4 lb. gro"
L3" de helft van een tweer¡¡oonst, aan de Hooiaard met de helft van
een rewisselettrerfenis van ver Aechte sBroesschen, met de
helft van een kelder van een huis op de hoek van de Hooíaard
en de Korte Munt, met een cijns aan diverse landheren van
15 s" 2 d" gro" verhuurd aan 25 s" gro"
1"4" een huis met twee woonqelegenheden, uitgevend in de st"-Mi*
chielsstraat met een cijns van 50 s" par", onverhuurd"

D" Roerend bezit
4tr

E"

aan goud en zilver, gemunt of verwerkt in juwelen en huisgerei: 69 lb" L8 so 3 d" gro" waarvan za Gentse schilden, getaxeerd op 4lb" 18 s" gro" uit de erfenis van dettmoeyetr, in
het bezit van Jacob Amelakene zijn, waarover Jan en Symoen
een geding ingespannen hebben voor de schepenen van Gedele
"

Ontvan qsten

van Jans aandeel in hui shuur
f'Rebberl
van
de
2 lb"
"
t7 " van het huis waar Olivier Panttin woont
37 s" 6
1,6

(g jaar huur)
1-8" van het huis in
Fo

de St

"-Michielsst,raat

1"3

s"

1-

d

gro "
gro "

d" gro"

Tegoeden

19 " terugbetaling van schulden
10 lb" 3 s" 6 d" gro"
20" erfrente te Waarschoot, achterstel van
3 jaar
!6s
gro "
21," erfrente op de Muide, achterstel van
3 jaar
gro
1-5 s
"

Som van

de baten:

LasjÞen:

diverse schulden en kosten, gemaakt
in s I Ammans

F"
328 "

1"5v"

59 lb" 14 s" 7 d" gro"

/1"

9 lb"

gro

LamsÍn Baielunr Philips Ramond en Rombout Saelin hebben van de broeders van de Lazarie te Gent, de exploitaLie van 40 bedden zavel gekocht tegen B gro" de roede. Voor de grond betalen ze een pacht van
1 qro. per roede in ' t j aar. Bovendien moeten ze de pachter van de
grond waarop de exploitatie 1igt, schadeloos stellen" Daarbij pachten ze nog L8 bedden land tegen L gro" per roede" De beide pãrcelen

liggen te

Fo !Bv" /1""

Ekkergem

bij het gasthuis"

"
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329

te Gent hebben aan Philips Ramond de ex" De broeders van de Lazarie
ploitatie van 3 bedden itcloemr? verkocht, tegen 16 gro" de roede"
Fo 7Bv" /2"

-13o" Willem Biggher amman

in de Burqstraat, en de schepenen Saladijn van
Hertbuer, Arent Valcke en Ywein Diecìericx, hebben op verzoek van Jan
de Meest.er, bakker, een huis in de Bu.rgstraat en huj-sraad gepand, eigendom van Lievin de Vos, scheerder, om een som van 2 lb" !2 s. gro"
Le verhalen

F"
1402

2Zro /4

"

"

november ?2

33L. De schepenen veroordelen Jacob de Ketelboetere tot het betalen
3 lb" 16 s" gro" aan Jan Couwerike "
F" 9r" /7 "

van

332" Jan Boene, brouwer, erkent een schuld van 21" s" 5 d" gro" van achterstallige rente aan Jan van BucJseghem, ontvanger van Nevele, t ov "v
Daenkin van Nevele "
o

F"

1-4r" /9

"

333" De schepenen veroordelen Vincent van der Sickelen tot het betalen
van 31" s" B d" gro" aan pauwels Arents"
Voldaan op 1.6 februari 1,403"

F"

14v' /3

"

334. willem Bouters en zijn zuster Lisbette geven volmacht aan Olivier
Lutine om schurden te innen en hun zaken te behartigen t"g"o" Andries
van Losere"
Fo 14v" /4"
335" De schepenen veroordelen Cornelis de Scot.eleere, al s irorg voor Heinric de Joncheere Lot. het betalen van 40 s" B d" _qro" aan Jan Kesel,
houtzager

F"

L4v" /B

"

"

336" Jacob van der Berghmost, priester, erkent een schuld van L Ib" gro"
aan Jan van BuxLale, die deze som verschuldigcl is aan \nlouter de Grave"
Borg voor Jacob: Gillis van der Berghmost.

F" 22r" /7 "
337. Jonkvr" Lijsbette van Sente Jacopshuus, weduwe van Mattheus cle Backere en Nicasis Borluut, erfgenaam van Matthei¡s, die zijn oom wasr geven volmacht aan Gheerard van Sente Jacopshuus om in hun naam 38 lb"
16 s" gro" te innen van schulden aan de overledene" Nicasis Borluut
verklaart dat hi j de helf t van deze schulci, clie hem als erf genaam
t-oekomt, overgeeft aan Gheerard om hem zi)n schuld van een huis in de
Kattesteeg, achter het hoekhuis lrDe Hondil t.e betalen.
F" 22v"/9"

45

1402, november
338

"

22

Jan van den Hamme verpacht aan Jacop van Stavele 2 ltbuchten buiten
de st"-Lievenspoort, de één vôôr rlder sieker liedenir, de andere
naast de 'Nieuwe meul-eñ", l¡eide aan de schcrdertegen L7 s" gro"
torn" plus 3 stopen room en 3 poncl verse boter. Van de vorige pacht
gehouden van zijn moeder, eindigend op Kerstmis 1403, verklaarL Jan
zich volledig bctaald van Jacop" 'renslotte moet Jacop nog cle 6 s" 4
d. gro" betalen aan Jans vrouw, die Jan haar jaarlijks verschuldigd
is van het vrucht.gebruik dat ze kreeg van haar eerste man Sanders
van Lede, fs" Sanders"
Fo 23r" /3 "

L+Oz, november 23

339" Jonkvr" Beele Coutenays, fa" wijlen lleinric Coutcnays, heeft aarì
Willem Sersymoens haar eigendom en rente verkocht te Lemberge en te
LandskouLer, die haar vader eertijds kocht van Boudin van Munte" zij
zal afstand doen van haar rechten bij de passende instantiee"
Koopsom 5 lb" gro"

F" t9v" /7 "
34C" Jonkvr" Beele Coutenays, fa" Heinric heeft aan Cateline Clapþaerts,
haar dienster, uiL erkentelijkheid voor bewezen diensten een huis
gegeven tegenover de Minnemanssteeg, tussen het H"-Geesthuis van
St"-Jacobs en het huis van Andries de Bruwere" Bovendíen erft Cateline de helft van haar huisraad; de anclere helft komL aan Fransoys
Moyarde, haar knecht " Zo de erfgenamen het hier niet mee eens zLjn,
kri jgt Cat.eline 6 lb" gro " torn "
Fo ZLr" /B "

341" Gillis de Brune, mesmaker, heeft aan Lisbette van Leuvene een rente
van 6 s" gro" per jaar verkocht, die hij za:- bezetten op een huis
bij het Gravensteen, tussen zi"jn huis en daL van Jan Sneevoet op een
erf van de graaf van Vlaanderen met een cijns van 4 s" 3 d" par"
rrter brieven van Asnedert" fn afwachtíng van de weLLelijke regeling
staan Pieter Vecke en Jacop Heye borg "
Fo 22r" /1-"
342" Joos Neuyt erkent een schuld van 34 nobelen
priester, van het afkopen van een lijfrente.
Voldaan op 27 j anuari 1,405 "

aan

Jan van der Biest,

F" 22r" /2"
343" crais van Beke heefL aan Raesse van den wale de helft
in cle Onderstra.at. verkocht bij de rrBonte Coe", alsook
de helft vân het erf h/aar het huis op staat"

varl een huis
het. recht op

Fo 22r" /3 "

344" Jan van Hertsberghe erkent een schulcl van 6lb" gro. torno
terstallige pacht aan Jan van den HuIIe"

Fo 3tr"/9"

vãJ-t ach-

46
1"402

345

"

november 24

van Bassevelde heeft aan Raesse van den Houte een huis
kocht, gelegen'rÎen Pittettbij het BelforL tussen het huis vanvervin Wouters en het huis dat vroeger heetLe,,Egghetins Schuren" Liehuis vormt samen met dat van Lievin wouters pand voor een renteDit
van
1, Ib" gro" aan de H.-Geesttafel van St"-Jacobs"
De koopsom bedraagt 16 1b. gro. waarvan 6 lb. betaald. De helft van
dit bedrag komt boe aan symoens vrouw Mergriete van Huusse,
Voldaan aan Symoen op L0 december 1402" Jonkv::" Mergriete verklaart
de helft ontvanqen te hebben op 29 december r4o2"
Symoen

Fo

/2"

" Jacob van oesLerem erkent een schuld van 48 s" gro" torn" aan pauwels Nijs"
F" 16r" /3 "

346

347

1,6r"

"

14C-2

op verzoek van Joes van seghershove hebben wilrem Rugghestul, amman
van Gent, willem van Ravenscoet, Heinric santin en Jan van der Ellen,
schepenen, twee huizen van Lievin de Rave aan de Kalandenberg gepand
om een som van 4 lb" gro" torn" te verhalen
Fo tTro /7 "
november 27

348" Hughe Strybolle erkent een schuld van

Pieter Vecke
F" !3v" /1," "

1_O

lb" gro" van pacht aan

349" Anastasie van pouke, weduwe van Heinric Alsbergh, haar zoon, Theeus
Alsberghs enrhaar dochter Kateline Alsberchs zien tegenover jonkvr"
clara scranen, wecJuwe van Jan van Aelstraf van erk recht op een weide fecadewaelsbulk" di-e Jan i\aes eertijds kocht van Boudin Langheraert
en een meers nFi-erin tvlarants meerschrl gekocht van Heinric Alsbergh"
Beide percelen liggen te Machelen "
F" !7r" /8 "
350

"

Jan Parijs, fs" Jan, heeft in eigen naam en in naam van zLjn lcroer
Segher, beide erfgenamen van hun qrootvader Willem parijs, voimacht
gegeven aan Jacop van O1ssene, Gillis de Rucldre en Roeland r¡an der
Heiden om schulcien te innen van meesLer Jan van den Wa11e, priester,
HeÍnric Bast, ori.vier Janssone, Daniel B1ondeel, fs" Janr'Laureins
Kerstiaenssone, Wil1em Boudinssone, Jacob Baert, ,lan Co1et, Jan, fs"
Berthelmeeus, Jan van Deventer en Giltis cje Groete, fs" wouterr'
poorters van SIuis.
F" 21v'/1"

35'1" ln/i11em t¡ledemaer erkent een schuld van 3 lb" 7 s" 7 d" gro. torn"
aan Jacob lvlaes, bakker "
Fo 22r" /9 "

47

352" Jan Penninc van Deinze erkent een schuld van 24 s" gro" torn"
Jacop den Amer"

F"

Z2v" /3

aan

"

353" Jan Oste, fs" PieLer, erkent een schuld van 3 lb" groo torn" aan
Joesse Kerstiaens van pachL" Zijn neef Gillis Oste belooft ffte gane
in ts I ammansri, mocht Jan zL jn schuld niet voldoen.,
F" 22v" /4"
354

PÍeter Haddin, corduanier, heeft van Saladin van Hertbuer, die meL
( t) hem en met Boudin de Clerc borg stond voor Jan
Haddin *si.nen vorsatef in het geschil met Gheerom uten Hove, 7 lb" par" ontvangen"
Aldus verklaart hij zLch voldaan van wat hij op grond van de
'rborchtocht, kon eisen van de weduwe en de erfgenamen van Jan Haddin"

"

Fo 22v" /5 "

t

355" Gheertruud, fa" Lievin van den Driessche, weduwe van Pieter Vernaderen erkent een schuld van 26 lb" gro" torn" van een huis gelegen
te Slotendries aan Lodewijc van Calkene.
Borgen: Boudin vernadelen en Jan colnin (of colvin)"

F"

356.

358

"
"

"

Symon Sproec erkent een schuld van 40 lb" gro" Lorn" aan Kateline
Vaenkins, zijn moeder, weduwe van Heinric Sproec
"

F"
357

22v" /6

22v" /-l

"

Symoen Sproec geeft volmacht aan
weduwe van Heinric Sproecr offi in
F" 22v" /8"

zr) n moeder Kateline Vaenkins,

zLj n naam schulden te innen "

Jan de Pape, molenaar, en zijn zoon Oebrecht, erkennen een schuld
van 2 Ib" 5 s" 4 d" gro" van 5 mud rogge die zij fli j vonnis moesten
betalen aan Jan van Buclseghem, ontvanger van het land van Nevele"

F" 24r" /6 "

1"402, november 28

359" Jan Boene, brouwer, erkent een schuld van B lb. gro" torn. een huis,
geheten ilDe Sce1peil aan de Leie, aan Jacob van der Meulen, alias
Meulekin, fs" Gillis"

F"

360

"

/L2.
Kateline Hildebrants en haar dochter Aechte van den Vrlalte hebben aan
Mergriete stevaerts, fa" Jan een lijfrente van 4 s" gro" torn. per
jaar verkocht, bezet op een huis buiten de Torrepoorf, in de Ramen,
op een erf van de H"-Geesttafel van st"-Jans, met een cijns van 30
s: 6 d" par" per jaar" Landheer: Jan van den Hecke, priester.
F" 15v" /2"
1-3vo

36L" Jan Colman, lrpiperetl, erkent een schurct van 21 s" aan Jan de Bake.
F" L5v"
/2

(

"

L) voorganger in een ambt

?

1.402

362

"

!402

Jacop ln/enemaerrheef t aan Jan de Feker en zi_jn vrouw Mergriete, een
lijfrente van 6 s" gro" per jaar verkocht, bezet op tweé aanpålende
huizen in de Baaisteeg, tussen L,ijsbette Plants en Jan Haverstroe,
met een cijns van t6 gro" en 1-3 mijten uit beide panden aan een kapelrij van St"-Michiels" Landheer: Jan de Smet"
Fo 23r'/1"
november 29

363" Gheeraerd van Rijst erkenL een schuld van 28 lb" 10 s" paro
Martin de Ghend van de oogst van 1,401,"
Fo 16r" /1,"
364"

4B

november 28

Symoen

aan

van Bassevelde heeft aan Nicasis Borluut de hetft van een
van L5 s" 6 d" par. per jaar verkocht, bezet op verschil-

lijfrente

lende erven:

1" het erf van de 'lhuutlaetert bij het Ingelandgat: hu eigendom
van Lievin van den Vivere, 4 s" ?_ d" par"
2" erf in de vr/ijngaardstraat, \^/aar Kateline, f a" Claeus Matten
woont, 4 s" 10 s" par"
3" erf in de Wijngaardstraat, waar Gillis de Hond woonL, 6 s"
6 d" par"
Totale rente: 15 s" 6 d" par" waarvan de weduwe van Gherom uten Hove t
nu echtgenote van Heinric Damman de andere helft bezit
Mergriete van Huusse, vrouw van Symoen, ziet af van aI " haar rechLen

op bovenstaande rente"
Fo 1,6r" /B "
365

"

Kateline van Sente Jacopshuus heeft aan haar neef Gheerard van Sente
Jacopshuus en ziin vrouh/ jonkvr" Amelberghe sCranen een huis verkocht

in de Kattesteeg, tussen het huistfln de Honttten dit van de weduwe
van Pieter van Houthemr hu in het wenemaershospítaal met een cijns van
3 lb" par" per jaar" De koop is gesloLen voor een lijfrente van 2 Ib"
gro " torn. per j aar "
F" 1Br" /lO"
366" Vincent Tnghel, Lievin de Jaghere en Jan van den Walle, vinderen van
de St"-Jacobsparochi-e, rapporteren dat hun voorgangers Rombout van
der Elst, Jan van der Eeken en cs" op 27 november 1401, Vr/ouLer tsauwens, molenaar, veroordeelden tot het betalen r¡an 3 s" id4 d" gro"
aan Bernard van Belle en van 2 s" 1- d " gro " van kosten "

F" 24r" /1"3"

14C-2

367

december

1

" Pieter van Scoenaerde, huidevetter, erfgenaam van phelips van Turtelboemer êñ alle andere belanghebbenden verklaren dat Roenl van den pitte de som die hij aan PhelÍps verschurldigd was, voldaan heeft.
Fo 16r" /4"

49
LAC-2

december

1-

368" Martin Vuley erkent een schul"ci van 42 lb" gro torn aan Stevin
"
"
Horbaucl van een huis te: Geraardsberqen
"
Fo 16r" /5"
369" Jan van TurtelboerÌle, f s " Phelips, verklaart clat Roem van den pitt.e,
f s " Boudin , z-L jn schuld van het vruchtgebruik dat
hem verkocht.,
volledig betaald heeft" Dit vruchtgebruik, gelegenhij
in
cje vierschaar
van Lokeren, verwierf J an met cle erfenis van zíjn vrouw l(atheline,
fa" Aechte sBaefs"

F" 23r" /4"
370" Jonkr¡r " Lisbette sKerenen enerzi-ids en Pieter van den Brande met
zi)n vrou\^i Amelberghe van der Zijpe anderzi j d s schelden de schulden
kwijt die zij elkaar moeten betalen.
F" 24r" /3"
1402

december

2

371," De schepenen veroordelen

van 23 s"

F" 15r" /3 "

4

Heínric cle vos, brouwer, tot het beLalen
d" gro" aan Jacob RoeLaerd"

372" Jan stubboul erkent een schuLd van 20 so gro" torn" aan Angneese van
vlayenberghe van de heLft van een huis aan cie Huidevettershoek" De
andere helft is eigendom van Jan Drhoeghe" Het gehele pand is belast
met 20 s" par" per jaar aan de H"-Geesttafel van St"-Jan" Landheer;
Jan van den Hecke, priester"
F" !6r" /3 "
373" rn het geschil tussen Jonkvr" Dyeewine, weduwe van Joes van den per*
re en willem van den steenackere over een som van 1,! lb" gro" waarin
Jonkvr" Dyeewine zich door ldi]lem benadeeld verklaart in een transactie met het St.-Bernaerclsklooster .bij Antwerpen,
verwi jzen cie schepenen beide partijen, gezi.en <1eze op het moment van een transactie
geen
poorters van Gent waren, naar hun stad van herkomst"
¡-o 16r" /7 "
374" Mer philips... van AersLe (?) erkent een schuld van 42 lb" par"
Gillis van der Pale, als voogd van Jan prieme, van achterstalligeaan
rente "

Fo

1,7r"

/3"

375" Gillis van Groetbrouc erkent een schuld van
aan Michiel Steyaerd "
Fo 1.8r" /13"

1,4

s" 6 d" gro. Lorn"

376" Lievin Assaert erkent een schuld van L1 s" 2 d" gro" aan Jacop
Sturtewaghen
Fo 24r" /1" "

50

december

1,4C-2

377,

2

Symoen van der Vlasroten erkent Hughe Alards 6 lb" gro. schuldiq
te zijn van 1/2 en 1/4 van de brouwerÍj rrDe Cruiserr te St"-Baaf
i"

Fo 32v" /6 "
14A2, december

4

378" De schepenen veroordelen Daem van der Scuere tot het leveren van 6
halster mesteluun en tot het betalen van 5 s" L0 d, gro" aan Jan
I'lourslach en tot de kosten ten bedraqe van 3 gro" Aangaande hun geschil over de oogsL, hout en mest, beloven de beide pãrtijen
tweerrcnapenrrin dienst te nemen om dit geheel te beslechten.elk
Daem
zaL bovendien aan Jan de helft van het ooft leveren van het goed
tf Tsfeereveltrt
ofwel 20 gro"
F" 24r" /2"
1402, december
379

5

" GhÍselbrecht Seissone erkent een schuld van 4 lb" L8 so B d" gro"
aan Boudin Tand.
Voldaan op 31 maart 1,403"
o
F

3BO"

1,6r" /9

"

Pieter Vecke, als borg voor de heer van Boelare, erkent een schuld
van 22 lb" par" aan Roeland van der Heyden"
Fo L7r" /LO"

38L" Pieter van West erkent een schuld van 1"2 1b" gro" torn" aan Gheerard
de Stoevere van zeem, aluin en hui-sraad "
Borg: Jan cle Longcourt "
Fo 24r" /4"
1,402

382.

december
De

20
Fo

6

schepenen veroordelen broeder
de Bysere "

so gro" aan Gillis
L7r" /L2"

L402. december

Gillis de Wale tot het beLalen

van

7

383. Philips paeye, Jan cle Frabel, fs" pieter, Gheerard Houman, alias
Putman en Jan Claus, fs" Wouter, erkennen een schuld van 2 lb" L0
gro. van een lening aan Kateline van den Damme
"
Fo !5vo /3 "

so

384" Jonkvr" Kateline van Lovendeghem erkent een schuld van 2 Lb. grîo
"
van laken, als borg voor haar broer Jan van Lovendeghem aan Mechiel
van Hoerembeke, en Jan Rabout"
Fo 19v" /5 "

51_

december

1"402

7

385" Ridder Robbrecht de Maerscalc erkent een schuLd van 4 lb" par" per
jaar rente aan het kapi-ttel van sinte-veerren nr" 30 s"voor een mis
voor zíjn moeder en 20 s" voor een mis voor zijn grootmoeder" ook belooft hij deze 4 lb" par" te bezetten"

F"

2Or" /1-"

386" Roelant vriellegaert erkenL schuld van 4 lb"

1,3 s

verse personen:
aan Lievin Temmerman; van voering:
aan pieter van Flondert; v¿ln laken;
aan Roeland van der Heyclen; van l_aken:
aan Jan de Bodei van koopwaar:
aan Jacop van den Kerchove, bakkeri van
een varken:
aan Gillis, bakker in de Oudburg, van
brood:

Fo 2Cr" /5"

4 d" gro" aan diLL

11

c

32

c

d" gro "
gro "
o.1
gro "
1_O d" gro
"
1C)

9

S

14

S

B

S

gro "

()

S

gro "

387" Jacop Dhane, priester, verkraart dat hij cre 3oo lb" gro" torn", die
zíin moeder Lislcette uter Mersch, wedu\,rre van Jan Dhane hem schuldig
is niet zal innen, tenware dat zijn moeder hertrouwde of haar goecl
zou verkwisten"
Geannuleerd op 1-B oktober L408, wanneer Jan Dhane de schuld kwijtscheldt "
Fo 23v" /3"
3ÉlB

" Lievin

de Hont; bakker, erkent een schulcl van IZ lb" 2 s" 6 uò gro
"
torn o aan Boudin wandelaert, rpestwaerderrr van st"-pieters,
van rekeningen uit de periode dat hij bakker was te St"_pietêrso
F" 23v" /4"
J

389" Gillis van Vaes erkent een schulcl van 6 lb" grCI" torn" aan jonkvr"
Beele van der Corben, weduwe van Wi1lem Coens"
Borgen: Heinric van den Eedvelcje en Pieter Maes van Wortegem"
F

14C^2

o

1,7r' /4

"

decemi¡er

9

39o" Heile sMoencs, fa- Jan, heeft aan haar broer pieter 1 gemet en 1/?vierendeel land verkocht in Hulster-Ambacht, op een plaats geheten
llwesthusenl'" zii verwÍerf dit lanci
bij erreáis van haar vader en van
haar grootmoeder KaLherine, vrouw van Michiel de
Meuc"
Fo
1,7r' /5

"

391," De schepenen veroordelen Jan van den Scoete

gro" aan Heinric de Vos"
F " 1,7r" /6
"

tot het betalen van 33 s

52

tLa2

december

392" Gillis

9

Symoen erkent een
Hammert"

brecht van
Fo 19r" /6"

393. ooo Crits

erkent

een

schuld van 30 s" 6 d" gro" torn" aan Ael-

schuld van L0 s " gro " ën 1, gro. van bier

Heyl soete, vrouw van Staessin iìyoet
Voldaan op 30 apriL 1,4A4 "
Fo 23v" /5 "

394

"

"

Pi-eter van den Damme, gevolmachtigde voor Arend van den Damme,
voormalig amman van Gent, verklaart dat hij van pieter de pape,
Gillis, voor de Lermijn van 21"2 dagen, die Jaquemijn casier in
trseammanstl heef t doorgebracht, 6 gro" per
ciag heef L ontvangen"
Fo 24v" /6 "

395" Gi1lis Goethals en Willem Tollin erkennen een schuld van
gro" aan Hughe Alardso
Fo 32v" /5"
396

aan

?-L

€c

s.6

d

" De schepenen veroordelen Segher Terlinc tot het betalen van za s "
gro, aan Symoen Terlinc"
Fo 35 r" /LO"

1402
397

december

1,1

" rn het geschil tussen Heinric van Branteghem, priester, en vrank
van inlídenbrouc enerzijds en Jacob van Erdbuur anderzijás, veroordelen de schepenen deze laatste om op Kerstmis naar de kerk van Haaltert te gaan en daar bloothoofds en in zljn li-nnen kleren mee te
stappen in de processie en te verklaren oãt rri j zich heeft gebeterd
van zLjn vergrijp tegen Heinric en Vrank"
Fo 17r" /!" "

398" Wouter van der Hittert heeft aan Barbere Boels, fa., Jan Boels, een
lijfrente van 6 s. gro" torn" verkocht, bezet op zijn huis, går*g.,.,
tussen de Turrepoort en het gasthuis,
het huis van 3onÉvi" Mergriete sJonghen aan de ene kant en Janmet
van der piet,
aan de
andere kanLr op een erf van Jan Lievins, priester, met
"*ío,
een cijns
van 34 s" par. per jaar"
Fo 1_7v" /1,"
399

" Zegher Otterspeere erkent
vrouw van Staessin Ryoet
Fo 24t" /7 "

"

een

scirulcl van 1,7 s" B d" gro" aan

cle

53

Martin de Gheend, Thomaes de Clerc
rij van St"-Jans, rapporLeren ciat:

en

csol vinderen van de opperkoste-

4OO"

zLj op 5 oktober 14C^2 Mergriete Cabuus veroordeelden tot het betalen
van 12 s" 1-O d" gro" aan Meresoet,e Balegands en 17 gro" en L Ingelse
van kosten "
Fo 24r" /B "

4O1"

LievÍn van den Hole, Gillis cie Vriese en cs", vinderenr op 22 november 1,4O! Jan van derGhijst veroordeelden tot het betalen van L0 gro"
aan Heinric de Schietere en 1,7 qro " van kosten "
Fo 24r" /9 "

4O2"

zLj op 5 oktober 1-4C-2 Anthonis Cabuus veroordeelden t.ot het betalen
van 4 s" gro" aan Jan de Clerc, kleermakerr êñ 16 gro" van kosten"
Fo 24r" /1O"

4O3"

zij op 21 oktober

van B s" gro"

aan

1,402 Hellin Pieters veroordeelden tot het betalen
Gillis Vaenkin en 20 gro. van kosten"

F" 24r" /tt"
4O4" Martin de Gheend, Lievin van derGhijst en cs", vinderen,
1"401" Jacob Vladen veroordeelden tot het betalen van B s"
aan Cateline Conincx en 27 gro " 1 Inghelse van kosten "

op
B

d

28 juli
" gro.

Fo 24r" /12"

4O5" De schepenen veroordelen Jan van Overackere tot het betalen van 2
lb" 16 s" gro" aan Symoen Setscaren, Segher van Buten en Wulfaerd
van der Vicht t"v.v" henzelf en van andere belanghebbenden, van het
afkopen van onverdeeld goed dat zij erfden van jonkvr" Aechte van

der

Haghe"

Fo 24v" /2"

406" Jacop van der Donct, bakker, erkent een schuld van 4 lb" 16 s" 9ro"
torn" van de helft van een huis in de Kattensteeg aan Kateline van
Houtem, fa" wijlen ser Jan van Houtem" Borgen: Jacop Sneevoet en
Heinric vander Donct "

F" 27r" /9 "
4O7" Jan de Raven, fs" Philips, erkent een schuld van 37 s" 6 ,J" gro"
schapen aan Franse

Fo 36v" /B "
1,4C-2

december

Hauman

van

"

12

4O8" Jan van Voerde erkent een schuld van 6 lb" gro" torno ãêr'l Li j sbette
van Luevene van Ii jnwaaci" Borç: Elegast van Herleghem"
Fo L7v" /5 "

54

december

1"4C-2

12

4o9" Jonkvr" Katheline van den Ri- jse, heef t aan Mergriete van der Stekenen,
weciuwe van Heinric Buc de 3/4 mín L/1,6 van de ñelf t van een huis ver*
f'rn/erregarenfr,

kocht, genoemd
line Bellioets,
F" 21v" /lO"

weduwe

dat zíj eertijds kocht

van Jan van Daelpitie"

van

jonkvr" Kathe-

41"O" De schepenen

veroordelen Joris Houdscilt tot het betalen van ZS s"
gro" torn" van de erfgenamen van Soetin sBruwers
"
F" 24v" /L"

41"1" Jan van den Boegaerde, f s" Jan,

erkent een schuld van 1-8 s " gro "
torn " aan pieter pecsteen, zí jn stiefvader
"

F"

24v" /L1,"

412" Meester Justaes de cupere erkent een schulcr van 9 lb" B s" gro" van
een lening aan Johannes van cìer Loenen "
Fo 31vo /3"

413" Gheeraerci Wieric erkent een schuld van 2 Ib" 6 s" gro" van een paard
aan Jan van den Bouchoute "
Fo 39v" /1"2"
41'4" Bij de echtscheiding van Fransoys Mondt en Merqriete seents, uitgesproken door de kerkeli-jke rechtbank, bepalen á. schepenen dat Fransoys 6 Ib" B s" gro" moet betalen aan Mergriete" ziJ behoudt
aI haar
goed, haar huis over tt Pas, en alle beziÈ, verworven uit na1atenschap,..,
ook blijft zii haar recht behouden op het iand dat Fransoys zou verkocht hebben boven een vùaarde van 2L schirden"

F"

64v" /1C."

L402, clecember L3
4t5

"

Jan de Joncheere en zlin vrouw jonkvr" Lijsbette van Roesselaer,
jonkvr" Lijsbette sJoncheeren, zuster van Jan, met haar man
van
den Hole hebben aan Andries de Bruwere een lijfrente van tz Jan
par"
1b"
per jaar verkocht, clie Jan de Joncheere, vader van Jan en tijsbette
eertijds kocht van Arend van der Meere en diens vrouw Soetin Snadinx,
op 1'4 januari L38o, zoals blijkt uit een charter van de vierschaar
van het souvereine schependom van Gavere, toen pieter van den Borre
er onclerbaljuw en ilmaenrerr r¡/as en Jan, qenoemd Rigaut, bastaard van
Gavere, souverein baljuw van Gavere.

F" 19r" /2 "

416" rn het geschil tussen Jacop van Ghencl, gevolmachtigde voor Lisbette
van den Hoericke en Joes de Nayere, aanqaande de lijfrente die Joes
aan Lisbette verkocht heef t en r^raarvan Jacop de geldigheid
daar Lisbette geestesziek is, bekrachtigen de schepenen de betwist,
koop en
manen Joes de Ì-¡etaling van de termijnen van de rent.e te doen zoaLs
bj-j de koop was qestipuleerd"

F"

24v" /B

"

55

1"4A2, december L3
41"7" Jacob Eekard en Symoen Sproec hebben hun schepen geruild: Jacob
krijgt Symoens pleitschip in de toestancJ dat deze het verwierf van
de weduvre van Jan Addin; aan Symoen geeft hij zíjn durmeschip zoals
hij heL verwierf van Jan Scelpe, met, ciaarbi j L6 i¡" gro" Borgen voor
Jacob: Jan van Overackere, Arenci van cler Haghe, Jan Scelpe, Jacob

van cler Heeken, willem van der Heeken, jonkvr" Lijsbette nåkarts
Symon Lotin als t?bistanclere'r"
Fo 24v" /9"

en

418" Raesse Onredene de jonge, Lievin de Jaghere en Jan van den Wale, vinderen van St"-Jacobsparochie rapporteren dat hun voorgangers Rombout
van der Elst, Janvan derHeeken en cs" op 13 december 1,401 Jan van
Beke veroordeelden tot het betalen van 20 groo aa!1 Beatrijse, weduwe
van Gillis Adaems en van 23 gro" van kosten"
Fo 26v" /4"
41'9" clais Fierins, arias de vreeshouwere heef t aan Gheeraerd de SLoevere
4 mud rogqe verkocht" Borg voor Clais: Raesse van Turtelboeme, zadelmaker "
Fo 26v"

/11"

42o" Jacob uten wurghen, tichelclekker en Johannes ut.en Houke erken 1 een
schurd van 9 lb" 6 s" gro" torn" van een stove achter de Begarden
het water op de hoek van de straat rfdaer men comt. van den susterenaan
an
den Gansdrieschr "
Fo 34v'/6"
1"402, december

1,4

jonge, Lievin de Jaghere en Jan van den ln/a1e,
vinderen van st"-Jacobsparochie, rapporteren clat zij op 18 november
1'402 Lievin Ghiselhaes veroordeeld hebben tot het betalen van 1-O s
"

421"" Raesse onredene de

6 d" gro"
F" 1,6vo /4 "

422

"

Wi1lem van Carsele, Daniel Incker en Lauwers l¡laeIkin, kerkmeesters
van Waregem, erkennen aan pieter Hueysen, 3 Ib" gro" torn" schuldig
te zijn van lood en dakwerken uitgevoerd aan de kerk "

F"

1"4C-2

24v" /7

"

december

1-5

Jan de \nlinter, Gillis Lewerke en Pieter van Hertbuer, vinderen van
opperkosterÍj van st"-Michielsparochie rapporteren dat:
423

"

hun_voorgangers Daniel van Mardeghem, Ghiselbrecht seyssone en cs"
op 29 november Jan cie Backere veroordeelden tot het betalen van 53
qfo" aan Lijsbette, vrouw vân Joeris Smeeds, brouwer"

F"

1Br"

/L"

de

56

14O2n december L5

424" zíj op 21 november Jan Roedonc veroordeelden tot het betalen van 3
gro" aan WilIem Sersymoens"
Fo 1Br" /2"

s

425" zii op 9 november Symoen SteyaerL veroordeelden tot het betalen van
5 s " 3 d " gro " aan Jan van clen Neste "

Fo 1Br" /3"

" zi) op 9 november Jacob van Hoedonc veroordeelden tot het betalen
van 2 s" gro. aan Boudin van Lake "
F" 1Br" /4"
427 " zi j op 1,6 november Wouter van den Scoete veroordeelden tot het betalen van 1_O s" 4 d " gro" aan Zegher van Meeren "
F" 1Br" /5"
426

428" zíj op 20 november Kateline van der Molen veroordeelden tot het betalen van 42 gro. aan Jan de meester, bakker "

F"

429

1,8r" /6

"

" hun voorgangers Daneel van Maldeghem en cs" op 18 juli 14A1 PieLer
Baers veroordeelden tot het betalen van 4 s" 1- d" qro. aan Aechte,
VrOu\,/V

VAn Jan de Cleene, brouwer, en van de kosten

Fo 1Br" /7 "

"

430" hun voorgangers Daneel van Maldeghem en cs " op 25 februari t4O2 Jan
Houlraert veroordeelden tot het betalen van 17 s" gro" aan Avesoete
Wandels "
Fo 1Br" /8"

43L" Lievin de Clerc draagt aan zijn nicht Marie sClerx, vrouw van Jan
Sciltcnape alle rechten over op de erfenis van Pieter de Vondre,
poorter van Brugge en diens dochter, welke erfenis Katheline sC1erx,
Mariers zuster, ontvangen heeft"
F" 24v" /4"
432

"

Lisbette sClerx heeft aan haar zuster Marie sClerx, vroub/ van Jan
Schiltcnape, haar recht op de erfenis van Pieter de Vondere en dÍens
dochter geleend" Hun zuster Katheline sCIerx ontving deze erfenis.
Marie en haar man beloven haar meL ander goed schadeloos te stellen"
F" 24v" /5 "

1402. december

1()

433" Reinout van sere erkent een schulcl van 3 lb. L8 so 7 d" gro" aan
Gheeraerd de Paper eêvotmachtigde voor de weduwe van Jan uten Hove"

F"

1,7v"

/7

"

57

t4a2

december

L6

434" LievÍn Hoed erkent een schuld van 9 lb" gro" torn" van een lening
aan Lievin de Maegh "
Deze lening is verzekerd op Lievins huis in de Hoogpoort, genoemd
rtDe Bucrf , op een erf van Gheerolf BetLe, fs
" Jacob"
Landheer: Gheerolf Bette.
F" t6v" /3"

435. Jan van Lemberghe verklaart geen recht meer te hebben op een huis
aan de Hooie \^raar Martin Volkaert in woont, naast het huis van Jan
Mussche" ?evens verklaart hij dat Martin geen schuld meer heeft aan
hem "

F"

436

19v" /1O"

" Jan de Vi/ielmakere, f s " Arend, erkent een schuld van 4 Ib" gro"
achterstallige pacht aan jonkvr" Kateline van den Hove, weduwe
Goessin van den Hove.
Fo 24v" /1O "

437

" Wi1lem de Dersschere erkent een schuld van 20 s. gro" torn. van huur
van een schip aan pieter de Thoolneere "
F" 1Br" /9"

1402, december

1,7

438" Gillis Ramont erkent een schuld van B Ib" gro" van een huis op
Kalandenberg aan Oliviervan der Strekele"
Borgen: Lievin Belkier en Jan Rabout, tapijtwever"

F"

1"402

439

van
van

39v"

de

/t+"

dec ember L8

" Lievin Leyman erkent een schuld van 3 Ib" gro. van een durmeschip
aan Hildebrand de Backere.
Fo 16v" /L"

44O" Arend Criel, borg voor Jan Waldac erkent een schuld van 20 s" qro"
aan Heinric van den Hane"

F"

1-6v"

/2"

441'" Bij het huwelijk van Diederic Scaek, fs" Wouter, met jonkvr" Kateline
van den Heede, weduwe van Jan de Paepe, schenkt Diederics vader Wouter een leengoedtrTer Plankenrr te l"eke, gehouden van de abt van St"Pieters, met een opbrengst van 3lb. gro. per jaar" I¡/outer zal 3lb"
gro. betalen tot,dat de wettelijke overdracht geregeld is" Hij
schenkt
bovendien nog 20 Ib" gro"
Voldaan op 16 maart 1"409 "
F" !6v" /5 "

tro

december

1"402

442

18

Angnees Taelmans, weduwe van Jan van Assenbrouc en Gheeraerd
terere, voogd van Jans kincieren erkennen een schuld van 3 lb" de1_OMars"
gro" van een lening aan pieter van Berenvelt.
F" 31r" /1O"

"

443" Jacop en Anthonis Cabuus, qebroeders, erkennen een schuld van
schilden aan Jacop Sanders, priester, van een lening
"
F" 79r"
/3

"

december

L402

24

19

444" Jan van den Maelgavere, kruidenier: êñ Jaquemijne sceefs, zLjn
hebben aan ver Mergriete uten nerqhe, wecluwe ván wiltem pottár, vrouw,
lijfrente van 5 rb" 19 s" 6 d. pa;" per jaar verkocht, bezet op een
di_
verse erven:
1"" 24 s" par" op I/3 erf in de oudburg, waar de brouweri j trDe
Coevoetn
staat, eertijds gekocht van pieter-eeys"
_
2 " Op het Zand: 20 s
" 1-O d. par " op een erf tegen de Schelde, h/aar
Jan van Huerne woont"
25 s" par" op een erf ernaast, waar het huis van Jan
Quaetwerc staat "
3" 1-8 s" par" op het erf waar het huis van Jan de Vr/aghenmaekere
staat, met een schuur bij de Keizerpoort aan de overkanL van de
straat "
4" 31_ s" I cj" par" op een hofstede naast de schuur, uitgebaat door
Jan de Waghenmakere"
De renten op het Zand zijn gekocht van Pauwels
Pieterssone, genoemd
van Muushole "
F

o

1,7v"

/3

"

445" Jan Hoernic erkent een schuld van 23
Kerssen "
Borg: Roegier de Rijke"
F

446

"

"

1,7v"

/6

s

gro" aan Gheerolf van der

"

Jan van cothem en Mergriete, zijn vrouw, hebben aan Jan van Me]Ie,
fs"
Bertelmeeuws en zijn vrouw tvtergiiete vråncx, een huis verkocht
in de
Koestraat bij de "vierweghescheede" op de hoek van de Kleine Koutersteeg, genoemd rDe wulf 11, voor een som van 25 lb" 45 s" gro"
Voldaan op 9 j anuarÍ 1,409
"

F" 19r" /5 "
1,4O2

447

o december

20

" Lambrecht

Bouclinssone,

alias de Sceepmakere, heeft aan pieter

een durmeschip verkocht voor 3 lb" 1,4 s" gro"
Fo
1,6v"

/7

Kersse

"

448" Olivier van poelvoorde erkent een schuld van 37 so 6
d" qro" van Ia_
ken aan Mechiel de Vos.

Fo I7v" /4 "

59

december 20

1402
449

Bij het huwelijk van jonkvr" Kateline van der Hoyen, fa" Robbrecht,
met Jan uter Galeyden schenkt Jans vader Jacob uter Galeyden een rí¡r*
rente van 4a lb" par" per jaar als schacleloosstelling in-qeval dat
Jan sterft" overlijdt hijzelf voor zLjn zoon, dan ,aI zijn weduwe aan
KaLeline slechts 20 lb" per jaar betalen"

"

F"

1Bv" /B

"

Pieter de Clerc zal- zíjn huis in de Burgstraat nog twee jaar langer
verhuren aan Jan van Aelmersch Legen 36 s " gro. per jaar. Jan van
Aelmersch belooft tegelijk zLjn achterstallige huur te betalen

45C- "

Fo 32r" /10"

1_402.

"

december 22

45L" Lisbette sGroeten heeft. aan Jan Coelins een Iijfrente verkocht van
twee Aalsterse zakken ( 1) tarwe periaar " Borg; Cl ais de Cuelnere
"
Fo 16v" /8"
452" Joris van Loevelde erkent een schuld van 12 lb" gro" van 2 % ø" bos
te l{eusden en 2 1b gr.o" van een lening van Jan Parijs, fs" Jan"
F" 18r" /L2"
453

"

Joes Belleman, fs" Jan, erkenL een schuld van 4 lb" L0 s. gro" torn"
van een durmeschip aan Jan Witten, fs" Pieter.
Borgen: Jan Neve, fs" CIais, en Wouter Eerenbout"
Fo 1"8v" /3 "

454" Joes Belleman verklaart dat het schip clat hi j van Jan i¡/itten heeft
gekocht eigendom btijft van zijn borgen Jan Neve, fs" C1ais en Wouter Eerenbout totclat hi j zi)n schuld betaald heeft"

F"

i'.Bv"

/4

"

455" Pieter Oyse erkent een schuld van LO Ib" gro" torn" van een huis
Katheline Lammi_ns, weduwe van Jan Asselmans.
Fo 1Bv" /5"
456" Hughe Alaert erkent een schuld van 3
Jaghere.
Fo 25r" /3

1b

" 4 s " gro " aan Lievin

aan

de

"

L4O2" december 23
457

(

" De schepenen veroordelen symoen serthomas toL het l-everen van 5 mud
rogge aan PhÍlips de croec en deze tot het betalen van L6 gro" per
Antwerpse viertale rogge"
F " 1Bv" /6

1) inhoudsmaat voor koren.

60

1-402, december 23

458" Jan de Hert van Lede erkent een schulcl van 9Ib" gro. Lorn" van lijnwaad aan jonkvr'" Alexandrine, vrouw van meester Jan van clen Bouchaute"
Borgen: Lievin de Moer, brouwer, en Ghiselbrecht van den Velde, fs" Jan"
Fo 21"r" /9 "
1402
459

dec

er

24

De schepenen veroordelen Claeis van Belte tot het betalen van 3 lb.
" gro
" torn " aan Lievin de Moer, brouwer"
Borg: Ghisel Ghisels"
F" 2Ov" /7 "

1402, decemk:er

28

46A" De schepenen veroordelen Jan Dhert, borg voor Segher Dhert'', tot het
betalen van 4 lb " 1I s " gro " aan Jacop 'liendewaghen "
Voldaan op 24 juli 1-403 "
F" 21r" /1"
L4C-2

461,"

december 30

Lievin van Sombeke erkent een schuld van 34 s" gro" aan Jan de Grave"
Fo 26r" /tZ"

1,403, j anuari

2

462" Pieter de Cousmakere, oude kleerkoper, erkent een schuld van 6 lb.
gro " torn " aan Pieter de Wenne, aan Philips, z5-1n broerr êû Aechte,
zijn zuster "

F" 19r'/1"

14A3" i anuari

3

463" Jan van Overackere, fs" Jan, heeft aan Jan van Voerhoute een rrbrieftr
verkocht die recht geeft op 10 zakken koren Aalsterse maat per jaar,
eertijds voor een periode van rc % jaar gekocht van Jan de Vremde, fs'
Jan, waarvan er nu nog S la jaar overblijft. De schepenen van Aalst
Diederic van Somerghem en Gi11is van Branteghem garanderen de authenticiteit van de lcrj-ef, opgesteld te Aalst in het schependom van Jan
van Lede, Jan Boytac, Gheerom de Splitere en Jan van Branteghem"

F" Z5ro/L en 3" (t)
1403" januari 4

Heinric Oebrecht, Pieter Woutier en Gillis Beys, vinderen van de onderkosterij van de St"-t'{ichielspa.rochie, rapporteren dat:
464" zL) op 4 november Arend Fierin veroordeelden tot het betalen van 40
gro" aan Gillis Stuer en van 24 gro" van kosten"
F" I9v" / L"
(

1) akte in 2 delen gesplitst.

"

61,

1"403"

'ianuari

4

465, zij op 4 oktober Gillis Ruebins veroordeelden tot het betalen van
s" 2 d" gro" aan Jacop Snouk en van 26 gro" van kosten"

F"

466

L9v"

4

/2.

" hun voorgangers op 4 juli 1,402 Jacop Coperinhoeft veroordeelden tot
het betalen van 5 s" 4 d" aan Lievin van der Coutren en van 2I qro"
van kosten "
F" 19v" /3 "

23 november Pieter Bachuus veroordeelden tot het loetalen van
" zLj op
2 s " gro " aan PieLer de Ruddre en 28 gro" van kosten"
F" t9v" /4"
1403. januari 5
467

468

Roegeers erkent een schuld van 2 lb" B s" gro" van een lening
" DanieI
en huishuur aan Mergriete sRavens, weduwe van Loenis van den Turre"

Fo

1,9r" /3

L403, l anuarÍ.

"

B

469" Raes Jacops, fs" Coppin, erkent een schuld van
van achterstallige pacht aan Cornelis Jacops"

F"

L9v" /6

2

lb"

1"2

s" 4 d" gro"

"

47O" Jan en Andries Arends erkennen een schuld van

een lening
F" 2Or" /3"

aan

Jan van den V'/atre"

2 lb"

1,6

s" gro"

van

471"" lniillem Rucghesl-u1, amman van Gent, en de schepenen Symoen uten Hove,
Heynric van Dankaertseecke en Jan Dhoeghe hebben op verzoek van Jan
van den Sande huisraad gepand van Victor van Bouchoute om een som

van 32 s" gro. torn" te verhalen.
F" 2ov" /5"

472" Gillis van den Westvelde geeft volmacht aan Jan van Singhem om in
zijn naam schulden te innen"

F" 25r" /6 "

1-403"

ianuari

9

473" Katheline van den Borre, weduwe van Cornelis de Sceerere, verklaart
dat Jan de Moenc c1e 2J-lo" gro" torn. die hij schuldig was van een
huis te Steenhuize betaald heeft" Mocht Jan de Moenc enige last of
kost aangedaan worden van Gillis de Sceerere, broer van Jan (1) zaL

Katheline hem vergoeden "
Borgen ¡ Jan de Sceerere en Olivier van
F" !9v" /7 "

474"

De

schepenen veroordelen Jacob de

aan Gheerard

F" 19v" /

van Kercvoerde"

i-s

"

Hert tot het betalen vãn 20 s" gro"

1,1,"

(1) staat vermeld a1s
sprake

Vr/aesberghe

"

rr,Jans

vondtll hoewel er hoger van deze Jan nergens

62

1,403, i anuari
475

10

veroorderen vorgende personen tot het betalen van hun
" De schepenen
schulcl aan piet.er Lauwaert, ontvanEer van cle abt van Sint-pieters i.n
de Vier Ambachten "
Stasin Minnaert 2
7 1b" 1.6 s"
J d" par
PieLer de Visschere:
23 1L
1,4 so 2 d" par.
-LL¡
- Martin Beelaert.
21, 1b" 11- s"
par "
6
Sobe de Mitre:
3 1b"
14 d" par "
Pieter Beelaert:
B 1b,
6 do par
" 18 so
"
Amont;
Jan
5 Ib"
4 s"
par "
Pieter Cortvrient:
41 s" Bd par "
Fo t9v" /B "
o

ô

J

veroordelen Arend Valke tot het betalen van 2 Ib" L0 s
" De schepenen
B d " gro " aan lt{ichiel de Vos "
F" 2Or" /6 "

476

477.

De

van
FO

schepenen veroordelen Jan van den Hamme,
9 s" gro. torn. aan Jan van Cot,them"
2Or" /7 "

478" Arent Boeykin erkent
daerd van een schip "

een

fs" Jan, tot het betalen

schuld van 20 s" gro" torn" aan Arend

Vúan-

F" 26r" /14"

479" Katheline Voerdekins, fa" Jan, erkent een schuld van 2 Lb. 10 so
gro" torn" van het htris waar ze nu woont, gelegen te Crommenessche
bij de Koepoortr aan Volcwine Scumers" Deze schuld heeft ze verzercerd
op het huis, belast met L0 so par" per jaar aan de cotidiane van
St " -Jacobs "
Landheer: pieter Bernier"
F" 44r" /2"
480

"

Boudin de Smet en Symoen de Specht erkennen een schuld van Zg lb"
gro" torn" van een huis in de Zeugsteeq"

Borgen: Symoen van Buenelaer en Jan Lancpieterse wit.L.e leertouwers.
Voldaan op 12 maart 1407 "
F" 79v" /2"

1403, i anuari

1,1

481" Simoen de Specht en Boudin de Smet erkennen een schuld van 29 lb"
gro " torn " aan Jan van den Velde van een huis in de Zeugsteeg"
Borgen: SÍmoen van Buenelaer en de zoon van Jan Lancpieters, witte
leertouwer "

F"

2Or" /9

"

482" Jan Beenkin erkent een schul<j van 4 lb" gro" van laken aan LÍevín
de Jaghere"

F" 26r" /4 "

63

1403. i anuari
AÕ'
¿}c)Jô

1,2

Marie, dochter van PieLer Heins'zoon(of Heinssone ?), echtgenote van
Hughe Lamminsr êh willem Rugghestul, voogd, âangesteld door cle schepenen van de Keure over Hughe, die geestesziek is, erkennen een schuld
van 4 lb" i9 s" gro" van gårst aan pieter van den Hoghenweghe"
F" ZOv" /1"

484" Wijvin Scumers erkent een schuld vän 3 lb" gro" van een huis aan pieter Brecht"
Borgen ¡ Arend Pl aetsman en 1,Vi t Iem Ghi j selins
"
Voldaan aan Jacob de Pottere aan wie Pieter Brecht
de laatsLe afbe*
taling had overgegeven op 20 novemlrer 1rOO4"
F" ZOv" /2"

485" Jan Sersymoens, wonend ttup de Leyerl heeft aan Ghiselbrecht van Mendonc
1 gemet 57 " " roeden moer in Assenede-Ambacht verkochL in de tiSeven
Bunrestrr op het uiteinde van ilArende sKosters l-eedert, gekocht van
Ottelin Machet, watergraaf voor cie graaf võln Vlaanderen met de moer
van de Karthuizers aan de oost.kant en de moer van Ghiselbrecht aan
de westkanL "
F"'2Ov"/3"
486" Jan cie Herdt had aan Ghuy van oemberghe en zijn vrouw L2 lb. gro"
ter beschikking gesteld om een schuld te betalen I-liervoor schelden
ze hem drie afbetalingen van 4Ib. gro" kwijt van" cle rente van
B lb,"
gro" dÍe hij hun jaarÍijks verschulãigO is"
Bovendien belooft Jan de rente te bezetten op het goed'rTer Hagher
eertijds eigendom van wi jlen Ghy (sic) van oember:gñe"
F" ZOv" /6"
487

"

Jan Reyneere, Jan pijn, pieter van den velde, Gillis van Kets, BouPennincman en talrijke anderen die handel drijven in tichels en
ze van Stekene naar Gent vêrvoeren, hebben klacht neergelegd tegen
Jan Tierins, die de Neder-sluis, geheten de rioestsluusrf te Moerbeke in
pacht houdt van de watergraaf " I "p"v" de wetteli jl( voorgeschreven
taks van 1' gro" per schip heft hij er 4" Jan van Medele, watergraaf,
verklaart dat hj-j de sluis heeft verpacht met de toezegging
Oat ¡an
Tierins 1, of 4 gro " zou mogen heffen.
De schepenen vonnissen dat enkel de gebruikelijke 1- gro. mag geheven

din

worden "
F" 31v" /1,"
1_403

4BB

'januari

L3

" De schepenen veroordelen Boudin
B cl " aan Lievin de Costre.
Fo

2Ov"

/4"

van Bellem

tot het betalen van 22 s"

64

anuari

1"4A3

1"3

489. Heinric Eggheric beloofL Boudin Joes schacleloos te stellen van eventuele kosten en lasten op de 2 b" land te St.-Denijs*Boeke1, die Boudin in leen hield van wijlen Lijsbette van der Heeken, tteiniics
vrou\^/r €ñ die híj nu van l"¡em huurt"
F" 2Ov'/8"
49o" Jan van der Brugghen, f s" vv'outer, erkent een schuld \¡an ?-B s" 4 d"
gro" van een lening aan Jan van den Ackere en pieter Vierjaer, gevolmachtiqde voor de weduwe van Jan van den poele"
Fo ZAv" /9"
49L" Pieter de Paeu erkent
ken aan Jan Rabout "

F"

2Ovo

een

schuld van 2 Llo. L6 s"

L1_

d. cJro" van Ia-

/tO"

492" Goessin van der Wedaghen van Waregem verklaart geen recht te hebben
oP'r de 2 gemeLen lanci ên meers te Deinze, achter de'begijnen op de
vestr afhangend van het leen rrDe Svr¡anerrr hu eigendom van Wi]lem van
Overackere.

Hij kocht dit land van LaureÍns van den Scoete, priester, met het
geld en in opdracht van Heinric van der Eeken
Mochten hij of zíjn erfgenamen enige aanspraak" maken op het goed,
dan moeten ze een boete van 1"2 lb" gro" torn" betalen"
Fo

/4"
493" Andries cie Paeu erkent een schulcl van 2 lb" gro torn " aan Jan Rabout, waarvan 16 s" gro" als borg voor Harend d; Paeu en Jan van
21,r"

Riemen

"

F" 21r" /5 "
494" Mer Phelips, heer van Erpe, verklaart dat hij het lijnwaad dat hij
kocht van jonkvr. sandrine, vrouw van meester Jan van den Bouchoute
aan Jan Rouchout heefL overgegeven" Jan RouchouL erkent de schuld van
L0 lb" I s" van dit lijnwaad aan jonkvr. Sandrine en belooft tevens
mer Phelips schadeloos t,e stellen "
Borgen: Kerstiaen van cler Gracht en Philips van den Dale, brouwer"
F" "21,r" /6

"

495" Clais van I¡/estvoerde en Jan de Tolneere van Westbeke beloven in
eigen naam en in naam van de erfgenamen van Li j sbette van Vvrestvoerde,
aan Segher de Groete zijn koop van delen van huizen, uit de nalatenschap van Lijsbette te garanderen"
Fo 21,r" /7 "

496" Jan van Roesselaer, fs" pieter, heeft aan Heinric RoeclsL.ock en Kateline, zijn vrouw, een lijfrente van z nobelen verkocht.
Zo één van beiden overlijdt, valt de lijfrente op de he1ft"

F" 25r" /2"

65

1403, j anuari

L3

497" Arent de Brune, timmerman, erkent een schuld ven 20 s " gro " van
paard aan Jan Penneman Overbrouk. (1)

een

Fo 25r" /4"

498" Pieter van der Heelcen, f s" Segher, erkent een schuld van 2L s" 2 d"
gro " van turven van Joes van den Hoerne.
Fo 26r" /B "

499" Mer Philips, heer van Erpe, erkent een schu lci van 1() lb" B s. 4 ci"
gro" van lijnwaad aan j onkvr " Sandri-ne, vrouw van meester Jan van
den Bouchoute"
Borgen: Clais de Ceulneere en Philips van cien Dale, brouwer"
F" 39v" /10.

anuari

L403

5OO.

1,4

Gillis van der Donct erkent een schr-r1d van 1"4 lb" gro" aan Jan van
Nevele van 1,/4 en 1,/B ven een huis aan de Vrijdagmarkt.; dit huis
heeft Jan geërfcl van zLjn schoonvader Symoen Sperm;rilgen "
Borgen: Jan Ghijsels en Lievin van cler Donct, broer van Gi}lis"
Voldaan op 20 januari I,LOB door Willem van der Mersch voor Gillis
van der Donct"
F"

19vo

/12"

veroordelen Jan cie Vos v.rn Lovendegem en pieter de Sut*
tere, borgen voor Daniel cle Grave van fVaarschoot tot het betalen van
5 lb" 20 d" 9ro" torn" aan Jan van den Pitte, fs" Symoen, van achterpacht"
stallige
o 21r" /2"
F

501" De schepenen

502

"

Kerstiaen Raperr erkenL een schuld van 29 s" 4 cJ" gro" Lorn" van
lening aan Andries cle paeu "
F" 21r" /3 "

!4O3. ianuari

een

1-5

5O3. Jan Haeghman, kuiper, erkent een schuld van 3 lb" groo âân Fransoys

de

F"

Hond"
21r" /1C."

5O4" Van de lijfrente van B 1lo" par" die Jacop Gheerolf verschuldigd was
aan Jacop van der Manden en zLjn vrouw, jonkvr" Angneese Saelmoens,

in ruil voor de helft van een huis in de oudburg, heeft Lievin van
der Manden, broer van Jacop de helft, die hem bij erfenib was toege-

komen, verkochL aan Jan van Nameroen"

Fo 21v" /2"

(

1) van Overbroek

?

66
1,4C-3

anuari

15

Martin de Gheend, Thomas de Clerc en Heinríc Coe1ins, vinderen van
de opperkosterij van st"-Jansparochie rapporteren ciat:
5o5" zLj op 2 ciecember L4o2 Gilles Boeqart, fs" Stevin, veroordeelden tot
het betaren van 1"1 gro" aan Mergriete papals en van 32 gro" van kosten

"

Fo 21v" /3 "
506" zíj op 13 oktoloer 1,402 Gilles Moreel s, pratre ( 1,) van St "-Pieters
veroordeelden tot het betalen van 5 s" 6 d " clro " aan Lievin de Hond
en van t6 gro. van kost.en "
Fo 21v" /4 "
5O7" zLj en de amman van Overschelde Gheerard van der Houven op 5 december op verzoek van Jan de Garencoepere een huis hebben gepand op het
Zand
, tu s sen Boudin van den Pitte en Gitl_is Kersmakers op een som
van 1,2 S"
verhalen. Kosten: 16 gro "
o 21vo /s
F
"gro"
5OB" De schepenen veroordelen Joesse BJ-ommaerd, aLias van Ghencl, tot het
betalen van 2 lb" gro" torno vên achterstallige T¡et.alingen aan Ghee-

raerd de Mout.eneere"
F" 21v" /6 "

Martin de Gheend, Thomas de Clerc en Heinric Coelins, vinderen van
opperkosterij van St"-Jansparochie rapporteren daL:
5O9"

de

zij op 2 december 14oz Jan de Bitere veroordeerd hebben tot het betalen van 7 s" 3 d" gro " van Jan de Garencoepere,,
Fo 21v'
/7

"

5L0. zij op 7 december Jan van Landuut veroordeerd hebben tot het betalen
van tL s" 3 d" aan Kateline Bollins en van 1_O gro" van kosten.
Fo 21v" /8"
5L1" zij op 4 november 1.402 Gillis Mannards veroordeelden tot het betalen
van B gro" en 2 Inghelse aan Lísbette sRijken en van 1-5 lJro van
"
kosten "
Fo 2!v'/9 "
512" Jan Boene, gevolmachtigde voor Lociewijc van Nevele, verklaart ciat
GiIlis Pamelaert zijn schuld aan Lodewijc voldaan heeft.

F" 25r" /9 "

51-3

" De schepenen veroordelen Sanders de Landheere tot het betalen van
30 s" gro. in naam van mer Kerstoffel Vijd, ridcler, aan Gí11is de
Joncheere

"

Fo 26r'/2"

(1-) beamiote belast met toezicht van weiden en bossen"

67
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5L4" Willem Baert, fs" Pieter, geeft aan Jan Baerd, voogci van de kinderen
van Clais Clemmen Lwee Lrekpaarden en drie koeien over a1s pand van
een pacht te Vrasene, eigendom van de kincleren en hun moeder Lisbette"
Fo 26r"/9"

5L5" Pieter Bortaen, priester, erkent een schulcl van 20 lb" gro" aan Jan
van der Heeken, van een huis in cie St"-Katelijnestraat"
Borg: Heinric de tiecker "
Fo 26r" /L2"
51-6" Jacop Kerse heeft aan Arend Huygheboud Þz b" Ìand verkocht te Lovende*
gemrrter Lambekefl, naast het land van Jan Spruters en dat van de koper" Het land is belast met een cijns van 2 Inghelse aan de heer van
Lovendegem
34v" /4 "

Fo

1403" ianuari
51,7 "

"

16

Jan van den DaIe, fs. Pauwels van St "-lt,1aria-Oudenhove, erkent een
schuld van 2 lb " gro. Lorn " van een lening aan broeder Jan van Huussêr auqustijn "
Fo 21v" /1,1-"

518" De schepenen veroordelen Lievi-n van der Muden tot het betalen van
lb, gro" torn" aan Jacop de Dieve1 "

2

F" 2tu" /t2"

trrÕ

Jan van der Leyen en zijn vrouw Lisbette hebben van Heinric de Grutere, monnik en petancier van St"-Pieters het goedîtîe Maeltetr te
St"-Denijs in pacht genomen, 30 b" qroot, voor een periode van 9
jaar, ingegaan op L mei L398, tegen 2 lb" gro" en 42 halster rogge
aan de abt en 4 lb" gro" en B halster rur^re ( 1-) haver en ¿i halster
ruwe haver aan de petancier" De vruchten op het goed bij het ingaan
van de pacht, nl" op derlSasen couterllop het perceel vÔÒr het hof,
aan de rt-Af senvúeg,t aan de gracht lrbachten der tienscuerenll er'ì aân
detrMolenbergtt geschat op 1"2 1b" 6 s" .4 d" gro" gaan naar de pachtheer
die de waarde ervan zal- aftrekken van de pacht: 46 s" 4 d" gro" het
eerste jaar en 2 rb" gro" de 5 volgende jaren" Jan van der Leyen en
Lisbette verzekeren deze pacht op hun huis in de Onze-Vrouwestraat ciie

uitkornt in de Ti jkstrate
Fo 25v" /2"

"

52O" Gheerolf Goethals erkent een schuld van 19 s" gro" torn" van een merrie aan Jan de Tholnere van t¡/estbeke "

Fo 27r'/1,3o

14A3

anuari

1,7

521-" Gheerart van Haken erkent een schuld van 12
Uggebout

,

"

Fo 25r" /5"

(1) ongedorste haver ofwel haverstro.

s" gro" aan Lier¡in

68

anuari

1,403

1,7

522" De schepenen veroordelen Jan Jansseune Lot het betalen van 19 s" gro"
torn " aan Lievin Vlieghe en tot de kosten "
Fo 25v" /3"
523" De schepenen veroordelen Jan van den Hamme tot het bretalen van L3
4 d" gro" aan Jan Seghers, genoemd de SmeL"
F" 26r'/1""

s

o

524" Joes Willaus erkent een schuld van 1_z lL-IJJ qro" van zeem aan de vrouw
van Jan Bruunhalsr. gevolmachtigde van haar man.
F" 26v" /3"
O

525" De schepenen veroordelen Jan de Smet, houtzager, tot het betalen
van L6 so gro" en van de kos Len aan de vrouw van Stasin Ryoet"

F"

26v" /B

"

526" Vranke Joumans, Goedevert van Hauthem, Jan de Muer en Jan de Tavernier geven volmachL aan Jan Moeraerd om schulden te j-nnen van Mangheli-nne van den Dale "

Fo 26v" /1"o"

527

" Joes Versoyen erkent een schuld van 15 s" 6 d. gro" van bier
Heinric Goessinssone "
F" 3Bv" /1"1,"

528" Jan van Vronstallers wcduwe eist
haar man in de oorlog leende aan

2 Ib "

aan

" torn " terug die
bakkersnering " De deken Boudin
cle Ledeghe verwi jst naar het besluit van de b'akkers om alle leningen
aan de nering kwijt te schelden" De schepenen stellen Boudin de Ledeghe in het qetijk"

F"

46v" /7

L403. i anuari
529

"

De
2B
FO

de
cle

11- s " gro

"
1_B

schepenen veroorrlelen Gillis de Scoteleere tot het betalen van
s" 9 d" gro" aan Lievin Mourman"
25r" /7

"

53O. Jan van den Assche erkent een schuld van 32 s" gro" van een merrie
en een veulen aan Jan Bolles.
Fo 26r" /6 "

53L" Gillis

Lancbeen erkent een schurd van 21, s" 6 d par. aan Jan Bolles.
Bovenciien verklaren Jan Bortes, Jan Lancbeen en "Gitlis Lancbeen dat
zíj onderling alle schulden vereffend hebben"
Fo 26r. /7 "

532. Pieter de Koc, fs" Willem, erkent een schuld van 6 1b" gro" van hout
aan Jan Baerd, fs" Mechiel "
Fo 26r" /1.O"

69
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533" Boudin Rondeel erkent aan Roelancr van der Heiden 2 r]o" 3 d" gro"
schuldig te zijn van laken als Ìrorg voor de gebroeders Jacop en Gillis van cler Beke"

F" 26r"

/1,L"

534" Jan de Leenheere erkenL twee
Mannaerd

mud

rogge schuldig te zi jn aan l¡/itlem

"

Borg: Líevin Assaert, houLbreker"
F" 26v" /12"
535" Lauwers de Wulf, fruithandelaar, erkent
van vracht aan Jan Neuyts, schipper"

F"

536

"

een

schuld van 20 s" gro"

26v" /1,3"

Jacob van der Eeken, fs. Jan, schipper, erkent een schuld van 1_4 Ib"
gro" torn" van een pleitschip aan Heinric Oebrechts " Tevens verklaart
Laureins Wandel dat Jacob hem zijn schuld i"v"m" dit schip voldaan
heeft "
Voldaan op 29 september 1,41_5 "

F" 27r" /8"

537" Jan de Maegh van Drongen erkent een schuld van 24 s" gro. aan Jan
Waes

"

F" 34r" /6"
1,403, 'ìanuari Lg
538" Jacop van den Hackere erkent
aan Roeland van der Heiden"
Fo 26v" /1"

een

schuld van 3 Ib" gro" van laken

539" Jan van der Molen van Meigem erkent
een leníng aan Hughe de l3ruwere "
F" 26v" /2"

een

schuld van 4 Ib" gro. van

54O" Gillis

Godeverts alias de Smet, f s " Vr/il1em, erkent een schuld van 5
so Þ, d" gro" van achterstallige pacht van het goed riponteranenrt, te Waasmunster aan Gil1is de Joncheere, optredend voor mer

Ib.

1"2

Kerstoffet Vijd"
F" 26v" /5 "
541," Stasin de

Lettele erkent een schuld van L9 s" 6 d" gro. van bier
Heile, vrouw van Stasin Ryot "
F" 26v" /6 "

542" Arent van den plassche erkent een schuid van 5 s" gro" van bier
Heyle, vrour^/ van Stasin Ryoet
Fo 26v" /7 "

aan

aan

70
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543" om het geschil Lussen Lievin van Mossevelde en paessch-ljne van der
Loen over hun huizen in de St"*Jacobsnieuwstraat bij de Nieuwe Brug,
achteraan uitgevend op de Koestraatrt,e beslechten, hebben de schepenen opdracht gegeven aan meester Gillis de Suttre en meester Jan
Heebinsr gez\^ioren landmeters, om cle scheidsl-i jn tussen beide erven

vast te leggen "
F" 26v" /9 "

544

" De schepenen veroordelen Soetin Viiitmaers,

weduwe van Neel Wilmaers
en Gheeraerd van Meerhoute, voogd van de kinderen van Nee1, tot het
betalen van 20 s" B d" gro. aan Bourlin Roncleel "
Voldaan op 5 maart 1"402 "

F" 27r" /5 "

545. Pieter Matthijs erkent een schuld van 4 lb" gro" Lorn" van 2 paarden aan Claeis van Kerkem"
F" 27v" /4"
546" Pieter van Balau erkent een schuld van 6 lb" gro" torn" van een lening en van laken aan Jan Ghisels"
Fo 34r" /5 "
547. De gebroeders G1IIis en Jan Vi.tse van Zelzate erkennen een schuld
van 3 lb" 2 s" 6 d" gro" torn" van frterdelinc mourefi (L) ,voorheen
eigendom van pieter van Àdeghem aan Jacob de Smet, fs. pieter"
548"

F"

34v" /7

De

schepenen veroordelen Heinric van
s. gro" aan Nijs Storem"

42
F"
549

"

der Donct tot het betalen

van

36v'/4

" Joes van den CleygaLe belooft aan Gossaerd van Holland en Pieter
Ducries de kleren 6jn juwelen over te geven die hij ontvangen heeft
van Gillis Degghinner en van jonkvr" Marie Derboudegien, dit tov"vo
deze laatste" Gossaerd en pieter, wonencl te Doornik, beloven Joesse
schadeloos te stellen van onkosten e.d" tot een som van 32 gulden
"
Hiervoor staat Jan van de Velde, fs" Huugh, borg
"
F" 36r" /5 "

1-403" ìanuari- 20

550" Philips de Mey erkent een schuld van 37 s " gro torn aan Jan Nachte"
gale" Borgen: Jan van der .Straten, fs" Pieter¡ "eñ Jacop
de Mey"

F" 27r" /L.

551" Jan Basin, oude l<leerkoper, erkent een schuld van I lb" 1,1 s" 7 d"
gro" torn" aan jonkvr" Marie van up cie Beke van lijnwaad"
Borgen: Jan de Paeu, fs" Arentr êh Jan cie Coeman , z adelmaker
"

F" 27r" /3 "
( L) een vierkant perceel

"

7L

1403" januari
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552" Inghel Pinaert erkent een schuld van 9 s" gro" torn" aan Heinric
Goessins

"

Fo 27r" /4"

553" Pieter Vlaminc erkent een schuld van 6 lb" L4
1i j f rente aan Jan van lvlaelgavere, kruidenier
ter verzekerd met zLjn huis op de veste irover"
van de stad Gent met een cijns van 18 s" 4 d"
Landheer: Justaes Onredene"
Voldaan op 1-B juli
F" 27r" /6 "

1405

s" 6 d" grol torno

vctrt

Deze schuld heeft Pie-

de maerctrr, op een erf
pâr" per jaar"

"

554" Jan Van Overmeere geeft volmacht aan Heinric Oebrechts om in zíjn
naam schulden te innen "
Fo 27r" /7 "
555" Jan de Stoppelare heeft aan Pieter Mase, fs" Jan, BO roeden erf te
Velzeke verkocht, gelegen ttup de coutertl, tussen het land van Pieter
en dat van Heynric van clen Berghe, tegen 4 gro" en 4 mijten de roede"
Het land is belast met een cijns aan de heer van Zottegem"
Fo 34r" /7 "

556. Goessin Boye heeft aan Jacob de Brarrt de helft van 3 oude b" land
te Baarfe en Drongen verkocht., waarvan Jan BaerL, priester, en de
kinderen van Segher Baert de andere helft bezitten " De koopsom bedraagt 4 lb" 2 s" gro" torn" Goessin Boye verbindt er zich toe binnen
een bepaalde termijn het lancJ aan de koper over Le dragen op boete
van 20 Lb " par "
Fo 36r" /10"
557

"

De
1_B

schepenen veroordelen Gheeraert van den Steene

Ib" B s" gro" t.orno aan Gheeraert van der

FO

67v" /6

1,403, j

anuari

558

"

tot l'ret betalen

van

Haghe"

"

21,

De schepenen veroordelen Jan Reyneere, kruier, tot het betalen van
2 Ib" L8 s" gro" van een huis aan Jan Appelman en van 6 gro " \¡an
kosten "
Fo 27r" /2"

1403. ianuari
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559" De schepenen veroordelen ]Jeinric de Hane tot het betalen van 50 lb.
par. aan Jacob de Stoevere"
Fo 2Br" /tO"
560" De schepenen veroordelen Jacop de Hane tot het betalen van 56 lb"
par" aan Jacob de Stoevere"
Volcl aan op 24 apri l L403 "
Fo 2Br" /LL"

72

1"403." l
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anuari
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Jan GhiseIs, f's. PieLer, van Asper, erkent een schuld van 5 s" 9 d"
aan Jan Bekeline"
Fo 2Or" /1"1,"

562" Jacob de \nlitte erkent een schuld van L0 s" 6 d" gro" aan HeinrÍc
Goessinssone

Fo 27r" /ta"

"

563" Jan van den Eerweghe erkent een schuld van 29 s" 6 gro, aan Jan
Hoeghe

de

F" 27r" /11,"
564" Jan van den Eerweghe erkent een schuld van
Pieter de Hoeghe"
Fo 27r" /12"
L403" ianuarL

31-

s" gro" torno

âân

25

565" Jan de Neve van SL"-Pauwelspolder erkent een schuld van 92 lb" 1t s"
par " aan l¡li 1Iem de Vindere, in naam van broeder Clays van den SLeene"
Fo 34v" /5 "
1.403

anuari

26

" De schepenen veroordelen Jan van der Woestenen tot het betalen van
22 s" 4 d" gro" aan Lijsbette Blankarts, als afbetating van de B lb"
gro. die hij schuldig is aan Lexis Roesensone,
F" 27r" /t+"
567 " Symoen uten Hove erkent een schuld van 23 Lb" 6 s" 3 d" gro" van
een lening aan zijn loroer Jan uten Hove "
Voldaan op L6 januari L404"
F" 27v" /3 "
566

568" Heinric van cien Hane, brouwer, erkent een schuld van 34 so B d" gro.
van tarwe aan Joesse Kerstiaens "
Fo 3OV" /4.
569

" Raesse van Turtelboeme erkent een schuld van 45 s o gro " torn "
Thomas van der Weerde, alias van der Heyden"
Fo 69r"

1_403

57O"

aan

/1""

anuari

27

Lievin de Vos erkent een schuld van L9 s" 7 Þz d" groo vän bier
Jan van den Nieuwerweghe"
F" 27r" /L5 "

aan

73
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571" In opdrachL van de schepenen hebben de gezhroren landmeters meest,er
Gillis de Suttre en meester Jan Heebin Ce scheirlslijn bçpaalrJ tussen
erven van Andries de Bruwere en Lievin van den Brander gelegen op de
vest bi j het rthui s van Bodeloeil " ( 1-)
Fo 27v" /5"
572

" .Jan van dei: Lieven erkent
aan Jan van Reyscoete.
F" 29r'/1"

een

schulcl van 33 s" gro" van een schip

573. Symoen de Grutere en

zíjn vrouw Katetine Sersanders, fa" wijlen Daniel Sersanders hebben aan meester l,ievin van Houthem, parochÍepriester, Boudin van Ravenscoet, kerkrneesterr êh Symoen van der ,S-ickelen,
H"-Geestmeester van st"-Jan, een rente van 7 ]rb" j-o s" par" per jaar
verkochL t"v"v" de cotidianeo Deze 7 ]b" 10 s" par" zijn een deel van
de 30 lb" par" renLe <lie Symoen de Grutere (mede) erfcle van zLjn moeder i4ergrieLe van Ravenscoet, fa. Jacopr €ñ die zijn grootvader Jacop
van Ravenscoet kocht van Bouclin de Grutere en diens vrouw Avesoete,
met j-nsLemming van hun oudste zeon Ghiselbrecht de Grutere. Deze rente
was jaarli jks te heffen op het leen ÎÎDe grute van Gentr, clat Boudin de
GruLere hield van de heer van Ayshove" Evercley de Grutere, Symoens
broer, die in het bezit was van cle akte die recht geeft op de 30 lb"
par" heeft deze op B oktol:er 1,404 overgegeven aan Boudin van RavenscoeL,
Symoen Utenhove, PieLer van der Muelen en Jan Ebbel, kerkmeesLers van
St "*Jans "
Fo 29v" /2"

574

"

Jan Beste heeft. aan Jacop van der Stichelen B Ib" gro" torn. gegeven
L"v"v" Marie van der Stichelen, diens broers dochter" Marie verklaart
dat ze claarvan 4lbr" gro. torn" ontvangen heeft en stemt ermee in dat
haar oom de andere helft behoudt tot ze trouwt. Mocht ze niet trouwen,
clan zullen deze 4 lb" gro" torn" dicnen voor haar onderhoud"
Fo 33vo /1"o"

575" Justaes CabilIiou erkent een schulcl van 2 lb" 10 so gro" aan
Clocman

Jan

"

F" 34r" /2"
576" De schepenen veroordelen Segher Everwíjn tot het lcet,alen van Z I:p"
14 s" gro" aan Jan de passere"
F" 34r" /3"
577

aan Daniel Taverneel de helft van een
" Pieter van Scoenarde heeft.
huis verkocht, genoemd rtDe Beerier rrup de Leyetl, waarvan 1/4 tf huus
en erverr
is; de overige 3/4 staan op erven van diverse landheren
Fo 34r" /4 "

(1) refuge van de Boudeloabdiì"
1-

"

73
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578" De schepenen veroordelen Pieter de Weer a1s borg voor Lijsse sMeys
tot het betalen van 5() s. gro " aan Roelancl de Reytre en Alard van
den Berghe
Fo 34v" /B "
1"403

579

"

5Bo

"

" i anuari

¿ó

rnghelram de Raet heeft aan Kerstiaen van den Eedverde en zijn vrouu/
crare Longhespeys een lijfrente van 1,2 s" gro.
per jaar verkocht, bezet op zijn huis aan "tplaetsekin overtorn"
de
vri¡daóhmaerct,,,
op een erf van de H.-Geesttafel van St"-Jans, met een landci¡ns vaá
23 s" par" per jaarr €ñ op een erf van cie erfgenamen van Boudin van
VinderhouLe, priester, met een cijns van zo
par" per jaar"
Landheren: Jan van den Ecke, prieÀter (tt"-Geesttafel)
".
en Jan Morael
priester (erfgenamen Boudin van vinderhoute)
"
Fo 27v" /1,"

Gillis Mijs heefL aan Jan uten Berqhe, kuiper , 1,/4 van een huis verkocht aan de t'gracht over de maercf,", sterfhuis van Gi1lis de Neut,
op een erf van Jan uten Berghe
F" 27v" /6"

58L" Jan de Meyere, brouwer, erkent een schuld van 38
huishuur en een lening van Oste Colpard, broeder

Fo 34r" /1,"

gro"

c

¿Õ,

l_n

het gasthui

vãn
s.

582" Heinric witte heeft aan Jan van der Mancje voor 3 rb" 1-o s" gro"
een
schuld van 1'7 lb" gro" (1) die Mergriete, weduwe van Gheeraert Ðbbelins, hem moet betaten, daterend ,ít 1,393/4, overgegeven" Deze schuld
is verzekerd op een huis in de Koestraat
bÍj de nj.euwe brug tegenover
een stover waar Jacop Gortebeke woonde" op ã"n
erf van diverse landheren, Jan mag het huis pas doen panden na de dood
van Meghiel de
cupere, die er een rente van L2 lt. gro" op heeft (akte
van L3 decem-

ber

L393)

Fo 35r" /6 ""

583

"

Justaes, bastaard van Schorisse, erkent
torn" van land te Boekel en te Wijlegem
Voldaan op 4 j anuari I4O5 "
F" 36r" /3"

583bis

"

aan
FO

( 1-) zqn

een schu I d van 30 lb"
aan Lievin van Waes
"

gro"

Godevert van der Brugghen erkent een schuld van 3 Ib" 2 s" gro"
Zegher cle VrÍese "

65ro

/10"

" ' licht geldr, met 1,/3 van de nominale waarde (- 5 1b" j.3 s" 4

gro" ) "

d"

74
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584. Jan Stapp.art erkent een schuld van 2 lb"
aan Jan de Houtere.
Borg: Jan van Waes, brouwer.
Fo 34r" /9 "

anuari

4A^)
r.* \_/ J

sB5

s" gro" van een lening

30

Jacop van den watere en ziìn vroLlr^/ Lisbette van den Hecke hebben
aan
Píeter ù'1aes, fs" Janr een ii¡rrente van 1,2 halster mesteruun verl<ocht.
Deze rente hadden
-ze eerLijds gekocht van Gíllis de clerc en zijn
vrouw Gheertrude (koopakte
van 24 maart
van Willem van der
steerct, baljuw van de heer van Zottegem1386
in
de
heerlijkheid van st.Maria-oudenhove en van de rBergheil, ,rã., Girlis o. n""", barjuw
van
lrden huus van den berghetr en van
de schepenen van beide heerlijkheden
Gillis van den Bouchoute, Jacop de Boc, Ghiselbrecht van der stichelen
en Jan van den Hole)" MeresoeLe ealigants, naaste erfgenamen
van Lisbette van den Hecke, heeft met de veikoop'i.,gest"rJ"-'

"

F"

586

1"2

"

34r" /B

schepenen veroordelen Vincent van der Sickelen tot het betalen
van 5 Ib" 9 So 6 d" gro" torn" aan Roeland van der Heyden"
nO
De

r

34v"

/1"

587" Pieter van Hillaer wordt door de schepenen veroordeelcl tot het
betalen
van 2 tb" B s. gro" torn" van achterstallige pacht aan Jan V/oestl
and "
Fo ?A-tro /)
t Ço

588

" De schepenen veroordel_en Jan van Vrechem tot het betalen van 7 lb"
gro" torn" van achterstallige pacht van een goed te Oordegem,
eigendom van Willern van papeghem"
F" 34v" /3 "

589" Jan cle Sceerere heeft aan Jan Paeschdach de helft van een
huis verkocht voor de Freremineuren r op ecn erf van de Bogaerden, met
cijns van 3 lb" 10 s" par" per jaar, met daarbij de hetft van een
een
praats erachter, in zíin geheei belast meL een Íi¡rrente van Mechiel
Piernake" Deze helft wordÈ eigendom van Jan paeschdach wanneer
Laureins Boele,van zijn rechten åal afzien
volgens
de
overeenkomst
tussen
hem en Mechiel pi_ernake"
van de koopsom van 1-o th,. gro. zLjn er 3 rb" gro" betaald"
F" 3Sv" /L"
59O" Jan platijn draagt aan zLjn moeder Mergriete Stouts
cle pacht van een
rnoer over die GÍllis en Jan Vitse en Jacop van Mendonc
schuldig
zijn van het j aar 1401, ten bedrage van 18 lb" 6 s" B d hem
gro
"
" De pacht
werd voldaan aan Mergriete Stouts op 28 april 14L2"

F"

35v"

/2"

75
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591" Raesse OnreCene de jonge, Lievín de Jaqhere en Jan van den Wa1e,
vinderen van St"-Jacobsparochie, rapporteren dat Jan Daniels, genaamd van Brugghe: op 24 oktober 1,402 voor hem een schuld van 3
lb"
10 s" gro" torn" heeft erkend aan Johannes Sculpaerd
"

F" 36r" /B "

1,403. i anuari
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592" De schepenen veroordelen Sanders Sac tot het betalen van 30 s" gro
"
torn" als borg voor Wouter Brame, aan WouLer van der Herdert
"
F" 34v"/9"
593"

De
6

r

FO

594

schepenen veroorderen Jan de Koc, kaaskoper,

lb" gro" torn. aan Wouter Fierins"

tot het betalen van

34v" /1a"

" De schepenen veroordelen Jan van den Hole, als borg voor Jan de
tot het betalen van 3 lb gro " aan Jacop pappin
"
Voldaan op 23 juli 1,4O3 " "
F" 34v" /11"

Rouc,

schepenen veroordelen

GiIlis van den Wal1e tot het beta]_en van B
gro" van achterstallige betaling van de koop
van een brouwerij
aan Pieter de Mol "
F" 34v" /t+"
596 " l¡/outer Fierins wordt door de schepenen veroordeeld
tot het betalen
van 2 Ib" 4 s" gro" van droge haring aan Aetbrecht van
Hamert "
F" 35r" /3"
595

597

"

De

1b"

" Lievin de Vos, fs" Jacob, scheerder, erkent ecn schuld van ZB so
gro" torn" aan Jan de Meester, bakker"
F" 36v" /3"

1,403"februariI
ROO

Jonkvr" Kateline Paridaens, weduwe van Jan Haex, heeft aan Gheeraerd
de lvlouteneere, priester, t "v "v. de H " -Geesttaf el van
st "-Niklaas een
renLe van L8 s" par" per jaar verkocht, die ze ont,vangt
van
achter het huis dat eigendom was van Jan Haex" een erf in
91
|eelsleeg,
F" 3Or"
/6

"

599" De schepenen veroordelen Heinric Bollaerd tot het beLalen
van 6 lb"
12 s" 4 d" van achterstallige betaling van
de koop van een brouwerij
aan Gillis van den Walte"
F" 34v" /1,2"

600" De schepenen veroordelen Wouter Litsau tot het betalen van ?2
s" 2 d"
gro " aan pieter de Scepene van achterstallige pacht

F"

34v" /1"3"

"

76
1"4C.3

februari

1

60L" Pieter van der PLancken, genoemd Ketelpriester, erkent een schuld
van 2 lb" gro" aan zijn diensLer Lisbett.e van Wackene van dienst en
een lening " ZLj zal- deze schuld mogen innen op zi)n nalatenschap"

F" 36r" /5 "

602

" Arend Val-ke, mol-enaar, erkent een schuld van 22 s " gro. torn "
bier aan Jan Valke, fs. Wouter"
F" 36v" /1"

van

603. Ghíselbrecht de

Grutere, fs" Ghiserbrecht, Boudin de Grutere, fs"
oster êh Jan sersimoens, fs" piete;:, kerkmeesters van st"-Niklaas,
Pieter Sersimoens, Clays van cier Zickelen en Pietcr van den turrei
Heiligegeestmeesters, Gi1lis Bruusch en Lievin van Terghem, gouvernerers'van het Voldershui-s, verklaren dat Luuc van den pitLe zich naar
behoren gekweten heeft van cle opdracht die wijlen Michiel van Loo
hem gaf i"v"m" de heLft van een huis in de Boeksteeg en 20 lb" gro"
bestemd voor missen ter nagedachtenis van Jan Lieven"
F" 46r" /10 (ingekleefd papier) "
6A4" Gillis Papal erkent een schuid van B s gro" torn" als borg voor
Pieter Volkaerd aan Claeis Heinricx"
Fo 49r" /4"

605.

Michiel van Loo had de helft van een huis in de Boeksteeq, op een erf
van de Bijloke, met een cijns van 4 s" 2 d" gro" en 20 1b: gro. na-.
gelaten voor mj-ssen ter nagedachtenís van Jan Lieven, waartóe hij
gehouden was volgens cje akte van 22 juli L390, verleden voor de schepenen van de Keure" De reqeling van deze zaak had hij opgeciragen aan
Luuc van den pitte"
Er moeten 7 mj-ssen per week opgedragen worden, 4 in de Sint*Niklaaskerk, 3 in het Voldershuis" I-liertoe hebben de kerkmeesters en de Heiligeqeestmoest.ers van St"-Niklaas eerì rente van 3 lb" gro" gekocht,
nl" 2 Llo" 9ro" bepaald door het charter dci" 15 februari 1373 van Jan
de Scoutheeter maenre van de graaf van Vlaanderenlrte Denremonde waertfl
in de parochie van Wetteren en Ghiselbrecht de Witte, baljuw van heer
Segher van Calkine en van de schepenen van Vr/eLteren, Gil1is van den
Brouke, Jan vlaminc, willem cie Buc, Jan van Neckersgavere, Jan van
Achter en Mlchiel van den Steenputte, waarbij .lacob van den Brouke en
zíjn echtgenote jonkvr" Mergriete deze rente verkopen aan Jan van der
Heyden en de broers Pieter en Jan van Wiendeke Een tweecle charter dc1
"
1-3 september 14a1 geeft recht op 20 s" gro" welke rente Boudin de Gru-"
tere kocht van jonkvr" Kateline van Kalkine, weciuwe van Gheerard Sersandersr êl'l is verleden voor Clais van Belle, meier en maenre van de
heer van Dendermonde te ScheLlebelle en de schepenen Jan Nijs, Ghiselbrecht Valke, Ghi-selbrecht Ghisels, Jan CLaeus, Jan Aechten, Ja., vrr,
Hamer en Pieter van den Block" van deze 3 lb. gro" za:- het Voldershuis 26 s" gro. per jaar ontvangen voor de drie missen per week, aan
2 gro" de mis" Van cie 20 lb" gro" van de nalatenschap werden er 17 qebruikt om de 3 lb" gro" rente te kopen" Van de overige drie zal het
Voldershuis 2 s" gro" torn" per jaa.r kri jgen" Nerkmeesters: Ghiselbrecht de Grutere, Boudin cie Grutere en Jan Sersymoens, fs" pieter"
Heiligeqeest.meesters: Clais van <Jer Zickelen, eieter Sersymoens en
Pi-eter van den Turce.
Fo 5Ov" /6"

77

1-4O3.

februari-

1,

606" eerste regels van Fo 46r"/1,o (ingekleefd)r ñtr" 603"
1403, februari 3
6c.7

" De schepenen veroordelen Gillis van der Wostinen en Jacop de
tot het betalen van 2 Ib" LL s" gro" aan Jan Pilaet"
F" 34r" /10"

608" Adaem Couke verklaart. clat zljn broer Jan Couke hem cje 36
torn" van L dagwand lanci te Erpe vollediq betaald heeft"
F" 35r" /L"

s

SLoevere

" gro.

609" Obrecht Allinc erkent een schuld van 3 lb" 4 s" gro" van koren
MarÍe van den Berghe,
Voldaan op 13 juni I,LIB"
F" 35r" /2"

aan

610. Jan de Longhecourt erkent een schuld van BO lb" gro" torn. van de
oogst van het j aar 1-,XOO en ervôôr aan Lodewijc van den Hole" Jan ver_
zekert deze som met zijn helf t van het huis IrDe Inghel* ,o/aar Lodewijc
nu in woont.
F" 35r'/4"
61,1" "

61"2 "

De schepenen veroorderen Jan de Backere,
'
van 36 s. gro " aan Heinric de Vos o
F" 35r" /5"

fs" willem, tot het betalen

Gillis van der wostinen, Girlis van Landuyt en Daníel van der Langheraert, erkennen een schuld van ro Lr," 2 s. gro" torn" aan Jan I¡/ande1 aert.
Daniel van der Langheraert heeft op 24 april 1_¿io4 de hele som voldaan
"
Fo 35r" /7 "

613. PieLer

Pale, fs" Jan, erkent een schuld van 5 lb. gro. torn" van
lening aan Gi1lis van Beversluus"
F" 36v'/1"O"

L403

februarÍ

een

5

61,4" De schepenen veroorderen Jan Roegeers

meel, aan 1_B gro.
F" ZBv" /2 "

1-?-

tot het betalen van 6 halster
mijten de halster, aan Jacop de saghere, f s" Jan"

61,5" Laurelns Besseleere erkent. een schuld van 44 s" gro" aan Hughe Alart"
Voldaan op 2 juli 1403"

F"

32v" /4"

7B

februari

1403
61"6

5

" Gillis van der Biest, f s. Jan, beloof t l¡roeder Jan van clen Hoerzele
de verkoop van 2 b" land te overmere, di-e een pacht van 1a s" de
bunder opbrengen en de 1 Þz b" te Lokeren, meL een pacht van 6 s" ooo
wetteli jk in orcle te brengen.
Borgen: Jan van Everqhem, fs" wiilem, en Jan Lancpieters"
Fo 35r" /B "

617

"

De
a

d

J

F

ô

schepenen veroorcielen Jan de Ilert to.t L^L
¡il=L
betalen van 7 Ib" I so
" gro" aa.n Pieter de Brune, ontvange,r van het Wenemaershospi taal
35r" /9 "

618. Jacob van den Boegaerde, fs" Jan, erkent een sciruld van 22
torn " van een lening aan zijn stiefvader Pieter Pecsteen
"
Fo 35r" /tt"
6!9

s"

" Robbrecht Scietkatte erkent een schuld van 1"8 s " gro. van het
pen van een lijfrente van Jan Versaren, fs" Cornelis"

gro

af

"

"

ko-

Fo 35v" /5 "

620" Jacop Fierins erkenL een schul-d van 20 s " gro " van hout aan Gheeraerd
van den Heede.

F" 35v"/6"

621-"

Heinric Penneman zaI voorzien in het onderhoud van Jan Landhout in
ruil voor diens bezittingen, bestaande uit:
roerend goed ter waarcle van 11, Ib " 2 s " gro "
baar
geld: 7 lb" gro"
alle te goed van li j f renten en schul_den "
Borgen van Heinric Penneman: Arenci oerneweder, Willem
penneman en

Jan Penneman, brouwer" De erfgenamen van Jan Landhout, Heinric
Santin, Andries Heye en Katheline, fa" Jan de Meuc beloven afstand
te doen van hun rechten voor de schepenen van Gedele"

F"

35v" /1,7 "

622" Pieter de Deckere erkent een schulcl van 3 1b," par" als borg voor
Luuc Liebard aan Gheerarci dc,, Mouteneere t.v
"v " de H.-Geesttaf el van
Sint-NikIaas "
Fo 3Br" /9"
623

Houthem erkent
" Jan vanÎîup

de

wonend

Fo

39v" /6

Leyett

een schul-d

van 20 s " gro " aan Jan LambrechLs

"

"

624" Jan van Buxtale, fs" pieterr efl Adriaen van Ransbeke, erfachtige
lieden, rapporteren cJat Jan irleuvinc, alias de Jaghere , op 23 december 1,402 een schurd van B lb" gro" torn. heeft erkend aan Jan van
den Damme, fs" Gillis, die deze som als borg voor hem betaal.d heef t.

F"

39v" /7

"

79

L403

februari

5

625" Vincent Inghe1 erkent 10 Ib" gro" schuldig te zijn aan Kateline,
moeder van pieter Totlins t.v"v. ha¡tr zoon
"
Fo 51r" /1"
1403, februari
626

627

"

6

Daneel Sersanders heeft aan He_ì-nric van Ansbeke, pri_ester en ontvanger
van de cotidiane van St "-Vtichiels {:
"v "v cleze cotidiane een lijfrente verkocht op het huis irDe Carreee vôôr
St "-Plichiels, naast het huis
van Jan Sloeve"
Fo 35v',/3"

ve.r'oordelen Goessin vän der Haghe tot hct betalen van
" De schepenen
2 lb" 'lO s. gro. van afbetaling van een huis aan
l,ievin de Kernpe,
geheten Haec "
Fo 35v" /4"

628" Phelips van den Houdenhuus en cs., halheren rrin de pit" rapportereri
dat Jan van den Hamme een schuld van 2_ Ib " 6 s " gro" erkent aan jonkvr"
Katheline van den Nieuwenhove"
F" 36r" /1,"
629" Katheline van den Hoeghen, weduwe van Martin Assericx, erkent een
schuld van 9 lb" gro" aan Jan Asseric, voogcl van Martins kinderen.
Borg: Jan de Kusere "
Voldaan op 10 juni 1404"
Fo 36r" /12"

630. Volgens het vonnis van 30 november L400 moest Gillis van der Haqhe
ziin eigendomsrecht op een t'pittinrr (1) en op 65 r" meers te Lokeren
bewiizen, zoniet werd de grond ei-gendom van cle kerk van Bauclelo" Daar
Gillis clit heeft nagelaten eist de procureur van Baudelo Dans pieter
Scuttere de grond'op, hetgeen GiIlis niet toestaat, daar hij van mening is voldoende bewijs te hebben geleverd" De schepenen slellen hem
echter in het ongelijk.
Fo 74v" /2 "
L403

februari

7

heeft aan Gheerard de Mouteneere, priester, onLvanger van
cie H"-Geesttafel van St"-Niklaas een rente van 36 s" par" per jaar
verkocht t"v"v" de H" Geest'b.afel" Deze rente is bezeL op een volclerswerkplaats bij het huis van Trude van clen Ackere, tussen het huis van
de erfgenamen van Jan van der Brugqhen en dat van Clais Kelioets"
Fo 29v" /5 "

631"" Jan Versaren

632" Jonkvr" Clare pruders, begijn van le.r Hoye, erkent een schuld van ZO
1b" gro" torn" t"v"v" de infirmerie aan jonkvr" Alleene Leeuwaerts,
grootjuffer" Deze som zal mogen genomen worden van haar nalatenschap"
Fo 36r" / Z
(

1) een put

?

BO

februari

1,4C-3

7

633" Pieter Vecke erkenL een schuld van
wecjuwe van Jan van der Meulen "
F" 36r" /4"

1"7

S" gro" torn" aan Mergriete,

634" op verzoek van KaLeline sPap.en hebben willem Vic, amman van de Burgstraat¡ êh de schepenen Jan Dhoeghe, Àrent Valke en Heinric San tin
het geld gepand dat berust. bij Fransoys scarpe en ei-gendom i s van
Katel-fne, weduwe van Boudin de Moenc, om een som van 4lb" 1-O s" qro"
torn" te verhalen van achterstallige huur"
F

"

3rcr" /6

"

635" Jan Bruusch, fs" Gillis, erkent een schuld van z rb" z s" gr.o" van
Ljzer aan Jan van Hi. jfferinqhen"
Fo 36r" /7 "
636

" Jacob van Ghend, f s " Fransoys, erf genð.men van Lijsbette van den Hoori-cke, verklaart dat Joesse de Nayere, alias van Berghem, aIle schulden van handelstransacties en van lijf.r-enten aan wijten Lijsbette
voldaan heeft"
F" 36r" /LL.

637" Mer Phelips, heer van Erpe, erkent een schuld van 3 lb" 1() s
gro" in naam van Lievin de Honcl aan Willem van Melkenbeke"

Bd

F" 39r" /3 "

638" Jan Sersanders, fs" Daniel, erkent een schuld van 7 lb" 3 s" 6
gro" in nâam van zLjn ouders aan Boudin van Ravenscoet"
Fo 42v" /1_2"
639

"

cì"

Gil1is

Ramont en Kateline Belliers, zljn vrouw, hebben aan Gillis
van den WesLvelde en jonkvr" Kateline van clen Hoeghenhuus, zijn vrouw,
een lijfrente van 36 broden uit 1 muddekin tarwe per week verl<ocht,
bezet op hun bakkerij op de Kalandenberg, tegenover het huis trDe groe-

te Haze'', met een landci jns van 3 lb " 1"6 s" 3 d" par", voor de helf t
aan Gheerem Borluut, voor de andere helft
aan cle petancier van St"Baafs

"

Landheren: Gheerem Borluut en Robbrecht de Suttere, koster in St"Baaf sabdij en ontvanger vân de petanci-e.

F" 43r" /2 "
1_4C-3

februari

B

640" Vincent Inghel verklaart dat de helft van een slagmolen, geheten de
elOvermolenr? in Hof stade, dj_e Vincent heeft geërfd, toebehoort aan
zi-jn moeder Kateline, weclur¡¡e van WouLer Inghel en dat ze deze helft
van deze mol_en eerti jds kocht Van H(Jynric van Bosterhaut "
F" 2Bv" /6"
641" Jan van Ympe geeft volmacht aan h/il-lern van den Nj-euwenhuus, tegen
Boudin Bertrarn "
Fo 35v" /B "

81,
Lz+O3

februari

B

642" Boudin van den Piete van Lol<eren erkenL, een schuld van 36 s"
van 2 sli j pstenen aan Jacop Couclebi-aken "

_qro"

F" 36r' /9 "

643

"

Op 1-9 oktober" 139C heef t Pie ter Sconoert, qenoemd Herenthal s, 3 b "
'rwosLÍneeete zeLzate bj-j de kapel, in de parochie van Assenede in
pacht genomen van Fiei-er van Àcleghem" Voorheen pachtte Jan trleyghernoet. dit land teqen 6 lb" par" per jaar" Piel-er zaL er een huis op
bouwen ter waarde van 3 lb" Ero" torn", in ruil waarvoor hij vrij
gebruik mag maken varr het roerend goed en de bomen die er zich bevin*
den" Hij noch zj-)n e::fgenamen mog.-n het huis weer afbreken" Deze oveovereenkomst. is opgemaakt in bi.jzijn van Gheeraert Sersanders, Pieter

van West, Jan Vri-se e.a"

F"

41v"

/tZ"

644" Pieter Moraen legeert 3 lb" gro" torn" a¿rn Mergriete Alards, fa"
Alards bij wtjze van vereffening van dienst en een lening"
F" 44vo /3"
1403

februari

Jan

9

645" Jan de Paeu, fs" Hughe, erkent een schuld van 7 l-lp" gro " van een
huis in de steeg achter de brouwerije?Int l4uelekin" in de Veldstraat
ciat hij )<ocht van Jan van der l''leere, f s" Seqher "
F" 2Br" /B "
646

van den Cleygate en Martin Wamb'ac hebben hun geschil over de
" Joessegro"
6 lb"
die Joesse van Martin eist, onclerworpen aan de arbitrage

van Symoen van Ba]<erem, Arend van Bakerem, SLasin van Widenbrouc en
Heinri¡: van den Bri:xkine, die hun beslíssing aan de schepenen hebben
voorgelegd" IVartin moet Joesse 4Ib. B s" qro" geven, zon5-et moeten
de vier personen een boete van 60 Ib" par" lcetalen, zoncler dat daardoor de schulcl van 4 tb. B s" gro" vervalt"
Fo 36v" /6 "

647

"

L4C-3

schatting van de landmeters op verzoek van de schepenen, van een
huis op de hoek van cie Kalanclenberg en een huisje ernaast in de Kruisstraa.t " Het grote hui-s is belast men een ci jns van 25 s. par " per
jaar, het kleine met een cijns van 12 s, par" en een lijfrente aan
\nli1lem van SevencoLe en zijn zoon Vr/i11em" Beide huizen waren elgendom
van wijlen Lievin de Rave en zijn qepand en aangeslagen op verzoek
van Joesse van Zeghershove cn van zijn gevolmachtigde CIaeis de Ceu*
Ieneere" De bej,de panclen werden geschat op L2 lb. gro" torn" boven de
genoemde lasten "
F" 36v" /9 "
f ebruari 10

648" Mattheeus Darnman scheldb Heinric Huugssone, Jan Rabout en Jan Wouterssone '¡an l-okeren de achterstel van 6 lb" gro. torn" li jfrente
kwijtr die zii aan wijlen Symoen Damman, zljn vader, in naam van de
poort van Hu1st, verschuldigcl waren vocr"r' anderhalf j aar ( 1379-L38O) "
De hoogbaljuw van Gent, DankaerL van oegeerlande irad hem hierom verzocnt daar de poort van Hulst cieze som niet kan opbrenqen"
F" 2Br" /L"

ot

februari

1_4C-3

649

"

10

Raesse van Varnewijc verklaart dat meester Jan van der Asselt de
koopsom van het huis ItDe cleenen Hertt? in de Lange Ivlunt voldaan heef
F" 2Br" /2"

t.

650" Thomaes storem en pieter vecke erkennen een schul<j van 5 Ib" 7 s"
3 d " gro. van 1i jnwaad aan Jan van t,Vestvoerde r f s Jan Dankaert van
oegeerlande belooft hen schadeloos te stellen van " dez-e"som
"
Fo 2Br" /3"
651" Thomaes storem en pieLer Vecke erkennen eìen schulcl van 9 Ib" 1,2 s.
3 d. gro" van lijnwaad aan Diederic valke" Dankart van Oegeerl ande
belooft hen schaderoos te stelren van deze som"
Fo 2Br" /4"
652" Mer Roelant van Huutkerke, ridder, erkent een schuld van 68 lb" gro"
torn " aan Jan clocman van huizen in de voldersstraat , naast Jan Clocman" Borgen: Michier piernake, Jan van den Kerchove van
Ingooigem,
Arend de cabboetere en pieter van den Bauweecre
"
Voldaan op 26 augustu s 1,407 "

F"

2Br" /5

"

653" Raesse Onredene cle jonge, Lievi-n de Jaghere en Vincent Inghel, vinderen van St "-Jacobsparochir: rapporteren dat zL j op 1,2 december 1,402

Segher Boenard veroordeelden tot het beLalen vun 7 gro" aan Andries
Sadde" Ook moet hij te Schellebelle, bij Andries, hãnderd bussels
hout leveren" Tenslotte moet hij nog de kosten dragen van 27 qro. en
1 Inghelse"
F" 2Br" /6 "

654

"

Raesse Onredene de jonge, Li_evin de Jaghere en Vincent Inghel, vinderen van St"-Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 16 december 1,402
Laureins de Visschere, alias de St.roedeckere, veroordeelden tot het
betalen van 4 so B d" gro" aan Anclries Sadde, en van 24 gro" plus
1,
ïnghelse van kosten"
Fo 2Br"/7"

655" De schepenen veroordelen Laureins Sphene tot: het betalen van 30 S"
gro, torn " aan Jacob van Olsene, gevolmachtiqde voor Willem van Bruy,
Voldaan op 10 november 1403"
Fo 2Br" /9 "
656

"

De

schepenen veroordelen Sanders

cle

Landheere tot het betalen van
de Joncheere t"v.v"

s. gro" van achterstallige pacht aan Gillis
mer Kerstoffels Vijct"
.A
¿+

F" ZBv" /3

"

B3
1,4C-3

f ebruari

1-O

657" Mechiel Laureins eist van Jan de Rekeneere, borg voor Mechiel Faytop de jonge, 24 nobelen achterstel van lijfrente boven het. bedraq
dat de vinderen Heinríc Zymaer en VincenL van der Sickelen hadden
vastgestelcl (akte van 23 julÍ 1401) bij de regeling van hun qeschil"
Jan de Rekeneere voe¡"t echter aan dat hij bij vonnis van de schepenen
van rleze scm ontsla.qen was, hetgeen de huidige schepenen bevestiqen"

F"

2Bv" /7

"

658. Jan Clocman heef t aðn rner Roelancl van Huutkerke, ridder, een huí.s in
cìe VolderssLraat verkocht? waar L-ievj-n Pollein woonde " Op de helf t en
1./B ervan er¡ op de Lrelft van een stukje groncl dat eraan paalt, uitkomend ín de Korte Meer, waar Stevin van Liedekerke landheer van is, met

een c:i-jns van L3 s" 3 d" par" per jaar, is een rente van B lb" par"
bezet "
F o 29r" /4"

659" op verzoek van Godeverd de Pape, priester, hebl:en de amman van Gent,
Willern Ruqqhestul en <ie schepenen Heinrj-c van Dankaert,sheeke en Heinric SanLins een hu.is Eepand .in de NeclerschelclesLraat, eigendom van de
abt van Ninove ori een som van 6 lb. gro" J:e verhalen van achterstallige
I andci jns, behorend aan een clienst j n de St "_Niklaaskerk. t{et huis
werd in besiaq qenomen door de amman en de schepenen Saladijn van
Heribuer, lleinric Bantin en Weyn Diederixr cp 15 maart 1403"
Fo 46v" /rtr"

660. De schepenen vei'oordelen Olivier van Synay tot het betalen van q lb"
gro " torn " aan Jan Sculpaer:d "

I" 55v",/6"

Jg9*3--l=.Þflt*qltilá
661" Jan Page en zi-in zoon Jan Page hebben volgende overeenkomst gesloten:
.Jan jr. ncemt van zLjn vader zolanq cleze leef t, het land in pachL te
wesL.rem, wetleren, Massemen en oordegem, tegen 3 rb" gro" torn" per
jaar " Deze som mag Jan j::" vorcleren van Gj-llis cle Smet, alias de Kers-.
makere, pachter r¡an het goed Le Vi/esLrem, j-n .r"uil waarvoor Jan sr"

riiens pacht met 3 lb" gro" torn" zal verminderen" Bovendien draagt
ian sr" aan zijn zoon de 10 tÏl" çro" over die hij tegoed heeft van
Goessin de Mul::e. De 9 tb" gro" die -Tan jr" hem schuldig ís, scheldt
hij hem kwijt" ZLin nalatenschap mag Jan sr" niet hoger belasten dan
met 30 s " gro " t "v "v " zi)n na.tuurli jke kinderen " Tten slotte beloof t
Jan sr" zijn natuurlijke kinderen geen verdere schenkingen te doen"
Fo

?Rtro /1

662" Heinric Beele erl<ent een schulci van Li lb" I s" 2 d" gro" van een
huis op Meer.hem âan Heinric Castelaine alias van cien Ca1ve en Lievin
Vl.ieghe, fs" piei:er"
þ-" ZBv" /4"

B4

L403

februari

L2

Terelinc, Ghiselbrecht de Man en Gillis Seemijps hebben aan
Jan Stoepe ç¡roncl verkocht in Overschelde, zuidwaarts tot aan cle Braambrug, waar cie ramen van l¡rlillem de Ri jke stonden, rnet de lrgroote viveret?
aan het oos{:einde, dat noemt Ir tSLicrl en aan cle westkant Jacop Vischerso
tuin" Deze koop ís qesloLen voor een jaarlijkse rente van 6 so gro
"
F" 2Bv" /5 "

663" Symoen

664" Jan van der Leyen erl<ent
Pieters "
Fo 28v" /8"

schuld van 5 lb" 5 s" gro" van achtercie Croec, procurerer van de kerk van St"-

een

stallige pacht. aan tvlechiel

665. Op verzoek van Jan Morael, priester, onlvanqer van het kapittel van
St"-Veerle hebben \nlillem Bigghe, amman van de Burgstraat, en cle schepenen l-{einric Santin en ln/eyn Diederix huizen gepand van rfciie van Bocjeloetrin de MolenaarsstraaL achter de Augustíjnenr op een erf van het
kapittel om een som van 3lb" par" te verhalen van achterstallige lanci-.
cijns" De amman erÌ cle schepenen Arend Valke en zijn genoemde ambt.sqenoten hebben de huizen op 13 februari aangeslagen "
F" 29r" /8"
l_¿IU

666

5

"

februari

13

Jan Minnebode, fs" Jan, heeft aan pieter van der plassche, zljn neef,
een huis en erf verkocht aan de Zandberg, waarop samen meL het hui-s
reDe cl-eene roesett eveneens aan de Zandberg
een rente van B lb" par " per
j aar bezet is aan cierrzes dekens van de ptaats
"r'( 1) " Koopsom: 1,2 lb; 1_5 s

gro

"

Fo 29r" /2"
schepenen veroordelen Jan de ivlcjy tot het betalen van 5 lb" gro"
van achterstallige pacht ean Claj.s Janssone, optredend voor de abdis
van Nieuwenbos "
ñO
r
29r" /3 "

667

"

668

" Michiel uten Wulghen, kuiper, erkent een schuld van 23 s" 6 d" gro"
van bier aan Joris de Smet "
F" 29r" /5"

De

669" Op verzoek van Gheerolf Betten en Ghelloet van Leyns hebben Vr/iLlem
Rugghenstul, amman van Gent en cie schepenen Weyn Diedericx, Arent
Valke en Heinric Santin een huis van de erfqenamen van Clais tt/ijts in
beslag genomen om een som van 6 s" gro" toi"n" te verharen"
F" 29r" /6"
(

L) dekens van de timmerlieden, metsers e ?,agers, rrplaestererentt, tichel.dekkers en strodekkers , waarschi j nli j l< hadden deze zes neringen aanvankeli jk hun huis op de fîplaaLsn, dit .is de BoLermarkt.

B5

februari

1,4A3

13

Boudin de l-edeghe, PieLer woutier en Girlis Beys, vinderen van
onderkosterij van st"-Michi-elsparochie rapporteren dat zLjz

de

670" op 19 december 14C-2 Jan de Visch veroordeeLcten tot het betalen van
S" 3 d" gro" aan Gillis cle Joncheere en van 3 s" 5 d. van kosten
"
FO

671""

29r" /7

17

"

op 19 december 14C-2 Olivier de iJamel veroorcieelden tot het betalen
van 1"7d" 3cl" gro " aan Gil-1is de Jonchee::e en van 3s"44a.gro"

van kosten
Fo 29r" /B "

"

672" op 27 januari 14A3 de wecluwe Äex, wonen rr ten CoudenborFlrs i , veroordeelden tot het betalen van L3 s" 1_1_ ci. gro. aan Mergriete sBrabanters en van 2 s " I d, gro " van kosten "
Fo 29r" /9 "
f

673" op 2 september L4A2 Jan Goethals veroordeelden tot het betalen van
1"2 s" gro" aan Pieter de Backere, priester, en van 24 gro
" van kosten.
r
29r" /1]-"
nO

674" De schepenen veroordelen Jan Joeris tot het betalen van 2 lb
gro" van achtersLallige pacht aan meester Martin van Sycler"
Fo 29r" /11""

¿

ù6

675" Gheeraert van Steenhuusse, heer van Zwevegem, erkent een schuld van
9 lb" gro" torn" van een tening aan jonkvr" Mergriete sWalen, weduwe
van I¡i/illem de Broeclbackere " Zo hij een afbetaling nj.et tijdig voldoet,
zal hij 6 lb" par" boete betalen"

F" 29r" /1,2"

676

" identielce akte als 674, doch doorqehaald.
F" 29r" /15 "

677

" Julien van Aersele belooft alle lasten op het goed dat Heinric Clays,
parochiepriester te \n/ieze van hem gekocht heeft, op zich te nemen.
F" 29v" /1"

678" De schepenen veroordelen Hughe Soetebroke tot het betalen van 34 s
gro. torn" van 2 mud koren aan Stevin de Martelot "
Fo 29v" /3 "
679" Gillis van der Biest erkent een schuld van 4 tb" 4 s" gro. van
paarden aan Ghiselbrecht van Musschoete"
Fo 31v" /6"

2

680" Gillis van den WaIle, brouwer, verklaart 29 s" I d" gro" Lorn" schuldig te zijn van koren aan Boudin van cler VIoet.
Fo 47r" /4"

B6
1"4C-3

681"

februari
Jan de
en als
f

Zilbekere erkent een schutd van 4 lb" 1A s" gro" in eigen
voogd voor Jan de paepe aan Ghelloet Damman, fs" Li-evin.

nðam

5tvo /2"

ñO

14CI3

1-3

ebruari-

14

682" De schepenen veroordelen LijsbeLte sVos toL het betalen van L3 s" 4 d.
gro " aan Pieter tnli j ts "
Fo ZBv" /9 "

683. Jan Everdey, corduanier, erkent
leder aan Kerstoffels pric "

F"

29v" /7

een

schulcl van 2 Lb" 4 s" gro"

;van

"

684" Jacob van den Gavere, fs" Heinric, erkent een schuld van 3 lb" gro"
torn. van achterstallíge 1i jfrente aan Cornelis van der Meulen"
Fo 3Ov" /9"

685" De schepenen veroorderen Roegeer FarranL tot het betalen van 2 lb"
7 s" gro" van een huis aan Jan van Lijfringhen"
Fo 32r" /2"
686

" De schepenen veroordelen Li.jsbette, gevolmachtigdo voor haar man
Heinric van clen Hane, tot het betalen van 24 s" gro" als borg voor
Gillis van den Houke aan de wecluwe en de erfgenamen van Jan de Meester en aan Jan Minn.ik;o.l .,- sçh'eepsbouwer.
F" 5Or" /7 "

1,403, f ebruari

15

verklaart dat hij 5 nobelen ontvangen heeft van cle
L0 die hij mocht heffen, bij wijze tran vereffening óp het goed van
Gheeraerd van den Bossche te Bruisbeke, zoai.s werd bepaald in een
akte van cle schepenen van de Keure van t6 juli 14a1"" Tevens verklaart
hij tegenover Jacop van den Bossche, Mattheeus Coelins en diens vrouw
Aleyt, erfç¡enamen van Gheeraercl van den Bossche dat de L0 nobelen
voldaan ziin, terwijl de erfqenamen verklaren dat Raesse geen schuld
meer heeft van handel of pachL waarj-n hij met Gheeraerd van den Bossche

687" Raesse YsenÌ:aert

deelgenoot
F" 3Or" /1"

was

"

688" Kateline Troost, weduwe van l,iillem de Cupere en haar zonen Wi1lem en
Jan de Cupere erkennen een schuld van 16 mud 5 Þz haLster en b achtelingen ( 1-) rogge aen de kerk van Dronqen "
F" 3Or" /2"

(L) qraanmaat: achtendeel (schepet) (l/l

zak

ong" 30 à 40 f. inhoud)"

B7

14A3

februari

1-5

689" De schepenen v'eroordelen Jacop Sturtewaghen en Jan Slabbaerd, als
borgen voor Jacop van den Ackere tot het betalen van 20 s " gro. aan
Mergriete sMoers "
Fo 3or" /3 "
690" De schepenen veroorclelen Heynric de Brune, priester, tot hel- betalen
van 16 s" 1L Þz d" gro" van lal<en aan Jacop de Bake "
Fo 3Or" /4"
691" De schepenen veroordelen Matlhijs Cachtel toL het betalen varr
gro" aan de weduwe en erfgenamcn van Gillis uten V'/ulghen"

F"

3or" /5

?-O

s"

"

692" Verwanten en vrienden hebben het geschil geregelrJ tussen Jacop Serjante, fs" Jacobr êfl zijn zoon Gi1lis Serjante, i"v"m" een leen dat Jacop
had overgelaten aan zíjn zoon" Op voorstel van Maes en Joesse Storem
en van Jan Serjante, fs" Gillis, zal- Gil1is, zijn vader, 23 schilden
betalen \^/anneer deze gebrek zou hebJ:en" Bovendien belooft Gillis zijn
vader jaarlijks 26 gro" te geven ¿rls pacht voor het leen alsook L2
gro" voor het vruchtÇebrui.k'van een 1een, erfenis van zijn moeder"

693"

Fo

3Or" /7

De

schepenen veroordelen Heinric van der Haghe
s. L d" gro. van laken aan Lievin Bessele "
3Av" /7 "

2B
ñO
f

"

tot het betalen

van

694" De schepenen veroordelen Hijse MinnaerL tot het betalen van 37 s o
d" gro" aan Gillis Bekaerd en Wil,lern de Visschere "

F"

31r" /4

6

"

695. De schepenen veroordelen Everdey Peytric tot het betalen van L1 s"
L0 d" gro" ean Giltis Bekaerd en V'/i 11em de Vi s schere .
Fo 3Lr" /5 "
696

vrouw, jonkvr" Kateline van Steelant ver" Jan van den Hamme en z|jn Moure
klaren dat Jacop van den
de koopsom van een huis in de Neder.scheldestraaL r op de hoek van de Koutersteeg vo1ledÍg betaald heeft"
Fo 33v',/8"

697" Daar Heinric van der Eerent en zijn vrouw Aechte sDenen a1 t9 jaar
lang voorzien in hel- onderhoud van Lisbette van den Kerchove, moeder
van Àechter Êh dit zullen blijven doen zolang ze 1eeft, staat Lisbette
al haar goed aan hen af" Heinric en Aechte zullen haar jaarlijks 6 s"
gro. geven voor eventuele uitqaven.
Fo 3Ov" /1"
698" De schepenen veroordelen Jan van Beke, brouwer, tot het betalen van
L3 lb" 9 s" 5 d" gro" aan Jan de Mesmakere, alias Cornut, van de koop
van laken "
F" 3Ov" /5"

BB
1_403

699

"

feJ:ruari

15

Jan de Nleve eist schadevergoeding van Pheli-ps van Craeyloe, Jan de
Mulqere, Wouter Scellebroei en Arend Buedel optredend voor <1e watering
reDe vj-er rnatenll te St"-Laureins" Wouter
en Arend, Tlbeleedersn van de
watering, hadden schade toegebracht aan Jan de i{evets durmeschip, dat
ze gebruikt hadden" De schepenen bepalen de vergoeding op 2 Lb" z s"
9ro.
Volclaan op 23 Maart L403"'

F"

3Ov" /6

"

7OO" Segher Laverdey van Herzele erkent een schulci van B
van wijn aan Guy van Sectijn"
Borcj voor de helft van de som; pauwels Pl ate "

F"

3Ov"

lb" gro. torn,

/8"

70L" Raesse Boelaer, de bastaard, erkent een schuld van 2 mud rogge
\¡li 1 1em Mann aerd
F" 3Ovo /1O"

aan

"

7A2" Jan Heyns, fs" Jan, erkent een schuld van 2 mucl half tarwe, half
rogge, van achterstallige pacht aan Michiel van den Brouke"
Bo.rg: Jan Ervijn"

Fo 3Lr" /2"

703

" De schepenen veroordelen Pi-eter Gailliaert t,ot het betalen van 32 lb"
gro " torn " van l<oren aan Gi 11i s de Kempe t v "v o .Jan Biele
"
F" 46v" /2"

7O4" Louis Mayhu

wijn"
F" 62v" /3"

1"4C.3

februari

erkent een schuld van 4 lb" 5 s" gro" aan Segher Ever-

17

Jan van den Naste, Jan Pric, Jacop Sturtewaqhen en Lievj_n van Mossevelde, vinderen van de onderkosi,eri j van SL "-Jansparochie rapporteren
ciat zL)
7O5" op 9 december 1,402 Jan Galas veroordeelcjen tot het betalen van 14
gro " aan .Jen de Crabbere en 2 Lio. gro. van kosten "
Fo 29r" /1"3 "
706

s"

" op 14, oktober 1,402 Jan de Visschere, alias Sciltcirape, veroordeelden
tot het betalen van 6 s " çro" aan Heinric Wout.ers en 1-3 gro" van
kosten "
F" 29r" /1"4"

ac)
4

A

februari-

r\a

707

7OB

"

"

Lievin metten osse en ziin vr.our^r Katheline Spierincx hebben ¿lan
jonkvr" Merc;ri-ete van Axele, f a" Lievin, een rente van 36 gro" torn"
verkocht, bezet op een loene (?), op een erf van cle kinderãn van
Gheeraert van Reedaghe aan Sanderswalle, naast het huis van vrouw
sCal<elins en dat van Jan van Cassele, met een lanclci jns van 1,/L gro"
per jaar" Landheer: Gheeraert cle Marteleere, vooqcl van Gheeraert van
Reedaghe's kinderen "
F" 3Lr" /1"
De

aan
ño

.c

7o9

1-7

schepenen veroordelen Jan de Cl.erc
Pieter van den Muetendilte "
31r" /B "

tot het betalen van L4 s "

" Philips van Dronghene erkent een schuld van z lb"
aan Mergr-iete, weduwe van Jan van cler Heeke.
F" 32v" /1"5"

710 "

1"4O3

1,7

gro

"

so gro" torn.

Cornelis van den Eechoute, onderiraljuw van Gentr êo zijn vrouw Kateline, bastaarddochter van Vlaancleren, hebben hun goed te Kluizen voor
3 jaar verpacht aan Jan de Riddere van rdegem en å.n Laurei-ns llotten"
Ïn de pacht zLin niet opgenomen: de f?Upperdohct', de r?Neclerdohctt, cle
rrVleeschouwersbelchtt, de ItNieuwenl:elchttrde r?Boonbelchrt,
het rbeíchxkin thenden NÍeuwerbelchrt, het ttbelchxkin" vôôr de molen en het land
waar eertijds Gil1is Hadclin bij woonde" De pachters moeten vee houclerr
ter waarde van minimum 1"2 Ib" gro" De helft van de winst daarvan gaat
naar de eigenaars, die hun 1"2 s" gro" per jaar zuLlen betalen als
deelname in de onkosten van dienstpersoneel.
Fo 75r" /2"
f ebruari

1"8

7L1"" Jan van Gheverghem,

priester, erkent een schuld van 1,2 tb" gro" torn"
aan jonkvr " Kateline van den Ysere van het afkopen van haar recht in
het huis van wijlen Jan van cien Buere, priester, gelegen aan de
rlGrachtlt bi j Katel ine r s hof
"
Borgen: Jan Haghin en Fìeynric
Tolvin, waarcr, zijn gezeL"
F" 29v" /4"

'712" Pieler cle vos, fs" Gillis, erkent een schuld
van 7 lb" gro" torn.
van een huis aan jonl<vr " Li j sbebte iìapaercls.
Borgen: Gillis van Mossevel_de en Jan Versaren"
F" -j-lv" /7 "
1"403

71,3"

februari

19

Gillis Vaenkin, fs" GilIis, van In/achtebeke, erkent een schuld van
4 lb. 35 gro" van z durmeschepen aan i,Villem Vitse, fs" Godevert
"
Borg: Jan Stant, fs" Gill.is"

Fo 31t" /3 "

90

1,403"februariL9
714" Jacop Janssone erkent een schuld van 1-5 tb" gro. torn" van een huis
'?buter Cupenri aan Lievin Vlieghe"

F"

31,r" /6

"

veroordelen Gheeraert van den Heede Lot het betalen
2 Lb" 4 s" gro" aan broeder Jan van Hoersele"

7"1"5" De schepenen

Fo

31,r" /7

van

"

Heinric de Ganc erkent een schuld van 2lin" gro" torn" van achLerstallige rente aan Jacop van den Auclenhuus"

71,6"

Fo 32v" /16 "
717

718

"

"

verzoek van Gheerard de Mouteneere, priester en ontvanger van de
H"-Geesttafel van St."-Niklaas, hebben Wil1em Rugghestul, amman van
Gentr êñ cie schepenen Heinric Santin en VJein Diederix een huis van
Cornelis de Rave op de vest bij de Vr/alpoort gepanci om een som van 3
lb. par" van achterstallige renLe te verhalen" op B maart, werd dit
huÍs in beslag genomen rloor de amman en dezelfde schepenen met schepen Jan Ghisels erbij "
Fo 3Br" /lt"
Op

Bussart van Munte heef t B I'coegherserr ( 1) te Oudegem in pacht genomen van Jan Sloeve, Gheerem Borluut, fs" Gheerem en Jan Sloeve, voogd
van Kateline Sersanders, fa" mer Symoen, die dit land geërfd hebben
van Jurdaen Sersanders "
Fo 47v" /2"

februari

14C-3

20

719" l^/illem Maes van Axel, erkent een schuld van 41h," L6 so B cl" gro.
van een lening aan Jan Roelins "
Borg: Jan Elewout.
Voldaan op 1,7 juni 1,404"
F" 32r" /9 "
72O" Jan de Joncheere erkent een schulcl van
van der Linden "

Fo

3lb. 6 so gro" tor:n" aan Jan

SOv" /1""

72I" ClaÍs Schelpe en Jan Goetals hebben aern Merqriete Heinricx, weduinre
van Willem van Quaethem een huis met eentlhulsLet? en het aanpatend
huis verkocht, gelegen buiten <je Zanclpoort in de Molenaarsst,raat, tussen Laureins Pontenoy en Roegeer cie Clercr op een erf van de abdis
van de Bijloke, met een cijns van 38 so 6 d" par" per jaar, De koopsom bedraagt 24 lb" gro"
Borg: Lodewyc van Calkene" Lanclheer: Daniel van den Casteele"

F"
( 1) 1"

54v" /B

"

coeghers :

2OO

roeden

( 2BOO

m

2

)

9t
1"403.
722 "

februari

20

Jan van Abinsvoerde, zilversmid, heeft aan :ieter van Berevelt en
zíin vrouh/ BeaLrÍse sClercs, een rente van L0 so gro" torn" per jaar
verkochtr bezet op zijn huÍs aan de Kalandenberg, op een erf van de
erfgenamen van jonkvr" Celien sGruters, weduwe van l¡/j.lj-em van Lathem,
met een landcljns van 1,7 s" 6 d" par" en 4 kapoenen per jaar" Landheer: Jan van Leyns van Afsnee, Gheeraert de lulouteneàr€r priester,
ont'vanger van de donderdagmissen in St"-NÍklaas, JusLaes Labillou,
voogd van ziin vrouw jonkvr. Mergriete en de weduwe van Ghiselbr"årtt

van Caudenhove"
F" 79r" /4"
14O3. februqri,_2L

723" Jan Boene, fs" Gillis, erkent een schuld van 1,1 lb L5 s I
"
torn. van lijnwaad aan Jan van h/estvorde, fs" Jan. "
Borgen: Gheeraerd Brijginc en Jan Boene, brouwer"
Fo 3!v" /5 "

d

"

gro

o

724" De prior van de Karthuizers bÍJ Gent heeft aan Roegeer van Brakele
het inne._y?n 30 Ib" gro" van pacht, rente e"d" opgedragen, die Roegeer jaarlijks aan het convenL zaL betalen" rn ruii hieivoor ontvangt
hij 20 lb. par " Zo de pacht, rente etc" samen de totale som van
lb" gro. niet meer opbrengen, mag hij dit tekort aftrekken van de30
jaarlijkse betali.ng"
Fo 32to /4"
725" claeus Daens heeft aan Jacop de Broc, prÍest,er, L Ib. gro" torn"
rente verkocht, bezet op een rfloever naasL zljn huis, ttbuÈen Turrett
belast met LB so par" per Jaar aan het gasthuls en op 5 kamers ín de
Holstraat, met 20 so par. per jaar aan hetzetfde gasLhuis
"
Landheer: broeder G1l1ís Barey"

Fo

1403

43ro /1""

feb

ari

22

726" Jan van Boergevale erkent een schuld van 2 lb" 19 so 2 d" gro" torn.
van een lening aan Kateline, weduwe van Adaem van Loets
"
Fo 3Or"/8"
'1.403. f ebruari 23

Jan van Huffelghem, Jan de lriínter en Gillis Lewerke, vinderen van de

727 "

opperkosterij van st.-llichielsparochie, rapporteren dat ziJz
op 23 oktober t4o2r mer l¡/alrave, heer van Massemen, veroordeelden
tot het betalen van L0 s. groo aan Raesse van Turtelboeme en van 1,3
gro" en 2 Inghelse van kosien.
Fo 3Lr" /tt"

92

728" -op 26 oktober 1'4oZ mer Vrlalrave, heer van Massemen, veroordeelden tot
het betalen van 43 so gro" aan meester Martin, apotheker en van 1,4 gro"
ên 2 Inghelse van kosten"
F" 31ro /L2"

729. -op 2L oktober

Jan Houkaert veroordeelden tot het betalen van
32 gro" aan Joes de Hase en van 9 gro. van kosten"
1-4Oz

F" 3Lr" /L3"
73O"

-op 16 november L4O2 Pieter Bruneel van Aarsele, veroordeelden tot het
betalen van B so gro. aan Olivier poucstraten en van 9 gro. van kost,en "
Fo 3!r" /14"

731" Joes Bernaerds erkent een schuld van 7 lb" t5 s" gro" torno van
schíp aan Symoen uten Wulghen,
F" 3Ir" /9 "

een

732" Felix van Waleghem erkent een schuld van 6 lb" gro. aan zijn stiefzoon Jacop Tiendewaghen van diens rechten op het huis waar hij in woont"
Deze som heeft Felix verzekerd op zijn huis in de Kwaadham, op een erf
van de H"-Geesttafel van St"-Jans met een cj-jns van 24 so par" per
Jaar en belast met een lijfrente van 2 nobel,en per Jaar aan Jacop uten
Berghe, priester" Landheer voor de H" Geestt.afel: Jan van den Hecke,

priester "
Fo 32r" /1,"

733" Jan van der Bosscherellen erkenteen schuld van 34 so groc van
pantser "
F" 32r" /3"

een

734" Jan Plat,ijn erkent een schuld van 4lb" B so 4 d" gro" in naam van
Reynier van der Stichelen aan Fransoys Morael "
Fo 39vo /4"
735" l¡/i11em Lauwerei-ns erkent een schuld van 5 lb" gro" aan Simoen uten
VJulghen en Jan St.eemare" Borg: Gillis Wor¡ters"
Fo AAv" /6"
1"403

februari

24

736" Roelant Bolloc erkenL een schuld van 36 lb" gro" van een lening
Olivier Rate1inc"
Fo 32r" /7 "

aan

737" Willem Mast erkent een schuld van 5 11). groo vãn een schip aan Nijs
Everwi j n "

Voldaan op 24 apriJ-

1"404"

Fo 39r" /50

738" Michiel Paesdach erkent een schuld van 2 Lb" 7 d. gro" torno

Lisbette
Fo

ABv"

Maes

/9"

"

aan

93

f

1.4C.3

eb.ruari
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739" Diederic Scaec erkent een schr-rld van B Ib" gro. torn" van een lening
aan jonkvr" Beele van der Corben, weduwe van \niillem Coens"
Borg: Jan van der Scaghen"
Voldaan op 25 september 1405"
Fo 31v'/8"
TrtO

De schepenen veroordelen de weduwe van Jan
van 7 vranken (1-) aen Pauwels cle Baert"
F" 32r" /5 "

"

741" Jan de Brune, fs" Heinric, erkent
een lening aan Pauwels de Keyser "
FO

32r" /6

eon

Bogaert tot het betalen

schuld van 23 s. 4 d. gro" van

"

742" Matthijs van den Perre belooft schadeloossteI f.i-ng aan Jan Wouters,
die voo.r hem borg stond voor 5 lb" gro" van pacht die Heinric Femant
overgenomen had van de abt van Geraardsbergen "
Fo 4-/r" /12"
1-4O3

,

f ebru

ari

2'7

Goessin ivlj-ere, parochiepriester van St"-Niklaas en karrunnik van het
kapittel van St"-Veerle had bij testament de hetft van een huis op de
Koornmarkt qeschonken om vier missen per week te laLen doen in St.Niklaasi<erk en drie jaarli-jkse missen, twee in St"-Niklaaslcerk , één
in de kerl< van St"-VeerJ.e, all-e te¡-'zijner nagedachtenis en die van
zLin ouders" Bove:ndi-en had hij 24 gro" per jaar gegeven voor een dienst
't"e"v" St"-'Barbara. Zijn broe:: Pieter Miere had op de andere helft van
het hui.s eel) rent,'- van 4lb. par" bezet voor een wekelijkse mis in
St"-l\iiklaaskerk. l,'riden hadde¡l hun schenking overgedragen aan Jan Bernarts, priester, die hun testa.menl zou uitvoeren" De officiaal verordent det 3 rn:î-$sel.r pc': week, 3 jaa.r:Iijkse missen en de dienst ter ere
van St"-3arbai:a zullen gedaan r¡¡c::den, tenzi j er kosten aan het huis
zouden zi-jn of de opl>::.:rgsl- ei:r¡an .niet toereikencl mocht blijken. Jan
Bernarts draagt dc helLft v¡n heL huis en de 4lb" par" renLe op cle ât1dere hclft over aan l?iet.er Se;-s7moens, Clais van der Sickelen en pieter van 'Jer Turre, H"*Geesi:meestcrs en aan Gheerard de Mouteneere,
pr5-estei', onLvanger van cle t'I" GeesLt.af el van St.-Niklaas " De priesters
die de missen zulren doen, zullen z qro" per mi.s ontvangen"
F" 29v" /6 "
744 " Pieter Diederix tli j scoucbaciçerei? (z) verkraart dat hij 46 s" gro"
heeft ontvangen van Daniel. \ran Maldeghem, borg voor Heinric van Bosterhout, van een paai:cl"
743 "

Fo

3Ov"

/2"

(1) vlaamse navolging van de Franse franc dror"
(2) lijscoucbackere: bakker van l-ijnzaadkoeken

"

94

1,4C3, f ebruari 27
745

De schepenen veroordelen WouLer Strybolle tot het betalen va.n 2 llr,
" B
s" gro" torn" van bier aan Jan cle Tolnere van l¡/estbeke "

Fo 3Ov'/3"

1-403, f ebruari 28

746" Jan van den l{eede, fs" Habin, heeft aan Gillis van den Weerde, fs"
wouter, een lijfrente van 1, lb" gro" torn. verkochl, bezet op zi jn
huis op tt zand, genoemci trDe polrepelil, op een erf van symoen uten
Hove, met een cijns van B s. gro" torn" en g d" par" per jaar" De

is betaald op 3 1b" gro" torno nã"
Landheer: Symoen uten Hove"
F" 32r" /B "

koopsom

747

" Jan van overackere en Jacop Hildegheer erkennen een schuld van 2 ïlo"
1.3 so gro" van koren in naam van Will-em cìu. Buisson aan Giltis van Ydeghem

"

Fo 38r" /13"

maart

L403.

1

748" Mattheeus de l4uelnere erkenL een schuld van 32 s " gro " torn aan Jan
"
Stasins, fs " GiIlis"
F'o 37r" /6

"

749. Pieter de Coc, houtverkoper, erkent een schuld van 3L s" gro" aan
Fransoys van Waes, die deze schuld overgenomen heeft van Jan Baert,
die hierbij Pieter die schuld kwÍjtscheldt"
Fo 3-lv" /B "
1a.O*3_,

rtraqqt

_?

75O" Heulaert van der Beke, voormalig poorter van Gent, is 34 nobelen schuldiq aan Jacop de Hamer, poorter van Gent" Bovendien moeL hij 1-3 so
L0 d" gro" van kosten betalen"

Fo 32v" /1,"

75L" De schepenen veroordeten Gi11is de Brune van'rVr/iendeker tot het betalen van 7 halster rogge aãn Cornelis Beys t"v.v" diens moeder"
Fo 3Zv" /2"
752" Jan Hiberts erkent
Wouter de Grave"

F"

32v" /3

een

schuld van 3 Ib. 6 s" gro" van tonharing

aan

"

753" Jacop uter Galeyden en Jan Vermarien, halheren lrin de pittt rapport.eren
dat Jan de sLerke, als borg voor Heinric van Bosterhout, ?-4 schilden
heeft moeten betalen aan Laureins van Ghend en 1,2 gro. van kosten "

F"

32v" /7

"

95

1403" maârt

2

75t," lnlillem van der He1ft erkent een schuld van 3 mud en 6 halster rogge
Gentse maat van achtersL.allige huur van een tiende, genoemd rrHeckenreeprt van het j aarI/trC,z c-ì.an de rLbt v;rir Dronqen.
F" 32v" /8"

755" Jacob ScocaerL verklaart dat de: dagwancì en 20 r. land gelecìen op
rrt cauterkin an de Hellixhaghe an den Hoernicer in de richting van Er*
pe in de parochie van Oordeçem en Erpe, gekocht van Jan Terpenninghen
en aan Ìrem overgedragen, eigendom zi jir van jonkvr" Mergriete van Westvoerde, weduwe van Heinric van J-eyr'ìs" Ilij trad op als zaakvoerder daar
men het land niet rechtstreeks aan l"lergrieLe wilde overdragen, omclat
ze het poorterschap van Gent bezat.
Fo 32v" /9"
756" Jan de Joncireere, f s" Jan, heef t zíjn derde in 27 gemeten land te
Adijk, erfenis van zLjn vader, verkocht aan zLjn neef Jan Haesbi j t "
F" 33r" /L"
757" Pieter van der l,leulen, fs" Baudin, heeft aan Thomas Storem de rente
van 4 lb" par, per jaar verkocht die hij heeft op het erf waar het
huis van de Grauwerkers ð.an di: Vri jdagmarkt op staat"

Fo 33r" /3 "

758" Jonkvr. llergriete, lveduwe van.Tan van cler Triest, heeft aan Gheeraerd
de fvlouteneere, ontvanger van de donclerdagmissen in St"-Niklaaskerk, een
rente van 1,2 gro" torn. per jaar verkocl-ìt, die meester S)tmoen van den
Abeele, haar verschuldigd j-s voor het erf waar zLjn huis staat, gelegen rrButer Cupenrl "
Fo 33r" /9 "
759

76C-

" Pieter van der Mersch en Katheline sGraven , zLjn vrouw, hebben aan
Mer:griete Bloc, f a." Pauwels, weduwe van Jacop cle Maegh een lijfrente
van 1nobel per jaar verkoctrt, i:ezet op zijn huis achter de "Vr/ittebroederstr aan de Leertouwersqracht, tussen het huis van Jan de Clerc en clat
van lnJil]em Seqhers, op een erf van de graaf van Vlaanderen en van het
gasthuis van de Lazarie met een cijns van L8 gro" per jaar" Landheren:
Wulfram Vriend voor de graaf en broeder Gillis Barey voor het gasthuis.
Fo 37r" /3 "
"

De

S"
FO

1"4A3

schepenen veroordelen Claeis van Oedevelde

Lot het betalen van 30

L0 d" gro. aan jonkvr" Lisbette van Heigghem"
tJ9r" /2

maart

"

3

761." Symoen de Coninc erkenl, een schul-ci van

stallige pacht aan lvtartin van Sycler"
F" 29r" /tø"

2 Llo" 1-O s" çjro" van achter-

762" Jan Boterman verklaart dat Arend Selle zijn schuld van 1,2 Ib" gro"
van een huis in Overschelde, naast ser Jan Pittins huis, volledig
betaald heeft"
Fo 32vo /10"

96

tLa3

maart

3

763" Philips Scelpe erkenL een schuld van 2 Ib" 5 so gro" aan pieter
van Loe, fs" Jan, brouwer.
F" 32v" /L2"
764" Heynric Zymaer verktaarL dat de abL van Drongen zijn schultl volleciig
betaald heeft "
Fo 32v'/L3"

" Jan van Vaens erkent een sctruld van 38 l-b" 4 so par" aan de abt van
Dronq..,n "
F" 32v" /14"
766 " segher Goethals had pieter Roeskin gevangen genomen op een andere
heerl-ijkheid dan deze waar hi j lral juw was" pieter eist fimantscepetl
( L) van segher ofwel een schadeverqoeding van ttr
lb" 10 s" gro" De
schepenen verklaren cjat segher niet gehouden is de eis te volcloen
"
765

Fo 33r" /7 "

767

" Jan de Bot van Saf tingen erkent een schul.d van L0 th,. gro" torn" van
een schip aan Jan Seghers, schipper"
Borgen: Jan de Hoossche, Jacop de Vri.ese, Fransoys Sproec en Phelips
Scelpe

"

Voldaan op 3 september
Fo '38r" /2"

1,4A5 "

verzoek van Jan de Keyser werd op grond van geLuigenissen geregistreerd dat een tefranse fransoysrt (2) hem 5 lb" L2 s" 3 d" gro" en
4 d" par. schuldig j.s van koren en 2 s " gra " van kosten
"
Fo 39r" /4"
Op

768

"

769

" Jacob de Smet erkent
voogd van Renier van
Fo 39v" /3"

een
cler

schuld van 5 lb" 7 so 2 d" gro"
Stichelen aan Fransoys Morael "

van

ti-n als

priester, heeft aan Jacop van l-.lolsene een huis verkocht in de Kammerstraat" De muur naar de Vrijdagmarkt toe is qemeenschappelijk, de muur aan de andere kant behoort helemaal aan het huis,
alsook het erf achter Jacop Clauwaerd en tle tuin naast Willem Kesels
"
De koopsom bedraagt 36 lb" gro"
Borgen: Heinric van caprike en Roeland van der Heyden"
Voldaan op 29 maart 141,2"
Fo 7Bv" /3 "

7'7O" Laurej-ns de Maech,

L4A3

maart

4

771" Jan van der Heeken, wonend op de Reep, erkent een schuld van L3 s
4 d" gro" aan broeder Lievin van Beverne, dominikaan"

Fo

3Br" /6

"

(L) wschl" synoniem met soenclinc: som waarmee men een vergrijp qoedmaakt.
(2) onduidelijk of het hier om een naam clan weL om een naiionalit"it
gaat"

97

maart

14C-3
77 2

¿

Ã

4

" lvlÍchiel lvtinnebocie , fs" Heinric, erkent. een schuld van 3 lb" 2 s" gro"
torn o aan Heinric de Meestre"
Fo 54r" /2"

maart

^^J

I¿+ \-,'

5

773" De schepenen

veroordelen Jacop van dcn somple tot het
van 2
Ib" 19 s" 9 d" gro" torno aan pherips van waes, pieter l:etalen
pape en
de
Heinric Reyneere, erfgenamen van pieterkin van clen somple"
F" 33ro /4"

774" Jan Lievins, wonend aan cle Lieve te Lovendegem, erkent een schuld van
4 1b" gro" torno van bier en van een lening aan Jan Stulle en aan de
erfgenamen van zijn vroulv Lisbette sMeesters"
Fo 33r" /5"
775" Meester Lievin Gheylinc erkent een schulcl van 30 s" gro" torn"
Laurej_ns van Hi jf te "
Fo 33r" /6 "
776

"

Lyoen Borluutr-priester, erkent een schuld van 47 s" en 1 gro.
laken aan Lievin de Jaghere"
F" 33r" /B "

aan

van

777" Jan sersanders, fs" Daniel, heeft aan Gheeraerd de Mouteneere, priester en ontvanger van de H"-Geesttafel van st"-Niklaas, een
38 so par: verkocht, die hij heeft op zijn cleel van de brouwerij
"uÅt",run
'lTinnelekinrr in de Verdstraat, eertijds áigendom van Lievin Rijnvisch"
Jan erfde dit cieel van Gheerem Borluut, f s" Heinric"
Fo 33v" /1-O"
778" Jan de cusere heeft aan Beele Ghijselins een rente van 4 so
9ro" verkocht.- bezer. op zijn huis op de Iutuicie buÍten de Grauwpoort, geheten
rrïn de Kauwet'op een erf van de stad GenL, met
een cijns vån -tLJ(l Þ
par" per jaar" Lanclheer: Justaes Onrecjene"
F" 37r? /2"
o

1,4C^3

maart

6

779. De schepenen veroordelen Jacob van Quacbeke tot het betalen van
par" aan Soetin sWilden"

F'

78o

"

31r" /

1"5

1"7

\b"

"

Jan Stuerbout, f s., lieinric, f rui L.handelaar, erkent een schuld van 1,4
lb" gro. van een huis aan de Korenmarkt naast hetrrsaesteleLrr aan
wouter de Meersman" voldaan aan Jan van den Bossche, fs" HeinrÍc, en
Meeuws de vos, fs" Lievin, erfgenamen van wouter de Mersman.
op 1"7
j

anuari 1,406
F" 33v" /2" "

781," Jacop cle Muntere erkent een schuld van 24
Gilles Beddecolven "

F" 33v"/3"

s

" gro " van een lening

aan

ôo
1.403

maart

6

782" Jan van Luevene zal- aan zijn broer ln/iIlem van Luevene en Jacop van
Bruessele schadeloosstel-ling betalen voor de 16 s" gro" clie z,e als
borgen voor hem betaalden aan David Hoernic.
Fo 33v" /4"
783" Anciries de Pape en Marie van der Straten laten elk 30 so gro" na
aan Alisoene van der Straten, als dank voor bewezen diensten"
Voldaan op B april 1.4Õ4"
Fo 33v" /5 "

784" Gillis van Crombrugghe, van Merelbeke, erkent een schuld van 10
gro" aIs afbetaling van een grotere schuld aan Willem Picant.
Fo 33v" /6"

so

erkenL een schuld van 2 lb" B s" gro" van een achterstallige rente aan zLjn z-uster jonkvr" CIare" Bovendien erkent hij een
schuld van een rente van L2 lb" par" per jaar"
F" 33v" /7 "

795" Wi1lem Boccard

786

787

" De schepenen veroorclelen Pieter Sprutaerd tot het betalen van 20 s
gro" aan Pieter lnieylins"
F" 33v" /9 "
"

Clais de Ceulneere eist in naam van mer Goessin van der Reingher:steghen, ridder, echtçenoot van vrouw
sPapen, en van pieter de pape,
de achterstel van 6 jaar rente van 3 lb" par" van Jan de Saghere de
oude, Pieter Werlin en Jan Cariman, waarvan Jan de Saghere de helft
schuldig is al-s landcijns, cle beicle anderen de andere hetft als lanclcijns voor een erf buiten cle Turrepoort" Deze rente was eertijds eigendom van Jan Joms de oude; de eisencle pa.rt.ij erfde deze van hun moeder
jonkvr" MergrieLe Joms" FIun zuster, Lisbette sPapen, non in de Bijloke,
heeft deze rente lange tijci gei'ndr êh hacl ze gekregen van haar vader
Gheerolf de pape" De tegenpartij voert aan dat ze de rente betaald
hebben tot Ce dood van Soetine Joms, non in de Bíjloke. Volgens hen is
cle geëiste rente gcen erfrenLe, wel een lijfrente.
De schepenen sLellen
echLer de eisende partij in het gelijk"
Fo 37r" /4"

7BB. De schepenen veroordelen Gheerard de Mout,enecre, priester, tot het
betalen van 30 s" qro" aan Loye van clen Hul1e.

Fo 3Br" /1"O"

789

" Olivier van der Dict. erkent
Roeland van der Heiden "
Fo 3Br"

/1""

een

schuld van 28 s" 6 d" gro"

aan

99

1403" maart

7

79O" De schepenen veroordelen Jan Prieme van Melsele
3 1b" gro" aan Jacop van den Boemqaerde "
F o 29r" ltl "

tot heL betalen

van

der Berchmost, priesl-er, erkent een schuld van B lb" gro"
torn" van een huis tegen de kerl< van Merelbeke, aan Fransoys van Bunneghem, priester" Borgen: Gj-llis van der Berchmost en Michiel van den
Voerde" (31 oktober 14AZ) "
Fransoys van Bunneghem <iraagt deze schulcl over aan Gillis de Vos om
zijn schuld van een lening mee te voldoen ( 7 maart L403) ( 1) .
F" 37r" /1

'79L" Jacop van

792. Jonkvr" Ysoye Denijs, weciuwe van Jacob Tholvin heeft haar recht in de
4 1/4 b" land te Lendelede, dat zLj en haar man in i¡ezit hadden qenomen van Bertelmeeus cle Coninc wegens een niet voldane schuld overge-.
dragen aan Heinric Tholvin, zoon van Jacob, die haar recht afgekocht
heeft" Mocht Heinric enige last ondervinden in het gebruik van ziln
ver\^/orven eigendom, dan zaL jonkvr" Ysoye een boete van B lb. gro"
torn " ]cetalen "
F" 37v"
/L"
793" Wi1lem Vierjaer en ziln vrouw Mergriete van Baesroden verklaren dat
Pieter Amelric de koopsom van B b" land te Merendree voldaan heeft"
Mocht het land groter zLjn dan B b" dan za:.. Pieter de resterende
oppervlakte ook betalen"
Clais Valke uit het Land van Waas, man en voogd van Mergriete van
Baesroden, weduwe van Willem Vierjaer, en Pieter Vierjaer, fs" Jan,
voogd van Pieterkin, zoon van Willem, verklaren dat Pieter Amelric de
meeroppervlakte betaald heeft op 21" juni 14A4"

F"

37v"

/4"

794" Jan Laveric van Niepkerke belooft aan Jan Ghiselins en Jan de Leeu,
fruithandelaars, de 78 zakken appelen te leveren die hij en Heinric

Tibaut, ziln gezel,
F" 3Br" /L"

hem

schuldig zijn"

795" De schepenen veroordelen Jan Laveric tot heL betalen van L0 s" gro"
aan Pieter Cortreul "
Borgen; Jan de Swarte, Jan Ghiselins en Jan de Leeu"
F" 3Br" /3"
796" Arend de Neckere, in eigen naam en als voogd voor Lippin de Neckere,
zoon vðn zijn broer Jan, en Katelinc, weduwe van Jan de Neckere, verklaren da'L de abt van St"-Pieters zijn schuld van 48 lb" gro" (2) van
turven, die Gi11is, Jan en Arend de Neckere hem geleverd hadden, voldaan heeft" Van deze som behorr":n 36 lb" gro" aan ¡\rend en 12 aan Lip-.
pin de Neckere "
Fo 3Br" /7 "
(1) sãmengevoegd tot één akte"
(2) zçn" r'licht geldlr met 1/3 van de nominale waarde (16 Ib" gro" ).

1_OO

maart

1,4C-3

797

7

" Jan Strep erkent een schuld van 3 lb "
lins.

1"7

s" 3 d" gro" aan Jan

Ghi

jse..

Fo 38v",/10"

798" Gheeraerd van Crombruggher f s" Jan, erkent een schuld van I1,Lg lb"
L5 s" par" van achterstaltige rente en pacht, die t4ichiel Navegheer,
ontvanger van het qasthuis van St"-Jan van Jerusalem schuldig Was aan
broeder Clais van den Steene, hospit.aler"
Borgen: \¡/ill-em van der Moten en Philips van den Houdenhuus"
Hierbij scheldt broeder Clais de weduwe en erFgenamen van Michiel
Navegheer deze schuld kwijt"

F" 39r" /7 "

799" Op verzoek van meester EcLor van Nevele hebl¡en lVillem Bigghe, amman
van de Burgstraat en de schepenen Saladin van Hertbuer en Arend Valke
roerend goed van Santin de Vos dat zidn bevindt Ín het huis van Ector
in de Steenstraat, gepand om de som van 20 s" gro" torno van huishuur
te verhalen" Jacop Doesterlinc, gez\^/oren schatter van de stad heefL
het goed op L6 s. 6 d" gro" qeschat.
Fo 39v" /1L"
14A3

"

maa.rt

B

Boo" Jan de visijc, fs" Jan, van Beveren bij Roeselare, erkent een schuld
aan Kateline Permentiers, weduwe van \douter Visijc van 60 lb" par" van
de koop van het vruchtgebruik dat Kateline had op een hofstecle te Beveren op een stuk lanci op rfsconinxbeelcfl, eveneens te Beveren en op het
roerend goed op de hofstede"
Borgen; Jan cie Visi jc, vader van Jan"

Fo 38r'/4

80L" oIívier van den Dale en zLjn vrouw Kateline r:rkennen een schuld van
1"2 lb" gro" torn" die zij ]:eloofd helcb,en bij het huwelijk van Lexys
Roesensone met hun dochter Lijsbette"
Lexys Roesensone verklaart dat hij op 28 juni 1,404 twee afbetalingen
van ?- Lb" gro" heeft ontvangen"

F"

3Br" /5

"

BO2" De schepenen veroordelen Mergriete Cabuus tot
L1 d" gro" aan jonkvr. Lj.jsbette Scermers.
F" 3Br"r/8"
BO3

het betalen van 22 so

" Wouter de Hodeveere wordt veroordeeltJ tot het betalen van 24 s" gro"
aan Jacop van Reisbrouc en Gheerard de SLuer, die deze som als borgen
voor hem betaalden aan pieter cle Vo1re,
Fo 3Br" /14"

8O4

" Jan Vaenkin, fs" Pieter, erlcent een schuld van 6 s" gro" aan Heilsoet.e, vrouh/ van St.asin Rioet "
F" 3Br" /a5"

to7

maart

L4C-3

B

8o5' op verzoek van HeynrÍc Boele, priester en houder van de kapelrie
van st"-Yvo in de kerk van St.-veerle, hebben de amman van overscheldê, Gheeraerd van der Houven en de schepenen Heynric Santin en E,¡reyn
Diederix 4 kamers rrup eenen teerlincr' (1) in de Kuipersteeg
eigendom van Jan van Baveghem om een som van 6 tb. par" van gepand,
achterstallige landcijns te verhalen.
Fo

3Bv"

/L"

806" op verzoek van Luuc van den pitte, ontvanger van het klooster van
st"-clare, hebben Gheeraerd van der ltouveñ, amman van OverscheJ.de,
en de schepenen Heynric Santin en Eweyn Diederix een
huis ten Crommenescher in de Ersdarm gepand, eiqendom van Jan de Langhe,
som van 9 Ib" par" te verhalen van achterstallige landcijns om een
"
Fo 3Bv" /2"
80'7 "

rn zijn geschil met Jan Boelaer, genoemd
MalÍer êñ diens kinderen,
-cle hj-j gá*n
verklaart Jan de Koc uit' de lvieuwåtraat dat
recht heeft op
de 16 Þz dagwand rand te t'Lanckackerert, aan het land van
Katheline
van der Bonct, gehouden van Gheerard van clen Dijcke en Jan
Hecke' ver Lisbette Boelaer en haar zoon Jan schonken dit van den
land aan
Jan 9: Malier zoon van Jan Boelaer enfmirvrouwer van Esseghem
(akte
van 26 juli 1354 van de schepenen van Gavere) Mochten de erfgenamen
van Jan de Malie in heÈ genot van hun eigendom" gehinderd
worden , zaL
Jan de Koc 20 lb" gro. tórn" boete betalen"

Fo 38vo/3"
BOB" Goessi_n

pitkín erkent

een

schuld van LL Ib" gro" torn" van land aan
Ni-euw Klooster aan de Groene Briel.

Jan de Man, optredencl voor het
Fo 46r" /2"

8o9' op verzoel< van Heinric- Boele, priester en kaperaan van
st.-ïvo in de
kerk van st"-veerle hebben dá ä*run.run overschelde Gheeraerd
van der
Houven en cle schepenen Heinríc santin en Eweyn
Diedericx
4
qekamers
pand op een rfterrinctt (2) in de Kuipersteeg
in
overschelde,
eigendom
van Jan van Baveghemr om een so* v.ñ 6 lb" paro van
achterstalllge
landcijns te verhalen"
Fo

14C-3

B10.

TAvo

maart

/6

"

q

schepenen veroordelen Jacop
Jan Donter en Pieter Withoeghe
tot het betalen van 3 gro. lroä,Donter,
peiiode
oe
van 1.3 weken en 3 dagen
die Pi'eter Donter in nét saesteret doorbracht
aan Pieter van den Damfrêr optredend voor de amman van Gent.
De

FO

19v" /9

"

(1) een vÍerkant perceel ( ?)
(2) een vierkant perceel (?)

to2
-149-3:--eæE!.-2

81L. Stevin Vijd en Jan Hose hebben van de abt van Drongen de 3/4 van cle
twee tollen van de tiende te Ursel in pacht genomen" Het laatste
vierde neemt Gheerart Houdebotere in pacht" oeze loopt voor een periode van 3 jaar, tegen t6 lb. gro" torn" per jaar"
Fo 33r" /2"

Martin de Gheend, Thomaes de C1erc en cs., vinderen
Lerij van SL"-Jansparochie rapport.eren dat zij

van

de opperkos-

z

Btz" op L8 december 1,4A2 Ghyselbrecht, Peeters veroordeelden tot het beLalen van 28 s" gro" aan Lievin Burse en van 14 gro" van kosten "
F" 3Bv" /4"
8L3" op 28 november 74C.2 Giltis cle Smet veroordeelden tot het, betalen van
2 lb. 6 s" gro. aan Jacop de Hamer en van 22 gro" van kosten.
F" 3Bv"/5"

Bt4" op 13 oktober t4A2 Jan van den Boegaerde, fs" Stevin, veroordeelden
tot het betalen van 6 s" L1 d" gro" aan Joes Storem en van 1"2 gro"
en 1- Inghelse van kosten"
F" 3Bv" /6"
8L5" Lodewj-jc van Nevele erkent een schuld van 50 s" gro" van een paard
aan Laureins Snouc "

Fo

3Bv" /7 .

Bt6" Jan de Koc, brouwer, erkent een schuld van L0 Ib. to so gro"
Boudin Hughensone, f s" Boudi_n.
Fo

3Bv" /B

aan

"

B!7" Joes Vijd en jonkvr. Lijsbette, zíjn vrouw, erkennen een schuld van
BOO Franse kronen aan Clais Vijd, Joesrvader, die er schuldeisers
van zi.in zoon mee betaald heeft," Clais mag deze schuld innen op de
nalatenschap van zLjn zoon of zíjn schoondochter" Sterft hij voor
hen, dan moet Joes eerst zijn medeërfgenaam schadeloos stellen van
deze som, voor hij zijn erfdeel ontvangt"
F" 38v" /9"
1403. maart

10

8L8" Heinric van der Cameren erkent een schulcl van 12O Franse kronen van
een lening aan broeder Claeis van den Steene"
Fo 37r" /5 "
8L9" Jan Hughensone van het lfscuerhof'f te Adijk erkent een schuld van
2 lb" 12 so 1"1, d. gro" torn" van achterstallige pacht van t4O2 aan
Boudin Pietersseuner alias uten Hove, ontvanger van de abt van St,.Baafs "
37v" /2

F"

"

1A3

1403, maart

1-O

82O. Arent de Proost legeert L0 lb" gro" Lorn" aan Jacop de Proost, natuurlijke zoon van zLjn broer Pieter bij Herlwijne Barbiers van l¡lechelen"

F"

37v"

/3"

82L" Pj-eter de Ruddere, f s. Goessin, heef t aan jonkvr" Tanne Stuerems,
begijn in St"-Elisabeth, een lijfrente van 2 s" gro" per jaar verkocht
bezet op zijn Ìruis in de Burgstraat, tussen Jan van Aelmersch en Pauwels van den Houte, op een erf van de infirmerie van St"-Elisabeth met
een cijns van B s" par. per jaar" Landvrouws jonkvr" Soetin Carpen-

tiers

Fo

"

37v"

/5"

822" Phelips Vaenkin en Jan Oliviers erkennen een schuld van 3 lb" 4 s"
gro" aan Jan van den Damme, scheepsbouwer"

F"

37v" /6

"

823" I-{einric Mayen, fs" Jarr, legeert 10 s" groc aan Heinkin de Buc, fs"
I lem "
Fo 37v" /7

ì¡Ji

"

824" Hellin Pieters erkent een schuld van 6lb"
jonkvr. Kateline van den Rijse.
Borg: Ivlattheus Coelins"
Fo 37v" /9 "

1-O

s" groo van

zeem aan

825" Mergriete Maes en haar eerste man Jan Sturtewaghen moesten op bedevaart gaan naar Santiago de Compostella. Na de dood van Jan was die
verplichting overgegaan op zijn docht,er en erfgename Mergriete Sturtewaghen, vrouw van Willem de Buc" Mergriete Maest tweede man Heinric
Mayen neemt die verplichting van zijn stiefdochter over, in ruil voor
3 tb" gro" torn" op de erfenis van zijn vrouw Mergriete Maes en van
alle roerend goed dat zich bevindt op het "steengoedekinttte Assenede"
Fo 39r" /L.
826" Jan van den Velde van St"-Baafs erkent een schuld van 3 lb" gro" Lorn"
aan Jan Eyen.
FO 39ro /2"
827

" Cornelis Matten heeft aan Willem
hofstede verkocht te Erembodegem
een woonhuis erop; êñ belast met
Borgen voor Cornelis lt{aLten: Jan
Widenbrouc.
Fo 39r" /9 "

de Knut.s voor 1,?- lb" gro" t.orno êêr'ì
in de rrBeurghstratetr , I b" groot met
een cijns van I à 9 so par" per jaar"
de Man, fs" Jan, en Staessin van

828. Jonkvr" Soetin, gevolmachtigde van haar man, Jan van Longhevile,
erkent een schuld van 28 s" 6 d. gro" aan jonkvr" Mergriete, vrouhr
van Jan Arinc"
F" 4Or" /tO"

104

1403, maart,

1"2

829" Jan de Wildegrave erkent een schuld van 3 Ib" gro" van een paard
Clais van Kerchem"
Borg: lnlouborch sWíldegraven, zLjn moeder"

aan

F" 39r" /6 "

B30. De schepenen veroordelen Luuc L,iebaerd tot het betalen van 3 1b" gro"
aan Boudin MichieIs"
F" 39v" /5"
831" Gillis Simoens, rrexuh,rerett
aan Heinric Goessinseune"

F"
832.

41v" /B

( L)

erkent een schuld van 7 s" 2 d" gro"

"

te voldoen aan de eis tot vergoeding van 1-7 jaar vruchtgebr:uik van
1- b" en Þ, dagmaal land op rilanckackerel? te Gavere, van de erfgenamen
van Jan Boelaer alias de Maelre, zdl Jan de Coc uit de Nieuwstraat
volgens de overeenkomst van B rnaart 1"402 2Ib. B so gro" betalen"
F" 44r" /3"
om

833" Jonkvr" Kateline van den Driessche sLaat haar rechten af op het goed
rrTer Stratenfi te t?Erdbuerrt in de parochie van Heusden, dat haar man
l¡/illem de Hont erfde van zijn tante, jonkvr" Kateline sHonds en verkocht aan zi)n broer Daniel de Hond "
F" 46v" /1"
834" Jacop Leyscoef, priester, erkent een schuld van 3 1b" 11 s" 6 d" gro"
van koren in naam van de abt van St"-Baafs aan Jan van Calkine"
Voldaan op 25 augustus 1,406 aan Katheline van den Bossche, weduwe van
Jan van Calkine "
Fo 46v" /5"

835. De schepenen veroordelen PieLer van den Plassche tot het betalen van
3 lb. gro" torn" aan de deken Pieter Weylin t.v"v" het houtbrekersambacht "
F" 47r" /2"

836" De schepenen veroordelen l¡/illem van Gheluwe tot het. betalen van 34 s.
gro" aan Jan van der Boeninghen "
F" 47vo /L"
837" Johannes van den Roden erkent
van meersen aan Jan van den

F"

( L) hef f

54v" /7

een

Damme,

schuld van 45 lb" par " van pacht
ontvanger van de abt van St "-Baafs "

"

er en Ìreheerder van het zgn " recht van tf exurve'f , bel asting geheven
door de stad op erfenissen door inwonenden van de stad aan personen
buiten cJe stad nagelaten.

105
1,403

maart

1,3

B3B" Jan Everwijn geeft vormacht aan Jan winckel

tegenover de vinderen rrten Filleciieuzenrl"
F') 39r' /B "

om

ziln zaken te behartigen

B39" De schepenen

veroordelen Gilles van der Beke tot het betalen van 34
s" B d" gro" als borg voor Jan van Beke, alias van Heyse,
van 2 mud
tarwe die Jan ontving van Joesse Kerstiaens

Fo

39vo /1,"

84O" Lievin van Sombeke erkent een schuld van 2 lb" gro" van een pantser
en een beenharnas aan LVouter i,{artins
"

Fo 39v" /2"

841" De schepenen veroordelen Heinric Ghiselins tot het betalen van 34 s.
gro" torn" van bier aan Jan Bl ank aerd , brouurer
"
Fo 39v" /13"

842. De schepenen veroorderen Katherine, weduwe van Gi 11i s Martins tot
het betalen van 32 s" gro" r:orn" aan scakelins aI sook tot het voldoen van haar schuld aan Gil1is Hallin"
Fo 47v" /5"
843" Jan de l,r/ildegrave, barbier, erkent een schuld van 1,4 s 10 d o gro
"
van een paard van Jan de Frabel
"
F" 47r" /3 "
o

844" Jan Daniels wordt veroordeeLd tot het betalen van 5 lb" gro" torn"
aan irrend van Voshol.e, ontvanger van de abt van St"-pieters.
F" 49r" /B

1"403

maart

"

1"4

845" De schepenen veroordelen lr{ichiel de pachteneere tot het Ieveren van
7 halster en 'l- muddek j-n roljge aan .Jan .van den Houvere
"
F" 39v" /8"
846

De schepenen veroorcJelen
" gro"
aan pauwels Nijs"
F" 39v" /9 "

847

" Daneel de vincke verklaart dat hrj naar .overeenkomst tussen de verwanten van vr/illem van.Bost en met goedkeuring van de schepenen van
de Keure als overvoogrl in l,villems ðnderhoud za1 voorzien tot zijn
dood en al ziin Lasten en schulden betalen" Bovendien zaL hij 3 lb"
qro" betalen aan Amelberghe, fa" willem van Bost, vroui^/ van willem
van den Houtrappere als schacleloosstelling van haar
erfenÍs"
Borgen: WouLer
Fo 46r'1L"

Jacop de Paeu

tot het betalen van L9 s "

de Grave en Jan van Waesbeighe"

L06
i.4C.3

maart

L4

84.8" Faes van cler Mersch erkent een schuld van 10
lening aan Gillis cie Dukere van Lokeren"
Voldaan op !9 clecember j.4O3"
F" 46r" /6 "
849

lb" g.ro" torn" van een

Tucscaep erkent een schulcl van 6 s" 6 d" gro. aan Jan
" Pieter
7Ov"
F"
/1,3"

1403, maart

Lammins"

L5

B5o" Jan de Wildegrave erkent een schuld van 3 Ib" gro" in naam van philips de Mey aan Jan de Man "
Borg: Wouborch van der Mersch,
zijn moeder.

Fo 31v" /4 "

B'5

L"

Jan Versaren, bakker, heeft aan Gillis Bollaerd en zijn vrouw Mergriete sBackers een 1Íjfrente van 1- muddekin brood per week verkocht"
Deze rente is bezet op Jans bakkerij in cje Gelukstraat, tegenover de
St"-Katelijnestraat, op een erf van de stad Gent. met een ci¡ns van
16 s" 1% a" par" per jaar, arsook op een huis op cJe vest binnen de
vtlalpoort, acht,er de bakkerij, op een erf van de H"-Geesttafel van
St"-Niklaas met een cijns van t4 s" par" per jaar"
Landheren: Justaes Onredene (Gent) en Gheerart de Moutenere (St"-

Niklaas) "
Fo 46r" /5 "

852" Jan de Brune, fs" philips, erkent
haver aan Segher van Meeren "
Fo 46v" /tO"

een

schuld van 26 s" 2 d" gro. van

853" Gi1lis Claus erkent een schuld van 2 l_lo" L2
ge pacht aan Gheerard Rockier"
F" 46v" /L2"
1"403

854"

so

gro" van achterstalli-

maart 1"6
Ghiselbrecht de GruLere, fs" oste, Jacob Doeclin en csoe vinderen van
st"-Niklaasparochie rapporteren dat hun voorgangers Ghuyoet de Bloc
en cs" op 21- november L4Ot Gheerolf Notins weduwe veroordeelden tot
het betaren van 31 s" gro. torn" aan jonkvr" Mergriete, weduwe van
Jan Harincx en van L3 gro" van kosten" Hiertoe hebben de vinderen en
de amman Arend van den Damme op verzoek van de ,,veduwe Arincx een
schuld van 29 so 9 d" gro. gepand die de weduwe van Gheerolf Notins
te goed heeft van vrouw van Dielbeke "
Fo Aav" /4"

855" Jacob Vrancke verklaart Z l''b" 16 d" gro" torn" schuldig te zijn van
een huis aan Cornelis Vlassintop"
Borg: Symoen van den Bossche"
Fo 46r" /3 "

1.O7

1,403, maart

856" Marie,
1_O

857"

1,6

weduwe

d" gro"

van

van Huugh van der pale erkent een schuld van Z l-bo
7
turven aan Willem Vitse"

F" 46r" /4"
Philips Riveel erkent als borq voorjJan clauwaerd
een schuld van
s" 5 d" gro. aan Gillis Bekard van 7 harster raapzaad"
Borgen : I¡ii l1em Vic en Jan euati j n
"
F" 46r" /7 "

so

21

B5B" Jan de l¡/ildegrave erkent een schuld van
12 s " gro " van een paard aan
Olivier pantin "
F" 46v" /9 "

859" Laureins van Bieshem heeft het goed van Girlis
van der Hulst te
Astene in pacht genomen voor 6 jaar, tegen
4
s"
6 d" per b" Hij kreeg
bovendien.4 lb" 9 s" gro. torn" in natura en in ge1cl,
teruq te betalen
bij het einde van de fiacht"
Borgen z zijn broer Jan van Bieshem en Martin
de Hont, alias van Lan.gheraert "
F" 79r" /1"
1,4A3, maart L7

860" Arent Huggebout erkent een schuld van 37
s" B d" gro" van koren
Jan de Keyser"
Fo 39v" /1--5"

aan

861," Boudin BlondeeI, borg voor Gillis
Claeuwaerd, erkent een schuld van
4 1b" gro" Lorn" aan Cornelis van den
Keere, priester"

Fo

AOv"

/2"

862" Willem Blideleven, fs" Jan, erkent een
schuld van 26 s" B d" gro"
van bier_aan Jan Verperren, de zoon.

F" 46r" /g "

863" Heinric de Necker erkent
aan Jacop Annard "
Voldaan op 13 november
Fo 46r" /9 "

een

!4C,3

schuld van 2 Ib" L4 so gro. van koren

"

864" Fransoys van den Steengracht en jonl<vr.
moeder. van Victor,
basLaard van Vlaanderen, hebben á. helft Mergriete,
van
de
s" gro" die Kateline, weduwe van Heinric Sproec schulcl van 1"2 lb" 4
vin de Moer, Jan de Hert van WetLeren en Jan vantegoed heeft van Lie_
belooft Jan van der Oest, fs" ¿renà, a1s borg voorBeke, betaald" Hierbij
Lievin de lvloer, Jan
van Beke schadeloos te stellen van deze schuld
"
F" 46v" /3"

L0B

1,403. maart L7

865'

De schepenen veroordelen Jan van
van Destelbergen tot het betalen
van 35 so 4 d" gro" .ul Lisbette, Loe
weduwe van stoffels Daens" GhÍsel
claeus moet Jan schadeloos sterlán van deze
uo*" Jan erkent nog een
tweede schurd van 35 s" 4 d" gro" aan Lisbette,
die Ghisel hem even-

eens moet vergoeden
Fo 46v" /B "

"

866" Arend de Brune erkent
aan Boudin Lievins"
Fo 47ro /6 "

schuld van 16 s" L0 d" gro" van een paard

maart t9

1,4C^3

867

een

"

Lodewyc van Calkine erkent een schuld

Jacop de Bake"

F"

van

1"6

s" 11 gro" van laken

aan

3Bv" /í-,2"

868" Jan Heyse, genoemd van Beke, staat zíjn
eigendomsrecht af op de panden en juwelen in het bezit van Ghiselbrecht
de Grutere daar hij er
zijn schuld aan Ghiselbrecht mee betaald heeft"
Fo 47r" /3 "

869" Jan Goethals, fs" Arent, erkent een
aan Heylsoete, VfOU\^, VAn Staes Ryot schuld van L8 s " gro " van bÍer
"
Fo 47r" /7 "

870"

Michiel Laureins heeft een gecling ingespannen
tegen Michiel Faitoppe
en Jan de Rekenere, fs" Jan, borgen
ioor
Michiel
Faitoppe de jonge,
van wie hij eist dat ze de lijfrãnte van
12
noberen
bezeLten, alsook dat ze hem garantie zouden geven per jaar zouden
voor de 42 noberen
achterstand van diezelfde rente. Vonnis van
de
schepenen:
de rente
van 12 noberen moet bezet worden met grono
die z¿ nå¡elen per jaar
ook moet de berarins van de achrersrel
se;::ff:3:r5";::o:e"lasten"
Fo 47r" /1.t"

871"" Jan van Landuut erkent een schuld
van 29 so
Daniel

Bette
F" 7Sv" /5 "

1.4C^3

maart

gro" van een paard

aan

"

20

872" De schepenen veroordelen pieter varke tot
het betalen van 1-O s gro
torn" aan Achelet Bol1oc voor de goederen die
"
hij van Mergriete,
Achelets^vroub/, kreeg toen ze nog-weduwe
h/as van haar eerste marì
Fo ASv" /6 "
o

o

873" Gillis Si.moens, exuhiere ( 1), erkent een
schuld van
van bier aan Gillis van der Capellen
"
Fo
47r" /g

(L) cfr" supra

"

1,7

so 2 d" gro.

L09
1.4l^3

maart

20

874" Heinric van der Donct, bakker, erkent 2g s
zijn aan Jan de Bi tere van 2 mud koren "
Fo 47r" /lO"

" torn " schuldig te

gro

875. Raesse Onredene de jonge, Vincent Inghele, Lievin de Jaghere en Jan
van den Walle, vinderen van st"-Jacobsparochie, rapporteren dat zLj
op 27 februari Jan de coc, schoenmaker, veroordeerden tot het loetaren
van 21" s" 6 d. gro" te st"-Pauwers aan pieter
Borruut en van 27 qro"
van kosten

F"

1-4A3

4Br"

maart

"

/tO"
21

876" Jacop veyeric heeft aan cornelis van den Keere, priester, 1
nobel
per jaar líjfrente verkocht bezet op zijn fruis'oþ rt zaná, tussen
Ghisels en clais scermers, op een erf ,rãn symoen uten Hove, met eenJan
cijns van 29 s" 4 d" par" en 3 kapoenen per jaar"
F" 47v" /3"
877

"

Wj-1lem van den VeIde, f s" Heinric, verklaart 2 1b" L0
gro. torn"
ontvangen te hebben van zijn broer Píeter van den Ve1des "van
één qemet
land te Stekene, geheten rrsteemars VierghemeLerf

F"

47vo

"

/4"

B7B" Phelips van den Audenhuus en Jacob uter GaIeiden, halheren Itin de pittt
rapporteren dat cle vrouh/e van Calkene, weduwe van Gheerolf Notins, 9
]b" 4 s" 4 d gro" schulciig is aan Jan de Clerc en Fransoys van Waes
die deze som "hebben betaalci aan Jacop Braem ars borgen
voor haar; ook
moet zij 16 gro " van kost.en dragen
"

F"

879

47v" /5"

" Phelips van den Audenhuus en Jacob uter Galeiden, halheren trin de pitlt
rapporteren dat Jan de Clerc en Fransoys van Waes als borgen voor
vrouì^ren van calkene, weduwe van Gheerolf Nfotins, 3 lb. 5 s" 91 gro"de
betaald hebben aan jonkvr" Arincs en 19 gro van kosten
"
"
Fo 47v" /G"

88O" Phelips van den Audenhuus en Jacob uter Galeiden, halheren rlin de
Pit?l
rapporteren dat hun voorganger Jan van lvlunte en cs Jan Amelric hebben
"
veroordeeld tot het betalen van B lb" t6 s" gro" aan
Jacop van den
Hane r êh h/aarvan nog maar 2B schilden betaald zLjn"
Fo 47v" /7 "
BB1-" Claeys

van Oedevelde

lb" 16 so gro" torn"

Fo 4Br" /6 "

en

van

Jan Boene, brouwer, erkennen een schuld van
lijnwaad aan Jan van Westvoercte, f s" Jan"

6

1.1.]1_4C-3

maart

21"

BB2" Jan Wieric, blauwverversknaapr heeft aan Jan van der Brugghen, fs"
Pieter, brouwer, een lijfrente van 1- nobel per jaar verkocht voor
een som van 1-B nobelen " Jan Wieric zal deze rente bezetten ofwel op
BOO r" meers te Deinze? aan de steenweg naar Brugge, ofwel op 4 bunder land te Vinkt, genoemd tlWiericxst,edee?, in het rechtsgebied van
Zeqher Everwijn"

F"

1.4C-3

4Br"

maart

/9"
22

BB3" Laurei-ns van den Bossche e.rkent een schuld van 10 lb"
een lening aan Justaes vair den tsossche, alias Knuct"

4

s" gro"

van

Fo 47v" /8"

lvlortier zal voor Bussaert Bonte, kerkmeester van Aalbeke
een missaal schrijven, in volume en afmeLingen conform aan het rfmiddelsterrmissaal van de canonisie van Kortrijk en gecopieerd van het
exemplaar v¿rn de '?lj-eden van den ordunen van Doornik" Hij za¡ per
kate¡:n 6 gro" rekenen van materiaal en I gro" van het schrijfwerk"
Op dit werk werd hem 1_O lb" par" geleend"
Borgen: Jan Weytins en Brixis pietersseune.
Fo 47v" /tO"

BB4. Johannes

885" Dernis Bieusin en Laureins de lnlulf erkennen een schuld van 5 lb" gro"
torn " van fruit aan Jan tJauwerti j L , koopman "

F"

4Br" /A"

886" Witlem de Vremde erkent een schuld van L0 lb" gro" van een lening
aan Hector van Bauderghem"
Borgen: Jan Gaffelkin en Joes van Berchghem.
Fo Bv" /8"
1403

maart

23

887" Jan Poleit erkent een schuld van 32 s" gro. van hop aan Jan van Her_
weghem.

F"

BBB"

4Ar" /B "

Phíiips de Brune wordt veroordeeld t,ot het betalen van 36 so qro"
van haver aan Seqher van Meeren.
F" 46v" /1"1"

BB9" Jan I¡lante, f s" Jan van Bremelde (?) erkent een schurd van 19 Ib"
gro" torn" van iispierschen berderenrt (1) aan Jan van Everghem
"
Borgen: \¡/outer van cotthem en Robbrecht. van ydeghem"
Op 1"3 juni betaatden de borgen cleze som"

F"

47v" /11,"

(1) hout.

11-1

1,403" maart 23

fs" Jan, legeert 10 lb" gro" torn" aan zíjn
natuurlijke kinderen Cornelis en Arend van cìen Ruedekine, die hij
had bij Lijse Troys" Sterft één van beide kincìeren, dan krijqt de
andere de hele som,
F" 4Br" /1,"

B9O" Jan van den Ruedekine,

1,4C-3

maar

l-

24

B9'I" Jonkvr" Aechte Soetaerts heeft aan mcr Daneel van Massemi-ne, heer van
Kalken, 1-1 b" rneers verkocht te Schellebelle tegen 10 lb" gro" de
bunder" Deze 1"1, b. zLjn belast met 30 s" gro" per jaar; van 20 s"
gro " r hiervan worcit de koper schaclcloos qesteld cìoor een vermindering
van de koopsom met 20 lb" gro. Ook 5 s" gro" gerekend in verhouding
tot de koopsom zullen er van afgetrokken worden" De laatste 5 s" gro"
blijven ten lasLe van Daneel van Massemine"
F" 49v'/1,"
1,4C-3

maart

26

892" Jan Franc erkenL een schuld van 5 lb. 5 s" 2 d" gro" van 49 4 last
wit'Le turf aan jonkvr" lvlergriete Curthals, weduwe van Jan Harincx"
Borgen: Jan Blakaert van Meerhem en Jan Ramont, fs. Andries"
Fo 4Or" /11,"

893" Martin van den Brouke erkent een schuld van 4 lb" gro" torn" van
huis aan Jan de Fekel "
Borg: Segher de Vriese, blauwverver"
Voldaan op 2 mei 1,405 "

F"

41v" /5

een

"

894" Jacop Inghel, fs" Jacop, onvrij rnetser, belooft aan de deken en de
gezworenen van de metsers niet meer Le metsen l:innen Gent of binnen
de vrijheici van Gen'E op een boete van 50 lb" par"
Borgen: Pieter Toen, f s " Jan, Boudín Scalce en Gillis van Tielroden "
Fo ALv" /6 "
895

Bal au erkent een schuld van 6 Ib" gro" van de koop van
" Pieter van
kamers (2) in cie Stoof steeg aan jonkvr" Lijsbette Rapaerts "

Fo

ABv"

2

/2"

896" op verzoek vân Pieter Bernier, priester, hebben de amman van Overschelde, Gheeraerd van der Houven en de schepenen Jan Ghisels en Jan
van der Ellen huisr"aad gepand op een hofstede in de Doornstraat, eigendom van wijlen Loey van den l{ende om een som van L8 gro" van ach-

terblijvende rente te verhaLen "
F" ABv" /6 "
(1) I'afslaen sal""" van den penninghen twint,ichrr, d"i" elke d " van de
s" ci jns, waarvoor DaneeL van lvlassemine schadeloos gesteld wordt,
wordt met 20 vermeniqvulciigd, dus: 2C s" = ZO x t2 d" = 24O di
24O d" x 2A = 4"BOO d" = 4OO s" = 20 lb"
(2) eenvoudig huisje

20

11,2

maart

14C-3

26

" Jacob Kerstiaens geeft volmacht aan zLjn vrour^/ Katheline en zL)n
broer Joesse Kerstiaens om i-n zijn naam schulden te j-nnen"

897

Fo

âBv" /7

maart

LAC-3

"

27

B98

" Luuc Nachteghale erkent een schuld van 2 Lb" 18 s" gro" torn"
broeder Gillis Barey t.v"v " het gasthuis
"
F" 4-Ov" /9 "

899

" Jacob Basi.n erkent een schuld van 7OA eiken (balken?) Deinse maaL
aan Jacop de Sweertvaghere; hij moet ze feveren Lussen Astene
en
Deinze aan de Leie.
F" 41v" /9 "

9OO. lvlarie van clen Berghe erkent 31
gher Damman van koren "
Fo 44r" /8"
9C-1."

s

aan

o 5 d " gro " schuldig te zijn aan Se_

Boudin van Ravenscoet, Simoen uten Hove, Jan Ebbelin en pieter
van
der l4eulen, kerkmeesters van st"-Jans hebben aan
Joesse
Hoernic
z.o
s" gro" torn" rente verkocht, bezet op alle roerend goed clat de kerk
bezit" Joesse Hoernic schenkt deze..ñt" aan de cotidiane van St"Jans om een vicaris aan te stellen, ciie bij het vaste aantal kerkmeesters moet
_worden gevoegdr ñâ zj-jn doocJ. Dan zullen ook 20 s" par"
van deze som dienen
voor een
Mocht de cotidiane ophoüden te bestaan, moet de rente¡aargelijde.
worãen ó,r"rgeg",r*n aan de H"-Geestta*
f el van St "-J¡rns "

Fo 44v" /5 "

9O2" Jan van Hertbuer erkent 5 lb" L2 so gro" schuldig te zijn
aan Jan
en Lievin Meyeraerd "
Fo 4Br" /3 "
9O3" Jonkvr" Jhane van Rampelmont, vueduwe van Jacob van Hi j
ssche erkenL
een schulcl van 25 lb " gro " torn van een lening aan j onkvr
Mergriete
"
"
van Asselt, vrouw van Jan van Caudenberghe
"
Voldaan op l-3 mei 1.4" " " ( L)
Fo 4Br" /5"
9O4" Jan van Steelants vrouw wordt door de schepenen veroordeeld
tot het
betalen van 2b s " gro" van huur aan Gillis van den Walle.
F" 48r" /7 "

9O5. De schepenen veroordelen Joesse van den Upstalle tot heL
betalen
van 35 so gro" torn" als borg voor Daneel Bette aan Claeis
van Kerc_
hem "

F"

4Br" /B

"

(1-) er staat e'XIfIc encle XIrïc

rr

J.13

1"4O3

maart

27

906" htillem de Necker en ziin zoon willem hebben aan jonkvr" Marie van
den oudenbrouke L0 s" gro" lijfrente verkocht, båzet op de helft van
een tweewoonst in cle l-ange Munt, tussen rrDe Stuerrr en Lievin Lievins,
belast met een landcijns van 58 s. par", 52 aan
de Bijloke en 6 aan
de stad Gent" De andere helft is eigendom van wiltem
Staessins.
Landheren: Daniel van den casteel-e Iei¡rot.) en Justaes
onredene
(Gent)

"

Fo 54v" /4 "
9ct7" Gheeraert wieric, fs" Philips, erkent een schuld van 33 Ib"
s"
gro" aan Jan van rlen Damme, priester, optreclend voor de kerkrB
van
st"Baafs, van pacht van het goed en cje tiende te Kanegem" ook verbindt
hij er zich toe cJe pachtvoorwaarden cjie zljn moeder Katheline bíj de

vorige pacht heeft aanvaardr ilâ te komen"
Borgen : zi jn broer Ptrelips lnlieric, ,Jan van cler Mersch,
en Lievin Tijtgat van St"_Baafs_Vijve"
De 33 1b|" 18 s" gro" werden voldaan op 27 maart 1404"
Fo

fs"

Gill.is,

55r" /1"

9oB" Hei-nric van Langheraert en zijn l,oan \,r/asselin erkennen een schuld
2 ]b" gro" torn" van 3oo b" (1) heide te petegem (Deinze), gehoudenvan
van e'tsgraven lijfvs't aan jonkvr" Kateline vaÃ den Broucke"
Jonkvr" Kateline clraagt deze schuld over aan meester Lievin van Houtem,

parochiepriester van St._,Jans
voldaan aan Lievin van Houtem" op 10 december
Fo 7Bv" /4"

14A3, maart

14C3"

ZB

9O9" Lievin Versaren erkent een schuld vat'ì 30 lb. gro" torno aan
Jan Clocman van schulden die hij voor Jan qeind heeft"
Fo 41v" /1O"

gio" Pieter van der pale verklaart
aan Phelips van Dronghene van
Voldaan op 9 juli 1.41,1"
F" 42r" /'I"

1B

een

1b" qro. torn" schuldig te zijn
huis"

91,L" Boudin Rondeel erkent een schuld van 21 Ib" gro" van een huis
op de
Steenclam naast Jan van cler Hecken, naar de bruq toe, aan jonkvr"
Lijsbette Rapaerts"
Borgen: Jan van der Heeken, fs. Symoenr êo Jacop Sturtewaghen, fs"
Jan

"

Voldaan op 28 april
Fo ABv" /1_"

L4C-6 "

912" Michiel van der Heet erkent een schulci van 16 s o gro torn, van
"
lening aan Simoen Sceldackere "
Borg: Jan van der Heet, Michiels broer"
o .t8v' /3
F
"

( t)

onduideli jk, misschj-en rIIIc

ei

een

lJ.1,4

1"4C-3

91_3"

maar

¿ö

Heinric Reineere¡ als voogd van l-lannekin, Ghiselkin en Staesikin,
zijn broers en zuster', heef t aan pie{:er Bernier, priester,
t"v"v" de
cotidiane van st"-Jacobs een rente va'35 s" pui"-*n 3 kaþoenen
jaar verkocltt" 30 s" par" en 2 kapoenen z,íjn tezet op het erf i¡ per
de
oudburg, r/,/aar het huis van lvfaes Besoete staat en 1-5 s" par" en 1- ka_
poen op het erf ernaast, \,\Iaai: heì: huis staat van Arencl de Mol en Willem de Vos"
F" 4Bv" /4"
Heinric Reyneere, voogd van Annekin, Ghiserkin en ,stasikin,
broers
en zuster, heeft aan píeter Bernier, priester, t"v"v" de O" zijn
L"
Vrouwegilde in st"-.Iacobs een rente van 30 s" par" verkocht, bezet op het
erf waar de rlterlincr ( i.) op staat aan de vri jdagrnarkt"

c)4,4

F"

6Bv" /5

"

915. Willem van den Hove, pieter Hodevere en Jan van der Beke erkennen een
schuld van 1_6 lb " gro " torn . van cle koop van land aan Jan van Kersbelc"
De helft van de koopsom
werd volclaan op 24 juni 1403"

F"

48vo /LO"

9L6" Jan Sersimoens, Jan Sersanders, Jan van den Kerchove en r-ijn vrouw
jonkvr. Lisbette Sersanders, Symoen de Grutere en zijn vrouw jonkvr.
Katheline Sersanclers dragen aan Jan van h/i jchlinne,
voor
het Atijnshospitaal de gift over dj-e hun moeder aan optredend
het
hospita¿rl
cleed,
nl" een rente van 4C s" par" op het erf aan de Vrijciagmarkt waar het
Grauwerkershuis op staat
"
Fo 4Bv" /1L"
1_403

917

maart

29

" Jan van der Dict heefL âan pauwels van Lent zijn aandeel verkocht in
de huizen te stekene, dat hij van zijn vader symoen van der Dict. had"
geërfd "
Fo 4Or" /I"

9L8. Willem van
Poucstrate
Fo ACr" /4 "

Oebosch

erkent een

scirul_cl

van 39 s" 6 cl" gro" aan Clais

"

919" Raesse Scute, fs" Jan, erkent een schulrl van 3 lb
"
aan Roegeer Witte"
Fo 4Or" /5"
92O"

(

j_B s gro
"

"

t.orn

"

Clais van Oedevelden erkent een schuld van 50 1b. çlr.o torn aan Jan
"
"
Bo::luut en zijn vrou\^/ jonkvr" KaLeline van den Hamme van
het afkopen
van een lijfrente die jonkvr" Kateline had op Claist goed te Erembo<Jegem, qeheten il rt qoed ten Borchlr,
Borgen: Jan van Huffelghem, pieLer van den lurre en Jacop Sturtewaghen
F" 41v" /3 "

1) een vierkantig

blok of grCIep huizen

"

1_1-5

1-4O3e

maart

29

921"" Marti-n de Gheent, Thomaes cle

Clerc en Lievin van cler Varent, vinderen
van de opperkosterij van St"-Jansparochie rapporteren dat zÍj op 13
maart Jan LoncourL, fs" Jan, veroordeelclen tot het betalen van 2 lb"
6 s" 3 d" gro" aan de weduwe van Cornells de Winter en van 16 groô en
2 Inghelse van kosten
Fo 43v" /8"

1,403, maart

3O

922" Op verzoek van Heynric van cJer Herent hebben Gheeraerd'vander Houven,
amman van Overschelde, en de schepenen Jan Ghiselins, Heynric Santin
en ln/eyn. Diecierix 3/4 van een huisrten Crommenesscherr gepandr. eigendom
van Jan de Langhe, fs" Janr offi een som van 3 Jb" gro" Lorn" te verhalen.*
F" 4}ro /2.
923" l4eester Daniel de Leencnecht belooft vôôr 1 sepLember 14A3 de klok
Le zullen giet,en die de kerkmeesters r¡an St,"-\tiklaas bij hem besteld
hebben, naar de vc¡on¡aarden. overeengekomen,vnor de schepenen.¡>p 29
juli LLOL" Ts de klok binnen.de opgegeven tijd niet klaar, zal hij .5O

lb" Þar. betalen-"
Fo 4Or" /3"

924" Lisbett.e van ,Leyns verklaart dat Willem de Vremde als borg vôor "Ector
van Baudreghen diens schuld van 3 1b. gro" torn" voldaan heeft"
Fo 4Or' /6 "

925" De schepenen en de gezworen landmeters vãn de stad, mees,ter Gillj-.s de
SuLtere en meesLer Jan Eebin hebben de schei-dslijn bepaalci tussen de
erven van l{erqriete van den Torre, weduwe van Jan Lappers en Heinric
Sprincintgoet, i.n de Kromme Wal. (Verder wordt ook Heinric Lamoere
vernoemd)
Fo 4Or" /7

926."

"
"

Philips van Dronghene erkent een schuld van 3 lb" 1,3 s" gr:o" Lorn"
aan jonkvr" Mergri-ete CurLaIs, weduwe van .Jan Harincx
"
Fo 4Or" /9 "

927" Kerstine Bauds, als borg voor Jan van Hukelem erkent een schuld van
3 lb" gro" torn" aan Heinric van praet"

F"

AOv"

/3

"

928" Ghiselbrecht Soissone erkenL
lening aan Fransoys Soissone"

F"

/+C^/ó

5

Ib" gro. torn" schuldig te zijn van

een

/10"

929".Matti js Callaert verklaart dat \¡/illem Sersymoens en Jan van der -Scaghe hem 6p hun goecl te Moorsele, <iat hij in pacht. heeft, vee en ander
goed geleend hebben ter waarde van 7J.io" gro, torn" Bij het eind.e van
de pacht moet hij cleze som teruqbetalen.. Bovendien heeft hj-j in geld
5 lb" gro" torn" geleend, die híj moet afbet.alen aan Jan.Boene, þtrou\,l¡er, ontvanger voor ldillem en Jan"
Borgen: Gheeraert Callaert, Sarel van Latem, Gi1.Iis Cal1art, fs" Gi1Iis en Pieter Houweel "

F"

7Br" /6

"

1.16

1403, maart 3t

93o" Jonkvr" Lijsbette van Abbinsvoerde, weduwe van Godevert uten Hove en
Jan uten Hove, fs" Jan, hebben aan Gheerard van den Heede, fs" Jan van
Huise, 5Oo eiken verkocht op het goed
Groeninghenil te NazareLh,
voor een som van 7Ib" 5 s" 10 cl" gro",'?Te
h/aarvan Lijsbette er 5Ib. 5
so 1-O d" gro" krijgt, Jan de resterende 2 i-in" gro"
Fo 41v" /L1"

93!"

Aangaande de klacht van willem de cnuts tegen Ghelloet van Leyns,
van jonkvr" Katheline Plaetsaerts, weduwe van Clais van der pãte, man
over
een muur die Ghelloet verder gebouwd had tegen de voorwaarden van het
koopkontrakt van het huj.s dat hij aan willem en zijn moeder verkocht
op 9 mei 1402, gelegen aan St"-Janskerkhof, naast Jan van den
Hecke,
priester, verordenen de schepenerr dat Ghelloet de muur moet slopen
tot,
r,i jn omvang van 9 mei 1"402"
F" 4Zr. /2"

932" Andries van der Crayen, monnik en hoofdontvanger van St."-pietersbadij
heeft aan Philips Maes, alias Byermanr eeo huis verhuurcl vôôr het
Groot vleeshuis, voor een periode van 3 jaar, tegen 20 lb" par" per
jaa-r. Hierbij erkent Philips Maes een schuld van 27 lb" B
par. van

achtersLallige huishuur "
Bo.rgen: Lievin Deynoet en
Jacob Nevelinc"
F" 45r" /3"

1,403

933 "

a

ril

".

1

Lisbette Barons legt kl-acht neer tegen Jan Lancvoet en Jan Boutin,
die als schepenen van Roeselare eent?briefrivan Joes de Jaghere tár
kennis hebben gebra-cht van de schepenen van de Keure, opgemaakt,
vôór
de wijzigÍng van de costume van Roeselare bij hoorovánnlì-s te reper
en dus geldig. Desondanks heeft de schepenbank te Roeselare geweigerd
haar zaak Le behanclelen, waarbij Jan laàcvoet heeft ontkend ooit de
geldigheid van cie *brief't te hebben bevestigd De schepenen veroordelen Jan Lancvoet en Jan Boutin om de som ãie" op grond van de nbriefrl
mag gei'nd worden te betalen en daarbij nog de kosten te dragen" AnLhonis Troya en Anthonis, zoon van LÍshette Baroens, verklaren dat Jàn
Lancvoet de som heeft betaald op L5 juni !4O3"
Fo 44r" /5 "

1403

a

ril

2

934" Olj-vier van den Berghe, wapenmaker, erkent een schuld van 4 lb" 2
gro" torn" aan Wil1em d e Vlaminc van wapenso

F"

AOv" /1""

s

11"7

ri1

14C^3

2

935" Jacob van oest heeft van Jan de winter een half huis gekocht op de
Kalandenberg tussen het huis, eigendom van de Karthuizers en dat van
Jan van oerdeghem, op een erf van de H"-Geesttafel van St"-Jans,
met
een cijns van 35 s" par" per jaar. Koopsom: 12 rb" gro" torn"
Landheer: Jan van den Hecke, priester.
Op 22 februari 1,404 verkoopt Jacob van Oest cieze helf t van het huls
door aan C1ais de Massen, tegen dezetfde prijs, te betalen
aan Jan
de lnlinter "

F"

4Ovo

/LZ"

936" Symoen Bette erkent 3 lb. 5 s" L0 d" gro" schuldig te zijn aan jonkvr.
Mergriete van Lovendeghem "
Fo 42v" /1"
1403.

april

3

937" Jacop Nevelinc, Jan Jours en Jan cie Ketelboetere, vinderen van de
Vismarktr rapporteren dat hun voorgangers Lievin Gheylings, WiIlem
Rebs en cs" oP 22 april 1"402 Willem van Damiaet veroordeelden tot het
betalen van 23 s" 9 d" gro" van Jan Couwerike en van 4 gro" van kosten.

F"

AOv"

/5

"

938" Jan Vrancx, rthuutslagherert (1) en Everaert van Boetlare, erf achtige
lieden ¡a-ppöitt:ren dat Lisbette verneylen, weduwe van Ciaeys van Botelaer op a6 juli 1'399 5lb" gro. torn" legeerde aan
Gillis,
Mergriete en Kateline van den Boemgarde, kinderen vanJan,
Jan van den
Boemgarde ên van Gheertrude, haar zuster"
Fo AOv" /7.
939

" Gillis van der Donct kocht van Jan van Nevele 1./4 en 1/B van de helft
van een huis met kelder aan de Vrijdagmarkt" De rest van het huis
behoort toe aan Wj-Ilem van der uersch, tegen wie Gilles klacht heeft
neergelegd omdat de kelder wordt verhuurd zonder dat, hij een aancieel
in de huur krijgt. willem verklaart echLer dat hij met J.r, van Nevele
de kelder heeft verhuurd voor 6 jaar, eer Gil1es er een aandeel
in
had" De schepenen bekrachtigen ¿àze verhuring"
Fo 4b" /2"

94O

"

l,r/i llem van Damiaet erkent een schuld van 4 lb"
L0 s gro"
aan
Justaes r¡an den Coninghe ( ?) van een huis naast het zijne, torn"
achter
het
huis van de Molenaars "
Fo Atv" /2"

941"" Ghiselbrecht

Ruflaerts legeert 20 lb" gro" torn"
zijn bastaardkind Hannekin, dat hij heeft bij Calle Mondekins,aan
fa.
clfris Mondekin" Sterft Ghiselbrecht zonder wettige erfqenamen, dan
krijqt Hannekin 40 lb" par"
Fo 60r" /6 "

( 1") werkman

die de lakens ulthangt aan de ramen"

1"LB

1403, april
942

"

943 "

4

De schepenen veroordelen Jan Boene als gevolmachtigde voor
sersimoens en segher van der Aghe, pachter van wirrem, tot
van 32 s" gro" aan Jan van clen Hecke, priester.
Fo 41r" /1"

Vrli

11em

het betalen

Lievin van Denterghem, Roeland de Reytere en Gil1is Bruusch, rllceleedersrr van het voldershuis, zijn nu in bezÍt van de 7 gemeten, 3 vierendelen en 6 roeden land te Assenede aan cle t¡/aterganc, die Jacob Gheerolfs
zíjn broer Willem en Pieter de Clerc eertijds verkochten aan Jan van
Smetlede, priester, waarbi j ze verzekercien clat het Iand, op de cijns hâr
niet belasL was en er zich toe verl¡onden eventuele anclere lasten op
zLch te nemen ¡ zoals verklaarcl in een open brief van 22 juli 1378" De
huidige bezitters betalen echter jaarlijks L pond was aan de kerk te
AssenecJe en eisen nu dat Jacob Gheerolfst zoon Jan als erfgenaam deze
last op zich zou nemen" Jan antwoordt dat hij van clat pond was niet
wist en dat hij brovendien slechts voor één derde erfgenaam is van zijn
vaders goed "
Uitspraak van de schepenen: de eigenaars moeten het pond was niet betalen" Komt het hierdoor tot moeitijkheden, moeL Jan Gheerolfs, voor zover
hij erfgenaam is, het land van de last trachten Le vrijwaren, zoniet
moet hij deze betalen.
F" Lr" /3"

944" De schepenen veroordelen Katheline, JoerÍs van der Di jcstats
tot het betalen van 1,4 ;. gro " torn " aan Jan Van Brucele "
Fo 41r" /4"

vrour¡r,

945" Jonkvr" Soetin slvlans, weduwe van Ghiselbrecht van Caudenhove erkent
een lijfrente van 2 1b" gro" torn" verschuldigd te zLjn aan Diederic
van Leyns, priester, voor diens recht in het goed rTaelbroucrt te Vlierzele" Ze mag deze rente kopen of bezetten op gronci, 3 mijl rond Gent
gelegen " Geannuleerd op 1-3 oktober L4C6 "mids sekeren penni-nghenr ( t)
die Diederic van Leyns onLvangen heeft van
jonkvr" soeLin.
Fo 41r" /5 "
946" Na onderzoek samen met de gezworen landmeters meester Gi1lis de Zultere en meester Jan Ebins in het geschil tussen \,Vi11em Sersymoens en
Jan van Elversele over hun huizen geheten rrtser Juris Haecxn en frDe
Su/anerr aan de Hoogpoort, verklaren de schepenen dat beiden evenveel
recht. hebben op de gemeenschappelijke muur
Fo 43r" /3 "
947

" Pieter de Necker erkent
ning aan Claeys Blomme"

een

schuld van 9 lb" gro" torn" van een le-

Fo 45r" /9 "

L403. apri1

5

948" Jan Houcman en Mergriete Cabuus verklaren dat Stevin Scietkatte zíjn
schuld van 28 lb" par" van achterstalliqe pacht van het goed tetrNeufvillert volclaan heef t "

F"

AOv" /B
"

(1) de renLe is waarschijnlijk afgekocht"

1,!9

april

1.403"
949

"

950"

De

5

schepenen veroordelen Jacob de l(etelboetere bq.t het loetalen van

F"

gro" torn" aan Lievin de l-lane "
4ovo /tt"

De

schepenen veroorcJelen

L5

Katheline, vrouh/ van Joeris van der Dijcstat

tot het betalen van de 20 lb" gro" torn" van het huis waar ze woonL,

die Jan Cachtel eist in eigen naam en in naam van zijn vrouw Katheline
van der Helft, als voogd van Callekin Boudins, dochter van Katheline
van cier Helft en Lievin Boudins"
FO

41r" /6 "

95L" In het geschil tussen Coelaerd Tsabels en Jan Cromvoet als pl aatsvervan*
ger voor zLjn oom Gillis canten over de opbrengst van 5 b" land verwijzen de schepenen beide partijen naar de instanties ter plaatse, daar
l¡eide op het moment van het geschit qeen poorters van Gent waren.
F" 4Iv" /1"
952" Jan van Beke, brouwer, wordt veroordeeld tot het betalen van L5 s "
d" gro " \¡an huishuur en landcijns aan Jan de Fekel "
41v" /4

F

1.1,

"

953" Jan de Beste, fs" Heinric, erkent een schu-l-d van 3lb" gro" torn" van
lijnwaad aan Fransoys Morael "
Borgen: segher van i{eeren en Jan clais, f s" Jan van Eke"
Fo A1v" /7 "

954" De schepenen veroordelen Heinric van der Donct tot het betalen van
t-Õ lb" t9 s"
L0 d" gro" aan Jan de Keyser"
4Ò

FO

45v" /1."

955" Jan Goethals, fs. Arent, erkent een schulcl van
Caelmonde.
Fo 64v" /8"

1,4C.3

a

l-I

1,7

s" groo ââï't Loy

/

956" willem de Brune, fs" Gillis, erkent een scrruld van 31 s" 6 d" gro.
van bier aan Jan van der Brugghen, brouwer"
Borgen: Meus, Phelips en l"laes de Brune, zijn zonen"
Fo 42r" /3 "
957" Jan Steppe, poorter vân Gent, erkent in naam van de stad Leuven een
schuld van 26 lb' 11 s. B cl" gro" torn" van achterstallige lijfrenten
aan Lodewijc van den Hole, man van de weduwe van Jan de Longcourt en
optredencì als vervanger voor diens erfgenamen" Deze som zal- betaalcJ
worden te Brussel, in de r¡issel van de stad"
Voldaan op B mei 1403.
F" 42r" /4"

12C-

1403, april

7

958" Pieter de Pic verklaart 4 lb" par" schuldiq te zijn aan Adriaen de
Smet en Jan van der Stichelen, die voor deze som borq staan voor hem
t"o"v" Segher van Haelwijne"
F" 42r" /5"
959" Vincent Inghel, Lievin de Jaghere en Jan van den h/ale, vinderen van
St"-Jacobsparochie, rapporteren dat zi) op 17 februari 1"403 Andries
van den Heede van Temzeke veroordeelclen tot het l¡etalen van 7 s" gro"
aan Pauwels de Blende en van 32 gro" en L Inghelse van kosten.
Fo 42r" /6 "
1"403.

april I

960" Heinric van der Beke heeft 2T r" baksteenklei gekochL van Jan Pehijne
gelegen te lrBonentt' (?) " Van elke oven zal- Jan 2OOO bakstenen ontvangen
Joes Ro.esse heeft Jan beloofd vrij doorgang Le laten naar de exploi-

tatie "
F" 43v' /3 "

961" Ja.n Mourman wordt door de schepenen veroorcieeld tot het betalen van
de 2 I1o" gro" torn" die Pieter de Vos van hem eist ín naam van zijn
kinderen "
Fo 43r" /7 "
L4C^3

a

ril

9

962" Boudin van r,Vijchuuse, ontvanger vantfAyshovefr, heeft aan Lievin de
Vriese de molen te Machelen verhuurd voor 2 jaar tegen 9 L; mud rogge
Deinse maat per jaar" De molen is overgedragen met toebehoren ter
waarde van 1-5 1b. par" en moeL rn,3t.hetzelfde toebehoren teruggegeven
worden

"

Fo 42r" /7 "

963" De schepenen verklaren zicin onbevoegcl in het geschil tussen Pieter
van cler Mersch en Gheeraerd de IVey over L00 1l:r. par" clie Pieter eist
van Gheerard toen hi.j zLjn zaakwaarnemer was tijdens zijn verbtijf
in het buitenlanci, ciaar beiden op ciit moment geen poorters van Gent
waren " Zi j worden ver\,vezen naar cle bevoegde rechtbank "
F" 42r" /8"
964" De schepenen veroordelen Mergriete van cler Kerlcen, fa" Jan, tot het
betalen van 1,8 s " gro " aan Jan Dhoeghe.
Fo 42v" /4 "
965" De schepenen veroordelen Gillis Vaenkin tot het betalen van 3L s
gro" torn" aan Willem de Cnuts "
F.o L)trô ,/rJ"

1,2r

1-4O3, apri

I

9

966" Jan van Tideqhem, vindere voor olivier Boudins en Jan van Hauthem,
vi-ndere voor Gil.lis Valke leqgen het qeschil tussen Olivier en Gillis
voor aan cle schepenen. Deze veroordelen Gil1is Valke tot het beLalen
van 6 lb" par. aan Olivier Boudins, man van Katheline van Tideqhem, van
de schenking die haar oom, wijlen Willem van T'ycieghem, haar deeci. Verder vragen ze nauwkeuriqe gegevens over de leninq die Katheline terugvordert van Gil1is Va1ke"
Fo 49r'/6"
1403, april
967

1-O

" I¡/i1lem Matthi js, r¡evolmachtigcle voor Symoen Brame, verklaart clat hi j
van Bussard Bertheloet 32 s" 7 d" gro" en B d" par" heeft ontvangen
van achterstal van de rente van 50 s" par. die Symoen Brame heeft op
het huis van Bussard bij de Veebruq"
Fo 42v" /2"

968" Kateline van den Hende, weduwe van Gheerard van Rehaghe, voogd van
Hannekin, Betkin en Callekin, kÍnderen van Gheerard, heeft met instemming van de schepenen van Gedele een rente van 3 lb" 4 s" par" per
jaar verkocht aan Aechte Vlaenderlants, weduwe van Jan van Duway, op het
erf , \^¡aar een ververi j op staat bi j St . -Michiel sbrug .
Fo 42v" /3"
969

" De schepenen veroordelen Jan van den Boegaerde tot het l:etalen
6 lb" B s" gro" aan Pauwels van Muushole"
Fo 42v" /13

1403. qprj,l
970

"

van

"

1-1

Jacop van der Bouken en zijn vrouw Jaquemine van Platvcerde hebben aan
willem Brandin 1/4 van een rente van 6 lb" par" per jaar rente verkocht op het erf in de Lanr¡e Munt v/aar \¡rlil-lem op woont, tussen het
steen van wijlen Jan LeewaerL en het huis genoemd rrDe Crauwelt?" Deze
rente was eertijds door Jacops ouders, Jan van der Bouken en jonkvr.
Kateline Paridaens gekocht van cle erfqenamen van Matteeus van Ghendbrugghe (akte van 22 mei 1383)" In naam van jonkvr. Kateline parÍdaens,
weduwe van Jan Haecx, moeder van Jacop, verklaart Jan van Huusse, zwaqer
van Jacop, dat. zi) afziet van haar Fecht op cie verkochte rente"
F" 42v" /6 "

971." Jonkvr" Lisbette Acharis, GilI.is Cupersr weduwe, erkenL een schuld
van 9 mud 2 halster roqlÇe aan liughe Alard, te leveren rfTusschen Bruç¡ghenre.

Borg: Gillis Vaenkin.

Fo 44r" /9 "

972" \,r/outer de KuekeLeere erkent een schulcl van 1 mud rogge en 4OO flbul-stringhenll ( 1) die hij geleend heeft van Jan van den Bouchoute, chirurg "
F

( L)

" Stv" /i3 "

timmerhout.

1"22

!4C-3

"

april

1_2

973" BussaerL. Berteroet heef t aan Lievin de lvioer, brouwer, een brouwerij
verhuurd aan Sersanderswalle, genoemcl trln den Roesterrf met de uitrusting ter waarde van 2lb" 1-o s. 6 d" gro" erbij, voor een periode van
3 jaar, tegen 3 1]:" gro" per jaar" Bovendien heeft Lievin van Bussaert
kcren en I'suckerhoeneer ontvanqen voor 7 ltr. gro, torn" bij wijze van
lening, terug te betalen bij het einde vern de huur"
Borg voor de tening: Jan van der Oest, fs" ArenL"
F" 42v" /8"
974" PieLer van l¡/est erkent een schuld van
in cle Zilverstraat ðan Jacop Papal "
Borq: Maes rle Tauwere

23

lb" gro" Lorn" van een hui.s

Voldaan op 1O sepLember 1403 "

Fo 45r" /Z "
L403. april

14

975" Jan Amelri-c erkent 3 lb "
Koc van Laken"

F"

1"4C-3

1Lñ

s. gro" torn. schuldiq Le zijn aan Jacop

"

" Ghiselbrecht Floreinssone geeft
in zLjn naam schulclen te innen "
F" 42vo /1O"

976

977

42v" /9

1"4

"

1

a

i1

volmacht. aan Jan van

der

Heyden

om

1_B

Aangaande het geschir tussen willem van den Velde,
Boudin Penneman over de koop van een steenbakkerij
frPotherde'r,

fs, Heinric en
te Stekene in de
tussen de steenbakkerij van pieter vañ den veIde, broer
van In/i-llem en die van vlillem van den velde, fs" Boudin, i"v"m" aãn_
spraken die wil-Lem, f s Heinric liet gelclen, verklðren beide parti jen
dat ze een overeenkomst" hebben b'ereikt" Boudin
penneman
een
uitweg van 1|e r " breecl tussen cie eigendommen van l¡/illemkrijgt
pieter.
en
wi1lem, fs" Boudin, ziet af van zljn aanspraken" vJillem, fs. Heinric
verklaart zich voldaan van de koopsom van de steenbakkerij
en ook
Boudin Penneman is vollediq betaatd"
o 5Or" /B
F
apri L

21,

978" segher de Pape heeft aân Raesse van Audenaerde L68 r" weilancl op de
Muide verkocht in
sPapen bueLcre, alsook cle helft van een
rente van 4 d. par"'?Heinrj-cx
per jaar op hetzelfde weiland" De andere helft
van deze rente is eigendom van Jan en willem Vermarien, gebroeclers,
en van hun zuster it{ergriete, vrour^/ van Raesse van Aucenaerde"
F" 43ro
/6 "

de

123

-Slr-pr].flå
979

" Jan Hels erkent een schuld van 35 s" gro" torno van harinq aan AeIbrecht van Namoen.
F" 44r" /6 "

1"4C-3

9BO

a

ril

24

" Jan rle St.oute, fs" Kerstiaens, verklaart 13 th," gro" schuldiE te
zLjn aan zijn neef Daniel fìeynl<in van een leni.ng "
Fo 43r" /4"

98L" Bouclin van den Velde e¡:kenL een schul.ci van 3 lb" gro" torn" van
scheepslading aan Barbele va.rì Nevel-e, weduwe van Jan de Rave.
F" 43r" /5 "

een

982" Aangaande de klacht van Jan cie Kemel tegen Gillis van cler Gauden,
f s" Pieter en .facop van der Gauden, geheten Baerci.i"v"m" verwonCíngen
die zii toebracht.en aan zijn broer Wiltem, clie eraan bezweken is, r.rklaren de schepenen zich onbevoegd, daar het misdrijf buiten het schependom van Gent gebeurde, op een persoon clie het poorLersctrap niet l¡ezat" en verwiizen de parti jen naar de parochie van ?tHaef sdoncrt.

F"

43v"

/1_"

983" \¡iiill.em cle Vrj-ese erkent een schuld van6lb"3s"3
d" gro" torn" van
achterstalli.ge pacht aan pieter de Brune, ontvanger van het Wenemaershospi taal "
Fo 43v" /2"
984" Aanqaancìe de eis van Gil1ís van Ydeghem aan Cornelis van den Eekhoute
die samen met Ruf laerd, bastaarcl van Reynghersvliet lcorg is voor Jan
de Rudderer oûì de rente van L0 s" gro. torn" per jaar te bezetten op
grond te St"-Maria-Oudenhove, zoniet¡ offi B lb" L0 s" 6 d" gro" torn"
te beLalenr veroordelen cle schepenen Cornelis om zich te voegen naar
de gestelde eis" Bovendien manen ze Jan de Rudclere Cornelis schacieloos

te stellen

Fo

43'¡" /9

"

"

985" Pieraert Tucscaep erkent een schuld van 12 lb" gro" torn. aan lviergriete, vrouw van Jl'an Scelpe en g<:volmachtigd voor haar zoan Fransoj.s
Sproec " Pieraert zal deze schulcl afbetalen, hetzij 32 s" gro" bij elke
vrachtvaart naar Doornik , hetzi j L6 s o gro . bi j elke vaart zoncler lading "
Fo 45r" /8"

986

Wilde erkent een schuld van 30 s" gro. torn" van pacht
" Boudin depaeu,
Arend de
fs" Jan"
F" 72r" /9 "

aan

1,24
1"4C-3

a

ril

25

987" Daneer Pappin erkent een schurcl van 2.4 s. çro" van achterstal lige
pacht aan Jan van cler Capellen"
Borgen: Olivier Bouclins en Jan van den Velde "
F" 43v" /4"
988

"

op verzoek van Pieter Bernier, pricster, hebben Wil1em Rughhestul,
ammanr €Fl de schepenen Jan Ghisels en Heínric Santin een hu.is qepånO,
geheten lrtvischpaentr aan de Braampoort bij het I{lein Vteeshuis, om
een som vân 2 s " gro. torn " te verhalen van acl-rterstallige lanáci jns
"
F" 44ro /4"

989" Boudin Eecman erkent een schulcl van 32 s" 3 d" gro" van achterstaltige
pa.cht aan pieLer Elwout "

F"

99C- "

1"4C-3

44v" /1,3"

op verzoek van Heinríc Boele, priester en houcler van een kapelríj
voor St"-l\{aria Magclalena in St.-t{iklaaskerk, hebben de amman van
Gent willem Ruqghestul en cle schepenen Jan Ghisels en Heinric Santins
een huis in de Koestraat. gepand tegenover Simoen Bets, eigendom van
jonkvr" MergrÍete Loufs, om een som van La lb" par" te verhalen van
achterstal lige landci jns "
Fo 7Ov" /9 "
a

ril

26

Boudin de Ledeghe, pieter weytier en Gillis Beys, vinderen van
onderkosterij van st"-t4ichielsparochie rapporteren l
991,"

cle

dat zLj op 10 apriJ- 1"4A3 Pieter Bachr,rus veroordeelden tot het. beLalen
van t7 s" G d " gro " aan V'iillem tvtatthi j s en van 27 gro o vän kosten.
F" 43v'/5"

992" dat zLj op 3 februari Jan Alaert veroordeelden tot het betalen van
2 mud gerst aan Jan de Cleyne en van 20 gra van kosten
"
"
Fo 43v" /6"

993" dat zij op 3 maart Lijsbette, vrouw van Clais Steps veroordeelden
tot het betalen van 5 vierLalen tarwe aan Lie--vín van Dronghine en van
34 gro" van kosten"

F"

43v" /7

"

994" He-tnric cle Bruwere, f s. Heinric, verklaart dat zijn tante Mergriete,
f a" Jan Vossart, alle schu.tden aan hem voldaan heeft
"

F"

995

43v" /1,C"

" De schepenen .¡eroordelen
aan I¡Ji11em de Costere "
F" 43vo /11,"

Symoen

Brant tot het betalen van

1_1

s. gro"

125

1,403. apri_

L

26

996

" Lisbette Si_moens, weduwe van pieter de Brune, legeert 4 1b" gro"
torn " aan Segher van cler Donct" pieter
eniq erfqenaam van
Lisbette belooft op 13 oktober 14iLO hetSimoens,
leqaat
te
betalen.
F" 43v" /1,2"

997

" Jan Kelioet en Kathel ine van der Varent, zijn vrouw, verklaren dat
Lievin van den Eede ¡ !/4 van zijn schuld van 1"8 lb" gro" torn" betaald heeft"
Fo 44ro /6 "

998" Arent, van der Haghen en Jacoi: Colpaert erkennen een schuld van
s" gro" Lorn" aan Lievin Hoed "
Fo 51v" /1"3"
1403" aÞril999

"

De
6

F

27

schepenen veroordelen Lievin de Coninc

d" gro" aan Jan Witten, smid,
o
43r' /B "

en

tot het betalen van 26
van 4 gro" van kosten.

L000" C1ais van cier Heyden erkent een schuld van 20 s" gro" torn"
Jacop de Bake "

F"

44ro

p_O

s

aan

/13"

1"OO1"

Philips Schelpe erkent een schuld van 32 s" qro" aan Jan
Fo 44v" /I"

1OO2"

Heinric van den Hane, fs" Cornelis erkent een schuld van 4 lb. gro"
torn" van koren aan pauwels Nijs.
Borgen: Clais Inghel, fs" Heinric, en Gillis de Smet, scheepsbouwer"
Voldaan op 5 april 14C7

Rogqheman"

Fo 4Sr" /4"

1-OO3" De schepenen

veroorclelen Heinric Boymans tot het betalen van 4 zakken
aan Jan Versaren cie oude
"

koren Aalsterse maat
Fo 45v" /3 "

1'oa4" Jan Bentin

heeft aan Lievin van l¡/aes, Heiliqgeestmeester van o"L"
vrouw te st"-Pieters,
' geesttãr"r een aantal renten
verkocht:
1," L5 s" par. per jaar op het erf waar de bakkerij ,?Ten Diepen_
borreet staat aan de tevi-erweghescheederr, waar vroeger Heinric de
woonde, tussen Pieter van Berenvelt en naar de Kalandenberg toe, Mol
meester Jan de Moyere"
2 " 3-s" par. op het erf waar Bouciin snellaerds
huis staat.
3 " L5 s. par. op het erf wear het huis
van Jan de schietere
staat in de Korte Dagsteeg, vôôr cle kapel van de weverie,
4
14 s. 2 d" par" en 4 kapoen op het erf met het huis van Lievin va n" den Dale en zijn vrouw
Aechte in de Nederscheldestraat naast
hetrrs teen" op de hoek van deelTorniersstede?rnaar
de Braambrug toe"
Fo 5or "/6"

126
14C-3.

april

t-uu)

Fransois van den Houthe, Fransois van Wonterqhem en pieter Goethals
kerkmeesters va.n NeveLe, erkennen een schuld van g rb" L5 s" gro"
aan meester Jacop van Gage ( L), schal.iedckker, van het dekken van de
kerktoren met- leien " op 9 juli droeg Ja.cop van Gayqes dit tegoed over
aan Barawand lileeus, f s " Heinric, bi j wi j ze van af l:etaling van een
schuld van 1,401"
Voldaan door cle vrouw van Jan van den Damme op 23 oktober 1,404"
F" 63r" /9 "

"

1.4Çi3, apri
L006

"

1OO7"

I

27

2-B

Jan de Knijf , fs" Boudin, erkent een schulcj van 18 1'b" gro. torn.
van een huis, eigendom van wijlen Lievin de Moer aan Jan v¿rn den
I¡/i jnqaercle arias de coc en .Jan van Roesseraer, f s
" piet.er "
Borgen¡ Boudin de KnJ-jf , zLjn vaclerr êñ Jan Bernier,
fs" Michier"
Voldaan op L1- april 14A4"
Fo 31v" / lO "

Jeyle sClerx, f a " l¡/iIlem de Clerc van

Oudenhove,

verklaart dat

Jan Goessins van Oudenhove alle schulden voldaan heeft
Fo 41ro /7 "
L008"

1_OO9 "

tLa3

De

"

schepenen veroordelen Kateline van

van 32 s" gro"
¡ñO 44v" /2 "

torn.

aan

der Varvarken tot het betalen
Lisbette van clen Heck"

Martin de Gheend, fs" Janr €fl zijn vrouw jonkvr. Mergriete onredens
hebben aan Martin Everaerts, fs" Huugh, B % gemeten rand verkocht
in Assenede-Ambacht, gelegen in cle parochie van Steelant aan het
I'Houdehooftrf, in 2 percelen, h/aarvan het eerste 3 gemeten grool en
N"z" gelegen, paalt ten w aan tltcapelrielant*van Loppem, ten oo aan
Jan de ivleuncs land en Len I{ aan de V'Jaterganc aan Hughersluus en het
r?Houde Hoof tr'" Het tweede perceel, ligt ten z" van het eerste,
5 Þ,
gemeten groot, in o"-w"-richting en paart ten o" aan de Deuvliet (?)
ten Z" aan het land van Bouciin uten Hove, fs" Pieter, van pieter de
Deckere en van de koper "
Fo 45v" /7 "

i1

a

30

L0L0" Jan van den Herweghe erkent een schuld van 2A s. 3 d" gro" van leer
aan Wil.lem Seghers.

F"

(

1) ook

44v" /A "

'rGa.ygesrr geschreven

1"27

14C3, april

30

ol-ivier van synay en zijn vrouw Lisbette van ljaenhauwe erkennen een
schuld van 7 lb " 1c s " gro " van een lening aan Loye van den Flencre
"
Deze schulci hebben zi) verzekerd op hun huis op cie Zanciberg, genor:md

1011""

De Roesetr.
F" 44v" /6 "
11

10L2

Katheline Emmins, weduwe van lSouclin sMeuncs erkent een schulci van 1-B
s" gro" torn" van koren aên J.ln van Tideghem" Fransois Scaep zaL deze
schuld betalen als aflossing van heLgeen Katheline van hem tegoed

"

heeft "
Fo 44v" /7 "
L0L3

Op verzoek van Jan van Tydeghem hebben de amman van Gerrt, Willem
Rugghestul, en cie schepenen Arent valke, Heinric santin ån Eweyn
Diedericx de schuld gepand die Fransoys Scaep moet betalen aan Kateline Emmins, weduwe van Boudin sMoencx om een som van
zo s" gro"
torn " te verhalen "
F" 44v" /8"

"

Martin de Gheend, Thomaes de Clerc en Heinric van der Varent, vinderen van de opperkosterij van ^St,-Jans r apporteren :
1014" dat zij op L3 februari t4o3 Robbrecht van steertem veroordeelden tot
het betalen van 5 s" gro" aan Gillis van der Capellen en van 1_O qro"

van kosten

F"

101-5"

44v" /9

"

"

dat zLj op 23 december 1,402 Jan van Assche veroorcieelden tot het
betalen van B s" gro" aan Ghcerard van Crombrugghe en van 11 gro
"
van kosten "
F" 44v" /tO"

" dat zij op 1"6 november TLOZ Gheerard ci e Sceppere veroorcleelden toL
het betalen van B s" gro" aan Witlem ci e Ruwe en vqn 9 gro en 2 Tn*
"
gelse van koslen"
o
F
44v" /tt"
LO1,7 " dat zíj op 27 maart Jan cle Scotelere cle jonge
veroordeelden tot het
betalen van A s" gro" aan Lisbett,e van Bruecele: en van 2 s 9ro.
van
"
kosLen.
F" 44v" /12"
101,6

-l_o1-B
"

(

h/illern Bilget in eigen naam en als voogd voor zijn vrouw Merqriete
sHonds staat aan Jan Manart en diens viouw Kateline de helft van een
hof stede af , één dagmaal qroot, gelegen te tîLede,r (L) buiten de St"Lievenspoort , tegenover symon sl-lollanciersr eo zLch uitstrekkend tot
aan de llHerstrate't te Merelbeke" IVergriete sHonds houcit deze hofsteclc
in cijns van Jan van clen Hamme, fs" iun, tegen 18 s" par. per jaar"
Jan ivlanart en Kateline moeten cle helft van de lasten
clragen. In geval van betwisting zullen willem en Mergriete hun rechten
vrijwaien
aan de hand van de "brievenr? ondcr ,"g"1 van Sander van Lede
en Jan
van den Hamme "
F" 45r" /L"

1) Ledeberg

"

128
1,4A3

il

a

30

101'9" Olivier van Synay erkent een schulcl van 31b" gro" born. van een
Iening aan Lisbette sCupers"
F" 45t" /J.

1o2o" Bernaerd de Haze verklaart ciat hij de bunder weide aan cle rrHaghedrieschl' te oordegem in de heerlijkheid van Landegem, gehc-:ten de
ftHagheweederf van Jan de Burrel kocht met heL geld van meester Clais
Burreel en draagt de weide over aan zijn eigenaar"
Fo 51v" /7 "
14Q*3,

mei

1C^21"

HeulaerL van der Beke en zijn vrouw Katheline Erftincs, fa. Ghiselbrecht hebben aan Katheline sConincs, weduwe van Goessin van den Hove
een huis verkocht?tup de Leyerrtussen Gillis Snaets en Jan sVos alsook een stuk grond ernaast, belast met 20 gro" aarì het hospitaal van
St"-Baafs" De hele koop is gesloten voor 16 lb" gro" Lorn"
F" 45r" /5 "

1O?-2"

Heulaert van der Beke erkent, een schuld van 38 lb" par" aan Jan

2

Hoeghe

cle

"

F" 45r" /6.
L4C3, mei

3

L023" Michiele van clen Broucke en Pieter de lVan, bemiddelaars in het geschil tussen,Jacop van Perboeme en Simoen Renaerd dragen deze laatste
op zijn schuld van 20 so gro" torn. aan Jacop te betalen" Simoen mag
van Jacop de schuld terugvorderen die hij als borg voor hen beiden
heeft betaald "

F"

49v"

mei

1.4C.3

/3.

4

t aan Philips van der Linden een huis verkocht
buiten de Keizerpoort te trl.ede aan de driesch'Î (1), belast met 4 d"
par " en 2 kippen " Van de koopsom van 1-O lb" gro" torn" zijn er a1 3
betaald "
F" 45r" /1A"

1,024" Jan cle Reepere heef

jsell:recht cle Vos erkent. een schulcl van 4 lb" 9 s" 3 d. gro" van
achtersLallige rente en 1-O s" 4 d " qro. van onkosten aan Jan van den
t{u1 1e "
Vol_cJaan op 1 december 1"405 "
F" 45v" /2"
Ghi

1C-25

"

( 1)

Ledeberg.

1"29

mei

!4C-3
LC-26 "

Pieter Amelric, Jacob Doesterlinc, Pj.eter cie Smet, pieter van BerenvelL en Robbrecht van Eeke, dekens en gouverneurs van st"-Jacobshuis
geven aan Jan cie Sceppere brood en rJagelijks voedsel in het godshuis
Hiervoor schenkt ver soetinr vrouw van Jacob van Lanclaes, Jan de scep*
perers moeder, aan het st.-Jacobshuis een rente
van 6 lb" par" per
jaar, te bezetten binnen clrie jaar" sterf t zij eerder
dan rnoeten haar
erfgenamen binnen 6 maand de rente bezetten" Jan de Sceppere belooft
afstand te doen van de erfen-is van zijn moeder 'Zo echter Kateline
"
van Landaes, dochter van ver Soetin en vrouw van
i,ievín van den Hole
sterf t vÔÓr haar moecler, dan behoudt Jan zljn recht op cle
erfenis"
Borg : Kathel ine van Lanclaes .
F" 3Bv'/2"
mei_

14C-3

4

5

1027" De schepenen veroorcìelen

talen van 3 lb" 7 s" 6
F" 45v" /4"

L028

"

Ey1

soete,

VFOU\^/ Van St aes Ryot,
de Kempe "

qro " aan Gillis

tot het be-

Jan van Nevele en ziin vrouw Kateline spelmaelge hebben aan jonkvr"
l4ergriete van Nlevere, f a" Jan, non in de Bi j loke, een 1i jrreÁte van
12 lb" par" per jaar beroofd, be:zet op hun huis in de oudburg, be1ast
met 22 s" 6 d" par" waarvan 4 s" 6 d" aan de H.-Geesttafel van st.Jacobs, 9 s- par" aan cle abdis van cie Bijloke en 9 s" aan,ie H"-ðå""t*
tafel van Ekkergem. Deze rente mag elcJers bezet of gekocht worclen
binnen 3 jaar" sterft Jan hiervooi, dan moeten zljn
erfgenamen cle rente bezetten ofwel 1'o lb" gro" betalen" Landheren: Ghiselbrecht
van
Roesselaer (st"-Jacobs), Daniel- van den casteele (eiltote) en i,ievin
coenraert ( ekkergem) . Bovendien legeert Jan van Neveie aan zijn dochte¡r
een lijfrente

F"
1,4a3,

d

45v" /5

mei

van

1?-

lb" par" per ja.."

"

6

1029" Bij het huwetijk van Ctais cle Loddere van Erembodegem met zijn
bastaarddochter t4ergriete, die hij hceft L'i j lvlergriete van der Biest,
legeert philips de Weerdt 5 1b" gro"

Fo 51r" /9 "

L030" Jan cjc lvleyere, bakkerr êh zijn vrouw Lj.sbette sTolneren,
hebben aan
Gillis lvlourard en lvlerqriete grests een tijfrenLe van heL brood
van
1- mucidekin tarwe verkocht, bezet op de 7/B
van
hun
bakkerij
op de
hoek van de peperstraat, bij het st"-tjlisabethbegijnhof op een
de infirmerie van st"-Elisabeth, met een cijns vå,r sL s. par" erf van
Landvrouw:

Fo S5r" /7 "

j onkvr

" Soetin

Carpc-.n

tiers

"

1_30

mei

14C.3

7

L031" Jan van Leuvene, ticheldekker, erkent een schuld van 34 s" 3 d. gro.
aan \n/outer de Grave, f s " Pieter "
Fo 45v" /8"
1A32" Harent van Melle, erkent een schuld van 2 lb" 3 s" par. aan Jan

Goethals, fs. Pieter"
Fo 45v" /9 "

mei-

1.4C-3

B

jonkvr. Agneese de le Bonne, weduwe
van Jan van Longcourt ( 1), verklaart in eigen naam en in naam van cle
erfgenamen van Jan de Longcourt clat Jan Steppe als }:org voor de stad
Leuven hem 26 lb" LL s" B d, gr:o. betaald heeft" Jan Steppe verklaart
tevens dat Johannes Middeldonc, secretarisren Simoen Vrancx, wisselaar
vãn de stad Leuven, hem schacleloos gesteld hebben van deze som.
Fo 49r" /3"

1-033" Lodewijc van den Hole, man van

1034" Jacop de Puur garandeert Heinric van der Heerents eiqendomsrecht
op de 118 r" lanci op de vest te SL"-Pieters, die Heinric. van hem
kocht "

Borg; Jan Paesdach
Fo SBv" /4"

L4C-3,

mei

"

9

Jonkvr. Marie Seghers, gevolmachbigde voor haar man Arent van den
Velde, verklaart dat ze 95 lb. qro" onLvangen heeft van Jan Vr/illems
als gedeeltelijke betaling van een schuld van goecJeren"
F" 49r" /5"
1036. Jan van Veurhoute en jonkvr. Helene, zLjn echtgenote, hebben aan
Willem Langhackere, zLjn zoan Jacop, Boudin Jansseune en Pieter Boene
hun goed ttTe Perboemelr, 6 gemeten qroot, verpacht voor 9 jaar tegen
2B so gro" per jaar"
1-035"

Fo

6Ov" /5

14Q3, mei
10'37

"

1-o.

" Wouter Pylaet. heeft aan Mergriete .Bloc, f a" Pauwels, weduwe van
Jacol,r sMaghs 1- nobel p€r jaar ren'Le verkocht, bezet op zijn huis in
de St"-Michielsstraat tussen Jacob Hudseboud en een hofstede, eigendon
van Lievin Hurtebuucxr weduwe, op een erf van priester Jan Bernards,
als houder van de kapelri j .¡an SL"-Antonis in de St.-Jacobskerk"
Fo 49r" /1"

( 1)

ook:Jan de Longcourt"

1"31

mei

1,4C-3

1038

"

L0

Jan van cicn ËSoemgaercie, fs" soyer, scheldt Jan van den Acker zíjn
schuld kwijt voor de koop van L/3 val de herberg nTn
Ketelrl te
Kortrijkr op cie markt acht.er cle haIlen" Jonkvr" Marieden
van der Scaghe,
vrouw van Jan van den Boemqaercie, ilad dit 1/3 geërfd van haar q"oðttante Zwane sMaerscalx"

F" 49r" /2.

L039. Jan Makereel erkent

een schulcJ van B lb" 10 s. gro"
" van een
huis t?but,er Cupenrf, als borg voor Jan van den Hende torn
aan Joesse van
der Ostine "
F" 49v" /4"

!O4O" Jan Boegaert van It'Ihemzeketr erkent een schuld van 26 gro" van vee
aan Wouter Aper"
F" 49v" /6 "

1041" Pieter Tucscaep erkent
aan Jan de C1eine"

F"

een schul-d

van 14 s" gro" van een pantser

51r" /12"

1Oln2"

Jan de Bruwere, zilversmid, erkent
een lening aan tr/itlem puchout"
Fo 73r" /11"

14C^3

mei-

L043

"

een

schuld van 20 s " gro " van

11,

Simoen Bette en Jan Clocman, in naam van Simoen C-locman, erkennen
een schuld van 73o }b" par. per jaar aan Ritsaerci Cousijn, kanunnik
en ostillier ( 1) van o-L-Vrouwekerk te Doornik, optredend voor de
deken en het kapittel, van de pacht van de tiende te Zomergem, die
i1 pacht genomen hebT_ren voor 3 jaar"
??
F" 49r"
/7

"

1044" t'{er Harent van Zweveqhem, heer van Ayshove, erkent een schuld van
1?, lb " gro " torn .r.n 2 molenstencn
Borgen: Jan Ri jm"van olsene en Race" vr/outers"
Volclaan op 9 april 1404"
Fo 49v" /2"
to45 " stasi-n van wicrenbrouc erkent cen schurd van tz le nober-en van een
rening aan willem de Knuts. Hiervoor staan Julyen van tlen cleygate en
ziin broer Joes borg" Tevens zieL hij af van zíjn aansprak.å-op."n
hofstede in de î'Buerqhstrateft te Eremhrodegemr oie willem
de Knuts
kocht van Cornelis Matte"
F" A9v" /5"

(1) ontvanqer van de pacht"

L32

mei

1_¿ro3

1"1

1,046" Jan cie Cleine verklaart rlat Gilles van der Straten en Heinríc
de
Vos al-s borgen voor pauwels van Brakele hem 2 lb 16 d gro hebloen
"
"
"
betaa1d..
F-o 56r" /5"

L047" Gillis llijs en Lambrecht,selli¡ hebtren aan Beatrj-se Stichelgraus
een sLove aan Ce VrijciagmarJct verhuurd
3 j aar tegen 20 gro "
per week" Bovencjien heef t ze jr-rwelen en voor
ancler:
goecl ontvangen
ter waarde van 1l lb" 15 s" gro" clat ze bij hetroerend
einde van de pacht
moeL teruqgeven
Fo 59r" /1"L"

"

L04B. Jan cle saghere

en zijn vrouw, jonkvr" Aechte
jns, hebben aan
Pieter Amelric, fs" Jan, van vogelenzang, eenEverwistuk
moer verkocht in
de moer van Gavere te zerzate, Boo r" qioot" De verkopers
erfcren
deze moer vê.n Harend Everwijn, vacJer ván jonkvr" Aechte. De
koopsom
bedraagt 1-6 lb" llro" torn" en 3?- stenen boter.
Fo 60r" /9 "

14C^3

"

mei

1"2

1049" Ritsaert cousijn, kanunnik en ostillier
(1) van o.I-"vrouwek erk te
Doorn-ik, heeft in naam van de delcen en het kapittel
cle tj.en de van
Nazarebh, Scheldevelci en Astene in pacht gegeven aarì Srmoen
Clocman,
voor 3 jaar teqen 24 Ib" 1,O s" gro" torn" per jaar"
Borg: Jan Clocrnan, vader: van Simoen"
Fo 49v" /7 "
1-o5o"

Ritsart cousin, kanunnik en ostelgier (t) van o.L"vrouwekerl< te
Doorni'k, heeft in naam van <le cleken en het kapittel de tiende te
Berlaar in pacht gegeven aan Jan se::sanders,
peri-ode van 3 jaar tegen 40 lb" par" per jaar"fs" Gheerem, voor een
F" SOro /1,"
Jacop Nevelinc, Jan Jours, Jan cle KeteLboeterc: en .Jan van
Loe,
deren van de vismarkt rapporteren:

1-C5L"

1"052"

vin-

dat. zi j op 3L j anuari 14OJ ¡êfl cie Brune veroordeelden 'bot het betalen van 7 s" gro" aan (:rllls cle Hantsuttre en van 11, gro" van kosten
F" SOr" /2"

dat zL) op 10 maart 1,4A3 Jan cle Brune veroorcleelden tot het betalen
van 5 s" gro" aan Heinric DeynoeL en van B gro .van kosten.
"
Fo 5Or" /3 "

(1) cfr"

1043"

"

L33
1-O53

" dat zi1 op 7 april :t4O3 Jan de Brune veroordeelden tot het betalen
van 6 s" gro" aan Heinric Deynoet van 7 gro " van kosten "
ñO

5Or"

/4"

Ilrecht van cJer Neuse (1) r?i'ì jonkvr" Ysabeele van Stee1ant, zijn vrouw, voor Martin Everacrts en Raesse Varnewi jc, erf achtige lie:clen, een schulci van 6 lb " gro " torn " van een
Iening aan Wulf aert van Stee1ant" I-liervan brengen <ie erf achtÍge lieden rapport uit"
F" 5Ar" /5"

1"054" Op L1 mei erkenden Wout,er

1055. Justaes vð.n SLraessele errkenL een schuld van 37 lb. gro" torn" van
een pleitschip aan meester Vr/illem van den Brouke.
Borgen z z-ijn vader Jan van Straessel,: en Lievin van SLraessele "
Fo 5Ov" /4"
L056

"

verzoek van Jan van Cordes, ,lpursemierl' worden rle juwelen en
kostbaar vaatwerk die de vrouw van Jan Andries, de korenmeter, aan
Jan van Cordes gaf als onclerpand voor een lening, gepand"
Op

F"

1A57

58v" /1,"

van Danckaertsheeke heeft aan Jan de Vos een huis meL grond
" Heinrj-c
î'Breel,straatrl
in de
te Lovendegem, 11 qemeten groot, verpachL voor
6 jaar tegen 28 s. gro" per jaar" Jan heeft bovendien nog 2 lb" gro"
torn" ontvangen, clie hij bij het einde van de pacht zal- terugbetalen"
Fo 61r" /1,"

14C-3

mei

1"3

L058" Jan de Clerc, geheten Lusscaert, van Kalken, verklaart dat hij van
Everard van den Driessche 20 s" gro" Lorn" heeft ontvangen, cli e hij
zal terugbetalen h/anneer Everarcl of Joeskin Weyns, fs" Wi1lem, dit
zul

len

ei- sen

"

Borgen: Vúillem van den Ste ene en Jan van den \¡elde, f s " Gillis
Lokernewaeri:ei (van de omgeving van Lokeren?) "
Fo 5Ar" /9 "
1.403, mei

Itval-ì

L4

L059. Jonkvr" Li-jsbette Criekersteens erkent een schuld van 2 Ib" gro"
aan lvlechiel van den Houthe" Dezc schuld heeft ze verzekerd op haar
Ìruis in de St "-Piet.ersnieuwstraat "
Landheer: voor de BogarCen: broecle:: Picter Vlaminc"
Fo 5Ov" /2"
1060. Godevert van der Bruclhen e¡:kent een schu.ld van 2 llo" 6 s" LL d"
gro" torn" van ijzer aan Pauwels Arents
F" 5Ovo /3"
1-06L" De schepenen veroordelen Andries Ladden
gro" aan Jan van der Houven "
F" 57r" /lt+ "

tot het beLal-en van 29 so

(1) familienaam of plaats van herkomst (Terneuzen ?)"

13¿L

1,4A3,

mei L5

1062. De schepenen veroordelen jonkvr" Aechte van Bruessele,
a1s borg voor
Clais Heinric tot het betalen van 28 s. 4 d gro aan Mechiel
de Vos "
"
"
Fo 49r" /9 "
L063" Justaes Urtebuuc erkent een schuld van 35
s" 6 d" Ero, van schepen
aan Jan de MoI "
Fo 5Ov",/5.
L064" ldillem r1e visschere heefL van clais cie Kuelneere
l gemet land gekocht
buiLen de warpoort u.l
steenwecl,dat_naar
zeqgen
van de verkoper
9: rogge'p.r jaar"
berast was met 1-L muddekins
jkt
Nu'bli.
cle last 16 mud*
dekins te bedragenr waarvoor wj-11em van clais schadevergoedinq
eist"
De schepenen stellen hem in ìret qeli jk"
Fo 51r" /2"
L065" Baerbele Coelins, weciuwe van Wi1lem Fierins,
belooft aan Jan Rijm,
f s " Goessin, ,le pacht die ze met haar man aangegaan
had, voort te
zullen zetten, aan 15 s" gro " pel: j aar
"
Borgen: GilIis Raes, Jan de Blous en Gillis
Lippins"

F"

L066

"

51,c"

/3"

Jan Cariman, fs" Jan, in eiqen naam en in naam
van zijn schoonbroer
Pieter vr,reylin berooft 21b" gro" van u"r-,l"l"f.tiiä"-ii¡rrente
betalen aan Jan Arentssone, kleermaker, cìie 1,2 ku,i.r" gelegente*buten
Turrerr, heef t aangeslagen om deze som t" ;;r;;1;;'"'--"' r

F" 51r" /4"
1"067. Michiel piernac wordt veroordeeld tot
het betalen van 35 s" B d. gro"
aan Roeland van der Heyden
"
F" 51r" /5"
L068' Jacop deNeckereerkent een schuld van 7 Lb" gro"
Jan Rabaut"
Hiervoor þeeft hij een schuld over van B lb", dieaan
hij tegoed heeft
van Thomaes van den Dale, draaier" wanneer Jan Rabaut
zijn 7 Lb" gro.
zaL geind hebben, zar hij de schulcibekentenis terugqeven
Neckere, zodat deze de resterende 10 s" gro" kan innen" aan Jacop de
F o 51,r"
/6

"

1069" Jonkvr" l,tarie Scheeden leqeert 1_O lil gro
" torn. aan haar neef Daenkin
Diederix voor het krekostiqen van zijn" Àt,rOies
en als vergoeding voor
di.ensten ciie zijn vader Daniel Die.derix haar bewezen
heeft "
Fo 51r" /Lc:t"
tA7O. Gillis van Berl_aer erkent een schuld van
6 s. gro" van laken
Lijsbette van der Dunen"
F" 51r" /11"

aan

1J5

1_4A3

mei

1O'71,"

Jonkvr. Aechte van Bruessere wordt veroordeerd tot het
betaren van
28 s" qro" als borg voor Clais Heinric aan Lijsbette
van
Heyghem.
F" S1rv" /1,5"

1"5

1072" Claeys Dier geeft volmacht aan Daneel van
den Bossche om schulden
van lvijn te innen "

F" 5Zr. /6 "
1"O73" pieter de Scaepdrivere erkent een
schuld van 24 s" gro" van pacht van
een moer aan Heinric Ob,rechts.
Fo 55r./3"
1O74" Abin Wulgaert erkent een schuld van 26
de Witte, kruiclenier "
F" 59r" /1-3"

s" gro" van bier aan pieter

1,O75"

Jan van cler Dict erkent een schulcl van B s
" B cl " gro" van de koop van
de nering van de
( 1) aan Jacop Sturtewaqhen
"
Fo 63v" /7 "

1,403"

mei

L6

r(J/o" uoessln Voet heeft aan Mergriete van overmeere,
met instemming van haar
man casin van clen upstalJ-e, en aan hun
ciochter
Bette,
een rente van
L2 s" gro" per jaar verkocút- Bij de ctoocl van
één
van
beiclen
komt de
rente op cie helft"
De rente is bezet op:
huis, naast de Vest
,:je i;ruiclepoort"
??î=:i:=
r/J van de molen aan de poortbij
einaast
1'/3 van een huisje dat bij cle molen hoort,
tussen de molenwal en de
sLraat "
F" 2Sr" /3"

4^ry1

Lc-77

"

Cl ais Hansam e¡:kent een schuld van 40
gro, torn" van huíshuur aan Jan
de Knijf "
F " 51,r" /7
"

1"078" Willem van den Ak-reeIe van Vlekkem
gro " aan .l ech te sl4eyers
"
Fo S1r" /8"

erkent een schuld van

1_L

s" 6 d.

1079" VúilLem de Necker als voogd van cle kinderen
van MergrieLe slleckers
verklaart 5 lb" gro" torn " ontvangen te hcbben
van Jan Bave, die deze
schuld erkencj had op 9 juli 1387
"
F" Slvo /3"
1-OBO"

Boudin van den Pitte van Lokeren erkenL een
schuld van Zg s" gro"
van ijzer aan Pieter Jacops, smid"
Borg: Jan van den Pitte, fs" Boudin.

Fo

51v" /6

'.1,) onleesbaar

"

1"36

14Ql-. mei
tual

l- "

l¡/i1lem van clen Damme, fs" Gi11is, van overmere, heeft aan Justaes,
bastaard van scoerisse een lijfrenl_e van 12 tb" par" per jaar verkocht t"v"v" zijn dochter, jonkvr" ysabeele, non in het hospitaal
van de.""" (naam niet vermelci) " Dez-e rente is verzekerd op al het
goed van Willem " 7'o híj er de voorkeur aan qeeft: mêg hi j cìeze rente
elders kopen en bezetten bi.nnen 5 mi j1 roncl Gent.

F"

1082

"

-19.

55v" /B

"

Wouter Fierins erkent een schuld van 5 1b" 5 s" gro" torn.
haring aan Aelb-r.echt van Hammert"
F" 5Br" /1"2"

van

1.403, mei 17
L083

" Jan van der scuere erkent een schulcr van 2L s" B d" gro" als borg
voor Jan Swandin aan Aechte van Houdeghem.
Fo 51r" /13"

1AB4

" Hein¡:ic Santi-n, Jan Cadin en ziln broer Santin Cadin en Cornelis
Haghin erkennen een schuld van 38 lb" IZ d" par" als borqen voor
l¡/i 11em Cadin aan Willem uten Hove, baljuw van St"-pieters"
Fo

51v" /1_"

L085" De schepenen veroordelen LaureÍns van Luevene als borg voor Arend
Boykin tot het betalen van 1.4 s" 10 d" gro " aan Jan van Steenvoerde,,
Fo 5írv" /4 "
L086

" De schepenen veroordelen Daniel Roeqeers tot het betalen van B lb"
par " aan Jan Lievins, priester"
F" 51v" /5 "

1,087

" Jan van clen Hamme erkent een schuld van 4 lb" 2 s" gro" van
lening aan zijn schoonbroer Jan Borluut "
Fo

Iutit5.

52v" /

1,4

een

"

Iìoegier de Tholnere eisL van Andries en Jan van den Heecle, borgen
voor hun oom Goessin van clen Heecie, zijn pachter, 14 tb" par" v.n
de oogst van 1,399 en 7lb" 5 s" gro" ven cle oogsi van 1.4oo, di{- van
de pacht van z-i)n goed t.e oeselqem en als vergoe,ting voor twee koeier
en 6 bunder bezaaid land die Goessin op het gãeO haã moeten achter raten bij het einde van de pacht" Bovendien ãi"t hij dat de gebouwen
van het pacht.goed in orde gebracht worden
Ja-n en Andries brengen hier tegenin dat Roegier zich voldaan verkraard heeft van de genoemde sorn" ook Ìreeft h-i_j voor zijn wet te
oeselgem ziin ongelijk bel<end aangaande het bezaaide land" Daaren*
boven heeft hun oom Goessin hem twee varkens, mest, 4OOO nstroesn
(bussels stro ?), 50 takkebossen, tvree zwíjnskoten en de opbrengst
van schapen die hij daar hielclr gelaten"

1"37

Vonnis van de schepenen:
Andries en Jan van den Heede zullen aan Roegier cie Tholnere 3 Ib"
1'2 s" 6 d" gro" betalen van de gevorderde pachten" ook zullen zij
de schade vergoeden aan de gebouwen, volgens een expertise
van vier
man ("cnapent'), twee van elke partí j "
Roegier de Tholnere zaL vergoecj.ing,rãt.t.n voor heL bezaaid land en
voor a]les wat Goessin op het pachtqoed gelaten
heeft"
Fo 5Br" /1"
1-oB9

" Jan van der srnessen, f s " Girlis, heef t aan Girres de Joncheere en
zijn vrouw Kat.herine van den vivere
rente van B halster rogge
per jaar verkochL, Deze rente zaL hijeen
bezetten op grond te Beveren
of Vrasene of op breide plaatsen"
F" 5Br" /2"

1-O9O"

Pauwels Maroel erkent een schuld van 34 s" 9 d" qro" van bier aan

VfOu,ú/ SBoemhauwef s
"
Fo 5Bv" /LO"

1403, mei
1O9L"

schepenen veroordelen Jan van den Vi-vere tot het betalen van
van achLerstal liqe pacht aan Michiel den Otter
"
F" 49r" /1O"
De

?ar

1"A92"

1¿j

s" qro" torn"

Jacop Lippin en Willem Gille erkennen een schuld van 2 Lb" groo vên
een lening aan Jacob Eye"
F" 51vo /1A"

LO93" Jan Debbout erkent een schuld van 2
lige lijfrente aan Jan de VJielmakere
F" 51v" /tt"

Ib"

1"094" De schepenen veroordelcn Jan van cler
s o gro. aan ln/ilIem de Vriencl
"

Voldaan op 4 juni
F" 51v" /LZ"

1-O95"

t4O3

10

so gro" van achterstal-

"

vloet tot het betalen van

zB

"

Jan van Hertbuer erkent een schuld van 2 Ib" 3 s" gro" torn"
Claeis de Muntere,
Fo 51v" /1_4"

aan

LO96" Daneel Danins en

ziln zoon Jan Danins erkennen een schuld van B lb.
14 s" gro. torn" aan de gebroeders Jan en Lievín Cracht
"

Fo 5Br" /3"

1097. Meester segher Baert heeft aan cle abt van Drongen Jan Coelinsseune
een rente van L8 lb" par. verkocht, die hij in <je loop van de volgende twee jaar zar- bezetten binnen vijf *i¡r rond Gent Zo na deze
"
periode de rente niet naar b,ehoren bezet. i"l moet Segher
30 lb" gro"
l:etalen "

Fo 5Br" /4"

L3B

mei

1"4C-3

L8

L098. Jan Houcman erkent een schuld van 14 s" 3 d" gro" torn" van
lening aan Jan van den Damme "
Fo 5Br"/5"

een

1099" De schepenen veroorcjelen Mari-e, weduwe van Huqhe van der pale, tot
het betalen van de helft van 3 lb" B s" gro. aan Oste van der Brugqhen " De andere helf t moeten cle erf genamen van Hughe Ì:etalen
"
Fo 5Bv"/3"
1.4c-3

mei t9

1-1-OO"

Philips

van den Houdenhuus en Jan vermarien, halheren in de rrpitrr
rapporteren dat zíj op 20 februari 1403 Mergriete smeds veroordeelden tot het betalen van 1-5 schilden en 1,2 gio" aan jonkvr. Kateline
Couteels en van 1"9 gro " van kosten
"
Fo 58v",/5"

onredene, Lievin de Jaghere en Jan van den Wale, vinderen van
st"-Jacobsparochie rapporteren <iat zij op 30 januari
L403 Jan de
Vischere, genoemcl Schiltcnape veroordeelden tot het betalen
van 5 s"
9 d" gro" aan Jan Lievins en van B gro" en 2 rnghelse
-r----- van kosten"

1"toT" Raesse

FÞ 5Bv"/6"

LLOT" Phelips van den Houdenhuus en Jan Vermarien, halheren in de rrpitn
rapporteren dat zij op L5 februari 1403 Jan de Muntere veroordeelden
tot het betalen van 4 lb " B s" gro" aan Gilfis de Vos en van 3 s"
gro " van kosten.
Fo SBv" /9 "
1-L03. Jacob Reynwaertsseune, priester, erkent een schuld van L4 lb" gro"
torn. van een lening en van dienst aan Amelberghe, natuurlijke dochter
van Daneel_ |1ijs. Ze mag deze som innen op zijn nalatenschap"
F" 59r" /6 "
1,104" Lexys van t{osen

hoofddeksels
Fo 59r" /9.

aan

LL05" Gil1is Claeis
Hoyband

erkent een schuld van 5 lb" 4 s" 9 d
Roegeer

erJ<enL

Huusman

gro"

van

"

een schul<i van 32 s" gro" torn" aan Stevin

"
F" 59r" /1O"

1"106.

De
ê

schepenen veroordelen Jan de ivlets

par" aan vrouw van der pale"

F" 74v" /5

tot het betalen van 20 lb.

"

1"4O3

mei

1,LO7"

Katheline van Steenhaut, weduwe van Clais van der Stoct, erkent
schuld van 21" s" qro. torn. aan Gil1es de Jonghe
"

Fo

10

21

SBv"

/7 "

een

14C^3

mei

139
21,

LL09" Meester Jacob van Gage, schalieclekker:,
erkent een schuld van 32
gro" torn" van een lening aan Jan Verperenseune.

F"

5Bv" /B

s"

"

1109" Pieter Beys erl<ent 32 s" gro.
torn" schulclig te zí jn aan pieter
Amelric "
Fo 60r" /1""
111,0. Gheeraert van

4 d" gro"

Fo 60r" /2"

mei

14C-3
1"1"1,L

"

van

der Vurst van Ottergem erkent een schuLd
van 15
achterstallige pacht aan Jacop uter Galeyden.

22

Robbrecht schietkatte heeft aan pieter
de^pape, fs" Gillis, een
lijfrente van z Lb" 10
torn"
per
jaar íertocÀt
pieters
vrouh/ Katherine van den""-gro"
Leene en haar dochter Katherinet"v"v"
Robbrecht belooft deze rente te
bezetten te Gent of + spapen "

Gent " Volcjaan op 6 f ebruari
F" 52r"
/4 "
1,112 "

S"

mijl rond

14A8.

Justaes onredene heeft aan Fransois
wittewronghere zijn goed te
Drongen t'rnt Noorthout'r, 33 b"
-.7roãtr'*,iå"pu.ht voor 6 jaar, tegen
L5 gro' de bunder" oe påchter moet
16 lb. qro" betalen van ach_
terstallige pacht, wette schuld hij ook
heeft
zijn schoonbroer orivier l"ratihi js. oã ci jns t; o.r.rg"no*.n
r,Baerrevelcle* mag van
hi j van de
pa'cht aftrekken" ook moeL hij gedurend.-g.laqen
per jaar dienst doen
voor Just'ees onredene, met wagen, 2 paarden
á.,"ãn kÁecnt" De eige_
naar heeft

hem 1"2 lb" gro" geleend"
Borg : Ol ivier Matt.hi j s
"
F" 56r" /1,"
LL1"3

" Lievin Goetha1s wordt veroordeeld tot het Ïretalen van Z
Lb" 10 s"
gro. torn " aan Jan de Backere"

11,1,4.

Fo 5Br" /11,"
Jan Cl aeus , f s " Jan, onvrj_ j schipper,
erkent ecn schuld van 4 1b"
6 gro " torn " van hout aan jonkvr" ivlergriete
van der l4eulen

F"

59r" /1""

1,1!5" Wouter Claeus erkent
van 22
aan jonkvr" Merqriete van schuld
der
Meulen
"
F" 59r. lZ
11,!6

"

s

o

gro

" torn " van pacht

" Boudin van den Couteren, fs" pieLer, erken L een schulcl vê.n
28 s.
gro" van pacht aan jonkvr" Mergriete
van
der
li{eulen"
Fo 59r" /3 "

1,40

mei 22

14C-3
L1"1'7

" Gillis van den Berghe, fs" Heynri-c, en zljn broe.r clays, optredend
voor hun broer Heynric, erkennen een schulci van 9 lb" gio" torn" en
van zB L¿ zakken koren Aalsterse maat, alsool< van 15
dagwand haver die
Heynric moest zaaj-en en van 3 s" gra" van andere tekorikomingen?
dit
alles van achterstallige pacht vañ een goed te rddergem, aan jonkvr"
Aechte van Peteghem, gevolmachl-igd voor haar man ,simoen van Bakerem"
Fo 59r" /4 "

Jonkvr" Mergriete wulfrj-cx en haar zoon segher l,lusaert hebben aan Jan
Pietersseune van Houtenesse 2 3/4 gemet.en land verkocht in de rlGroethalsdijcpoldertete Houtenesse, met het lancl van wulfaert splinterseune
aan de oostkant, het lanrl van de rKapelri;rr en dat van Thorraes Buse
aan de zuidzijde, aan de wcstzijde Jan Buse en aan de noordkant Bossart clar:isseune" claeis Musaert, seghers vade.r,
kocht dit rand van
Jan Buse en zíjn vrouw Lisbette, fa" Pieter sprínterseune.
van
koopsom van 7 Llo" 17 s" gro" torn" hebben Mergriete en seghe.r 34 cle
so 4 i[.

Lll.¿J.

gro " ontvangen
F" 59ro /5 "

"

!119" Jan van den Kerchove, olieslager, erkent een schuld van 22 lb"
L1 s"
9 d" gro" torn" van zaacl aan Goessin de Clerc
Fo 59r" /B "

mei 23

1-4C-3

1,1,2C"

Vincent Inghel erkent een schulcl van 7 lb" 21 d" gro" torn" van bont
aan Johannes van den Buekel "

Fo ATvo /9
L121_"

1122

"

"

Heinric en Goessin van Oesterein, gebroeders,
in naam van hun
zusters en broers een schurcr van 15 lb. L0 s"erkennen
par"
aan Arencl van Voshole, provisej:er van het Flebberechtshospitaal
"
Fo 52r" /3"

" Pieter lvtaes, f s " V,/i1lem, erkent een schuld v an 5 lb" 12 s" gro" torn"
van 2O7 r " "smackaertsmoerlt op relverenleederf ( -l) te i{oerbeke tussen
de
moer van pieter Maes aan de oostkant en die van Jan
de
ldint
aan
cie
westkant
Fo 59r. /7" "

1,1"23"

Joes Soy erkent een schuld van 30 s" 4 d" gro" van achLerstallige
pacht
aan Ghiselbrecht van Caudenhove, ontvanqer van de vrouwe van
Lovendeghem

F"

"

59ro /1"2"

1124" cillis

de

Danins
F" 6Cr"" /3

(1-) onduidelijk"

"

Bode

erkent een schuld van 16 s, qro. van een koe aan i¡ratte

141_

mei

1"4C^'3

23

Pieter Bortaen, parochiepriest.er te Baarle heef t aan Wil.lem van den
Pouke zijn tiencle te Baarle verpacht voor 3 jaar,
eerste jaar
voor 2 lb" 6 s" gro", de twee volgencle voor 2 lb" het
B s" gro" per jaar.

1,1.25 "

Fo 6Ar" /7"

mei 26

14C-3

1126" Jan van cier Slaect erkent een schulci van i-B s, gro van een lening
"
het verzorgen vãn een kind ¿lan l,iergriete van den St.eene"

en

F" 52r" /5 "
l(atheline Swedeghen, weduwe van Jacob van Merlebeke, heeft aan jonkvr"
Mergriete Steemaers, groot juf f ::ouru van het st
"-Eli sa]¡ethbeqi jnhof ,
haar goed t?up Mcrlaerer, L6 à 17 b" groot, te Zomergem
verkochL t"v.v.
de infirmerie van St"-Elisabeth" Díi goed is voor åen cteel betaald
een lijfrente van 5 lb" çlro" per jaar; o. qrootjuffrouw verbindt er met
zích toe met instemming van cle vooqden van l-ret begijnhof pieter Sersimoens en simoen uten Hove deze rente jaarlijks ie
Mocht
Katheline sterven voor ze heL qekochte Çoeo wettelijkbe¡alen.
overged,ragen
heeftr ootvangt cle infirmerie 3oo nolcerén op haar eifenis"
F" 59v" /2"

1,1.27 "

1.128"

Lievin cle l{oer, brouwer, erkent een schuLd van 1,O lb" 4 so 10 d. qro
"
torn " van lijnwaad aan jonkvr" Sandrine, vrouw van meester Jan van den
Bouchoute, chirurg "
F" 59v'/3"

1,1"29"

Jacop Hannaert erkent een schulcl van 34 1Ï:" gro" torn" van een pleitschip aan pieter Diecjer:icx.
Borgen: Jan van Stracele en Jan Hannaert, fs" Ja.cob"

F

"

59v" /4,,

1130" Jacob Cnudde en Jan Bazeli_eu hebben van Lievin Damman diens tiende te
Kruishoutem op de irCautere te Zildighemtt qehuurd voor 12O 1b" par"
Fo 59v"/5"
44)4
rJ-J-Lo

Het vonnis van de schepenen van de Keure van 28 maart 1,3gg aanqaande
een geschi] tussen de vrije viskopers en de lastdragers wordL door
de schepenen vercluidelijkt: de lastdragers mogen uit havens
buiten
Vlaanderen, niet meer vis invoeren dan ze te Gent mogen verkopen"
F" 60r" /4"

1L32" Clais van den Brouke erkent een schuld van 6 lb" gro" torn" van clr:
koop van het kuipersambacht"
Borgen: Daniel van Stockergate, I.leinric van den Upstalle en Ghiselbrecht

van Eedenvelcle
F" 60r" /5"

"

L42

mei- 27

14C-3

LL33

Joesse van Zeghershove en claeis de ceulneere betaalden aIs borgen
voor wijlen Lieví¡r cre Rave resp" 4lb" g'o" torn"
aan pieter Arout
en 2 LlÐ" gro" {-oi:n" aan Lievin van overåckere" op hun
verzoek werd
een huis op de Kal-andenbe:'g en een iruisje ernaast ín de
Kruisstraat,
eigenclom van L-i-er¡in de Rar'ð in beslag gáno*un om cle bovengenoemde
somrnen tc verhalen " tJet gr:oLe huj.s j-; netast met 2s s par"
landci jns
"
aan stevin van Liedekerke, het ktej-ne meh 1,2 s" par" en
een lÍjfrente
van LB gro" aan ln/illem van sevencote en zijn zoonr¡/illem"
De beide
panden werden geschat op 12 1b" gro" torn" Joesse en
claeis
verkopen
nu lret grote huis aan meester Jan van Heythuse, qlasmaker, voor
Ib" gro" torn" waarvan de helft toekomL aan Jacob van clen i3ossche10
van achLerstc'1 'van de Jcoopsom, die Lievin de Rave hem verschuldigd
!vas" De verl<opers verklaren de resterende 5lb" gro"
torn" te hebben
onLvangen "
Fo 53v" /2"

"

1'734"

Gillis Mijs heeft aan clais Dier een huis verhuurd in cle Donkersteegr
tussen Hughe Al-aert en Jacob spottershove, voor een periode van 6
jaar tegen 26::" B ci. 9ro" per
jaar. Bovendien heeft clais alaam ont-vanqen ter waarde van. L5 s" 6 d" gro" op 15 oktober
14C,4 ontving Gil-.
lis Mijs de som voor het alaam
F" 59v" /1.

74A3

mei

28

1-1-35" Lauwe¡.s cle Duke.r.e

erkent. een schuld van 10 l.b" gro" torno van

lenlng aan Faes van der Mersch.
Voldaan op 19 december I4OA"
F" 52v" /LZ"

1136.

De

van
FO

1,137

schepenen veroordelen Jan de Beste, fs" Heinric, tot het beLalen
2 lb. 3 s" gro" to.r:n" van een paard aan Claeis van Kerkem.
q q- o 1ô

JJL

/ L"

" Pieter de Smet van St"_Baaf s erkent

Jan van .den Oeghenclriessche, rnetser'"
Fo 60r" /B "
L403, 'mei 29
L1-38

een

een

schuld van

1,2

so gro"

aan

" De schepenen veroordelen Jan van Praet Lot het betalen van 3 Ib"
B d" gro" aan Lijsbett.e sPapen
"
Fo 51r" /l+"

1,43

mei

1,4l-3

29

Boudin cie Ledeghe, pieter weybier en Gil.lis Beys, vinderen van de
onderkosterij van st"-l.itichielsparochie, rapport,eren dat zLj
1,1"39 " op 1,ó j anuari L403 Jan Goethals, fs" Arencl, veroordeelden
tot het betalen van 11_ s" 6 d " qro " aan cle vrouw van Jan Cleine en van 26
gro.
.van kosten "

F"

52v" /4"

11,4c."

op 2B april 1403 t¡Jillem Lammins van Axel veroorcleelden tot het betalen van 10 s" gro" en 7 kapoenen aan Jacop de Clievere, priester, en
van 26 gro" van kosten"
F" 52v" /5 "

1"141"

op 28 april 14C3 Jan Hoernic van wi-ppetgem veroordeelden tot het beta*
len van 20 gro. ¿ìan Jan Percirev¿rle "
Fo 52v" /6"

1"L42" op 28 april wilrem Riquart veroordeelden
d" gro " aan Arend Gheylensone
"
ño
r
52v" /7 "

1143"

De

tot het betalen van B so

schepenen veroordelen Jan.seyssone, fs"
tb" par" aan Salhadijn van Hertbuer"

van 17
F" 53r"

6

Gi11is, tot het betalen

/1"

11'44" De schepenen veroordelen l¡r/i}lem Boe1e L.ot het betalen van I Lkl" L0
s" gro" van turf aan Pieter Diedericx en Laureins Boele, Jan de Bode
moet zLjn aandeel van de schuld voldoen aan hrillem, daar irij sarnen
met hem de turf kocht "
Fo 53r" /7 "
1,1"45"

Jan Baert, gcvolmachtig<Ìe voor Boudin de Scouteete heefL âan Jen
Everwijnr.fs" Gi11is, het qoed frTer Caleet tr,: KLuizen, 31 b, groot,
het bos niet meegerekend, verpacht voor g jaar, tegen 40 ¡:" gro"
torn" per jaar" Voor hetttbinnensten wallekinner en voor de qracht
errorrd, alsook voor de u¡eide in het bros wordt geen pacht betàald"
Borgen: Jacob Plack, Jacob de Hoeren, Lievin cle tuloei, brouwer, en
Lievin Everwijn, fs" Gi11is"

F"

53v" /1_"

1146" LisbetLe pietersseune, weduwe van Jan LangheCul o erkent een schuld
van 6 fb" gro" torn" van mede aan Jan Bruninghe van Biervliet.
Fo S9v. /6 "

144

mei

1_4C-3

1,147

30

" Jacob van Worems erkent een scÌruld
van der Doelaghen van graan en varl
Fo

SZv"

/2"

van
een

6 lb" gro, torn" aan Gillis
lening.

11,48" Pieter Louvin erkent een schulci van 97 lb 1"6 s" par" van achterstal*"
"
lige 1i jfrente ð.cln Luuc Basi:oen en Jan t3oenc,
brouwer, optredend voor
Jan van der Scaghe en Clais van Oedenvelde "

Fo

1"149.

L 1_50 "

6Ov" /1,,,

willem varr Haelwijne erkent een schuld van 1L 1b" 5 .1" gro" torn" van
768 el lijnwaad aan Jacop Bruusch"
Borgen: Kerstiaen van der Gracht, Jan Griele, alias cle Roeverer eñ
Jan Makereel, schipper.
F" 6Ov" /2"

clais Ghellioet en jonkvr" Lisbette van calkene, zijn echtgenote,
beloven aan hun dochters jonkvr" Kateline en jonkvr. Lisbette Gheltioet,
nonnen te Zwiveke, ell< een li jfrente van 12 lb" par" per jaar" Deze
rente za7. bezet worden op 51.r. land op r?dloderveltrite Overmerer op
een akker, genoemd I'cattenbroucn, 2 gemeten groot en op een akkerr genoemd trEbbekinsackerrl I 1 ," b. qroot, eveneens te Overmere" Sterf t'één
van beidc ouders vôôr de renLe bezet is, dan moeten de erfgenamen 6
lb" par" bezetten, of 5 lb" gro" beLalen om die rente te kopen" Bij
de dood valr de langstlevende, moeten de erfgenamen opnieuw G lb" pár"
bezetLen, of 5 lb. gro. be talen "
F" 6ov" /3"

åå93.r-nsi-31
1l) 1"

Jan Thoen, f s" Cla-is, van Temse, heef t van ,Jacop Loekerman, parochie*
priester van Temse, aIle tienden van een ?rportiet', eiqendom van Jacop,
in pacl'rt genomen voor 3 jaar, teqen 9 rb" i.o s" gro" torn" per jaar"
Bovendien moet Jan Thoen éénmaal per j aar met paarclen en \¡ragen van
ilemse naar Gent terug rijden in dienst van Jacop Loekcrman"
Borgen: Jan van Havi:e, f s. rvlatthi_ j s, van Temse en pieter sersymoens
testamentuitvoerder van Jacop Lockerman. Deze verklaart ciat Jàn Thoen
z-i jn :pacht voldaan heef t op þZ mei 1-41C
"
F o 52r" /1"

1-152

iicester Gillis de Suuttere en meest,er Jan Ltebins hebben de schacJe
vastqestel-d aan een huis Itbachten auderborchtt, gemeenschappelíjk
eigendom van jonkvr" Beele van Àssche en Roegeer witten, di-e hlerove::
een geschil hebben" De schepenen vonníssen clat beicle part.i jen cle scha.dr: gezamenlijk moeten herstellen en clat Roegeer aân jonkvr" Beele 12
gro. van kosten moeL, betalen "
F" 52r" /2"

"

145

mei 3L

L403

LL53" Willem Matthijs en Arent Volke verklaren dat zij
schuld meer hebben van handelstransact.ies "
Fo 52v" /1,"

De gebroeders Anthonis en Jacob Cabuus erkennen een schuld van 13 1b"

1,1,54 "

4 s" gro" torn" aan Claeis de Coeman van een huis in de Nieuwstraat
tussen mer Ghiselbrecht en de'stede van Massemine'r aan de ene kuntt*n
het huis van cle weduwe van Leebeke aan cle andere kant,
belast met een
cijns van 3 muddekins rogge en 3 s" gro" per jaar"
F" 52v" /11""

1,1"55"

1L56

"

aan elkaar geen

Wouter Ivleys, korenmeter, erkent een schuld van 2 lb" B s" gro. van
?rroeterf ( 1) aan Jan paesdach
"
Fo 6Or" /L0"

Ïn het geschil tussen Mechier Hallinghe en Heinric de scoemakere enerzijds en Merqriete Hallinx, weduwe van Jan Vriend en haar
Arend
Mattheeus, geheten de Mets, anclerzi jcis, hebben de vinderenzoon
Martín ydiers, prí-ester, Arend Drigghe en ¡án nlankard voor de eerstgenoemde
partij r en Gillis van den Brouke, Pieter Coene en
van Lutsy voor
de andere partij, geen vergelijk kunnen bewerken" Jan
De schepenen vonnissen dat Mergriete en l'¡aar zoon de tegenpartij moeten
stellen
van de lening die zij als borgen gednan hebbãn bij deschadeloos
Lombarden te
Geraardsbergen r off het f'soendinc' van Jacop van coudenberghe en de kosten te betalen " Heinric de scoemakere moet evenwel 1,/3
deze som en
van de kosten op zicih nemen" ook moet hij aan Mergriete van
en haar zoon
het I'placcaetfrvan cie wet. van Asse afstaan, zonder er enige
aanspraak
op te maken en haar de kosten, die hij van haar eist, kwijtschelden,
waarbij hij wel de 4Ib" B s. 2 d" gró" mag behouclen ciie hij ontvangen
heef t van ?îdie van Rauspoets't (?) Rncterzi jãs moet Mergriete Heinric
en
zi)n medeborg Mechiel de rente van 3 nobelen per jaar, die zLj verkocht
heeft aan wil1em van der Heeken en zijn vrouw Kateline spachLeneeren,
betalen met de achterstal erbij "
F" 6Ov" /4 "
de Clerc, Heinric Coelins en Hej-nric van cler Varent, vincieren
van de opperkosterij van St"-Jansparochie rapporteren dat:
Thomaes

1"157"

zLj op 5 mei L403 Witlem Padel ade veroordeelden tot het betalen
1"4 s. 6 d" gro" aan Jan de Kni jf ùn van 1_O qro" van kosten
"
F" 61,r" /3 "

1-1_58.

Martin de Gheend en Jan de Clerc, hun voorgangers, op 7 februari 14OL
Goessin van den Berghe veroordeelden tot het betalen van 4 s" gro" aan
Jan Daens en van 2.8 gro" en 2 Ingelse van kosten"
F" 61r" /4"

(L) reuzel ofwel kaarsvet"

van

1"46

14C-3

mei

11,59"

Lievin van den Hole en cs., hun voorgangersr op 15 oktober 1401, Katheline, weduwe våìn willem Blideleven,veroordeerden tot he.b betalen
van 1-O s " gro " aan Jan de Clerc, brouwer, en van 10 groo van kosten"
F" 61r" /5"

1-1_60

"

31

Jan van Deurle, priester, heeft aarl Jan cle Bleckere een hof in cle
ÏepenstraaL verkocht, tussen Gillis van ìvteessine en ir,lartin L1vensone,
tegen een li jfrente van 2 noberen per j aar , zoLa.ng hi j of zi jn clien*
ster cl are de weclewe leven " He t hof j-s belast
met een landci¡n" ,ron
25, s" B d" par" aan de Bijloke" De rente is bezet op het hof
en op
!/4 van het huis lqDe wianei in de Korte Munt; tussen Martin Everaerts
en Daneel Taverneel-er op een erf van een kapelrij, gehouden cjoor Jan
de Baerch, met een cijns van T rk)" par" en 6 t<apóenén voor het
hele
huis "
Landheren; Daneel van clen casteere (Bijloke) en Jan de Baerch (kapelri j )
Fo 63r" /1O"

11,61" Goessin de Muldere

Jan

F"

Payen "
63vo /1A"

uni

14C-3

erkent een schulcl van 5 lb" 5 s" g d" gro"

aan

1

L162" vincent Tnghel, Lievin cte Jaghere en Jan van den wale, vinderen van
st"-Jacobsparochie, rapporteren rlaL zi.j op 26 mei L4o3
Venneman
veroordeelden tot het betalen van 3 s gro aan Heinric Gillis
van
den
Bossche,
"
gevolmachtigde voor del infirmerie van"st"-Elisabeth
en van 2 s. 1_ d"
gro" van kosten"

F"

52v"

/3"

1"L63"

Jonkvr" Soetin sBrunen, wecluwe van Laureins de Maeqh, leqeert 25 lb"
gro" torn" âan Liefkin de Maeqh, zoon van Laureins,
f,.a, zoon.
F" 52v" /1O"

11,64"

Beatrise Willaus legeert met instemming van Jan van den Sleutele,
alias de Backere, 2C s " gro. Lorn " aan haar neef Annekin'Iostaens,
fs" Giltis"
Fo 53r" /4 "
van den Velde, f s" tieinric, heef t zi jn broer pieter van den
Velde 'j b" 1OO r-" land te Stel<ene verkocht, met het goecl van
hr-ln broer
Giltis van den VeLde aan cle oostkant en het land van pi_eLer van
cien
Velde aan de westzijde"
Fo 53r" /8"

11,65,, Will_em

het qeschil over een muur tussen het huis van Jan platen en
Pieter van cìen Pitte, aalmoezeniers van
timmerlieden enerzijds, en
dat van Pieter van Assenbrouc anderzijds,debeide
aan st"-Niklaaskerkhof,
v'erkIa'ren de schepenen, na onclerzoek door de stacÌslancimeters
meester
Gillis de Suttere en meester Jan Eebins, dat de muur geheel eigendom
is van de timmel:lieden"

1"166" Aangaancle

Fo 73r" /3"

147

uni 1
Michiel van wettere, parochiepriester van St"-Jans, legt klacht neer
tegen Gillis Hoernik, 'zeqher Hoernil<, Jan yecle, Jan van den Neste ,
eoa", wonend op Meerhem, die een meers, hem toekomend van een kapelrij
in de St"-Michielskerk als bleek qebruiken. De aangeklaagden voeren
echter aan ciat over de mee.rs een kerkweg naar wonciãlgern iooptr êfl dat
ze van oudsher gerechtiqd zijn die te gebruiken De Àchepencn
dat de kerkweg wel mag qebruikt worden maar dat "de aanpalencienvonnissen
verder
geen recht hebben op d.e meers "

1,4C-3
.L-LO

/.

Fo

1403
1,1,68

"

9Ov"

juni

/4"

2

" Kalheline sBoden, weduwe van Jan Haecx, erkent een schuLd van 7 s"
6 d" gro" torn" aan Jacop Boegaerd "
Fo

52v"

/L3"

11"69. De schepenen veroordelen Jan Jours
aan Jan de Ruede "
F" 53r" /2"
11.70 "

1,4

s. 5 d" gro"

Arend withoeghe heeft aan Kateline scoteleere, genoemcì Crachts, een
huis verkocht op de ilGâFchtrrr belast met een cijns van 1"2 gro " per
jaar ðan de parochiepriester van st"-Jans en 6 gro" aan het klooster
van Poortakker. De koopsom bedraaqL 3 lb. gro" Kateline mag het huis
bewonen tot haar doocl" Dan komt het terug aan Arend of zrjn erfgenamen

F"

1,1"7 1
"

toL het betalen van

"
/3.
Faes van der Mersch en zijn vrouw jonlcvr" Lisbette Lombecxs schenken
aan hun dochter, jonkvr" Lisbette, non te Beauprér
aan hun zuster
jonkvr. ivlergri-ete van der Mersch, non te rrlìoesenn biêfl
j Aalst, elk een
lijfrente van 1"2 Ib" par" per jaar" Bi j cle dood van éé'"' of úeide schenkers moeten de erfgenamen deze renten l:ezetten ofwe1 aan beide nonnen
5 lb" gro" geven om een rente mee te kopen"
F" 53r" /5 "

53r"

1172" In het geschil tussen Andries van der Crayen, hoofdontvanger van de
St"-Pietersabdi j en Wil1em <Je Meihere, pachter van heL goe.l van de
abdij te Desselgemr vonnissen rle schepenen ciat willem frõt goed moet
verlaten" EIk van beide partijen moet twee rtcnapenre aanstellen om de
onkosten te bepalen <Jie Willem aân tiet goerJ gedaan heeft en die Andries
hem moeL vergoeden
Fo 53r" /6 "

"

11,73" Race Onredene heeft aan Robbrecht
gro " torn " per j aar verkoch i: "
Fo 54r" /1_"

cle

Val.kenere een Ii jf rente van 3 lb"

L4B

uni

1403

2

der Couteren en zijn vrouw Katel.ine sTagheleeren, hebben beschikt dat in de kerk van de Augustijnen een jaarlijkse dienst moet
gehouden worden voor hun zielerust " Hiervoor schenkcn hun kinderen
Lievin en Baerbele äan het Augustijnenconvenb een rente van 12 gro"
torn" per jaar op een erf in cie Dendermondse sLraat te St"-BaafÀ,
i^Iaar het huis van Gillis van cler Ghijs op staat" Baerbelees manr,Jân
Penneman, stemt hierÍn toe "

1"174" Jan van

Fo 77r" /B "

1403, juni
1"1"75"

11,76

LåC-3
11"77

B

Olivier: Maeldrey en hialeweyn Cruutpenninc geven volmacht aan Kerstiaen
Rapaerd om schulden van wijn te innen "
F" 52r" /7 "

" Gi1lis Vernay en zijn vrou\^/ Aechte sMuencx verklaren dat Jan van den
Pi tte , corcìuwanier , de koopsom van 22 s. gro torn van twee percelen
"
"
qrond te Merendree, de een op de ttHallrr de andere
op de trCalfhaghetl,
samen 2OO r ", voldaan heef t "
Fo 54r" /5 "
uni

11,

" De schepenen veroordelen Jan Dhougher tot heb betalen van 32 s" qro"
aan Heinric Marcelissone"
Fo 54v'/L"

1"L78" l¡/i1Iem Dhougher erkent een schuld van 24 s" gro. van ilscheninen hoedeie
( L) aan Heinric ivlarcelissone"
Borg: Jan Claus, fs" Jan.
F" 54v" /2 "

1"179. Jonkvr " Ysabeele van Steelant, f a" Hughe, weduwe van l¡iouter Brechts,
heef t aan tdillem de Vinctere het derde van rtsHeerenl-andef? in AssenedeAmbacht en Boekhoute-Ambacht overgedragen
"
F" 56v" /2 "
L4A3.

uni

Lz

veroorclelen Pieter van den Doorne tot Ìret betalen van
lb" B s" çJro" van koren aan Willem Bussoen"
F" 54r" /4"

1-1-Bo" De schepenen

tIB1" Culaert van der

3

Beke erkent een schuld van 7 I1o" 12 s" 5 d" gro" van
12 kuipen reweetr? ( 2) aan Willem Daniels" Zo Culaert of zijn vrouw
Katheline Eervelincs gedurende de termijn van afbetaling een erfenj-s
doen, moet Culaert cie hele schuld l¡innen het jaar na de erfenis afbe-

talen

F"

"

54v" /3

"

(1) hoed met brede rand
(2) wede: blauwe verfstof

1,49

1403

u

i12

!1'82" Gillis Papal en Lodewijck steemaer, pachLers
van de tur.f 'te Gent eisen
van de gebroeders .lan en Michiel de Bocie last-qeld
geleverd hebben aan kalk- en steenovens, waarr-egenvoor de turf die ze
cle gebroeders verklaren dat ze enker marktgeld moeten ;;;.;"-r"'-å.t-tepenen
vonnissen echter dat zij wel lastgeld moeten betaten
"
Fo 61v" /2 "
1403. i uni

1"3

1L83" Vincent van der Sickelen erkent een schuld võn 26
so B d" gro" van wijn
aan Robberecht de Jonqhe
"
F" 53r" /9"
1184" Coelaert Sabe1 verklaart dat Gillis van Coppenhole,
Jan, van Ronse,
en Olivier Diedericx hun schuld van grond te ZuTz,ekefs"
voldaan hebben

Fo 54v" /5 "

Ll-85

"

" Jan Cariman erkent een schuld van 3q s" gro" van een kamer in de Komijnstraat "
Borq: pieter lnieylin "
F" 54v" /G "

L186" Aechte van der scaepbrughen, fa" Jacob, weduwe
Gillis Keysers
heeft aan Jan de Feker en zljn vrourv Mergriete van
straetmans
lijfrente
van 4 s" gro" per jaaf verkocht, bezet op 2 aanpalende
""n
huizen
op
de
rrGrachL't over de llopkinsbrugghe;',
tussen .lan van den sompele en Laureins
van den Borner oÞ een erf van de st-aci Gent, met een cijns
van 27 qro"
per jaar" op het kleinste huis is een líjfrente van zB gro"
bezeL aan
Loenis van den Moure"

Landheer: Justaes Onredene"
Kwijtgescholden op 22 augusLus
Fo 55r" /6 "

1,404"

LLB7" Jan Middernacht heeft van Lisbette scaepscinkels,
wecluwe van Jan van
der llulst een lijfrente van 3 s" gro" torn" per jaar
verkocht, bezet
op zijn huis in de Holstraat tussãn het huis dat toebehoord
heeft aan
meester

willem van Lovendeghem en het huis van Jan Gheljaers, op een
erf van het gasthuis van Gent met een ci-jns
van 6 s" 6 Lz d" par" per
j aar

Lanclheer : broeder Gi 11i s
F" 55v"/5"
1"1-88

Barey

"

" Berghe sCosters, eist van lt'lichiel de coni-nc cre beroofde rente voor zijn
dochter Baerbele, die hij bij haar had, daar Baerbele begijn geworden
is en het geld nodig heef t " De schepenen rn¡i_ jzen haar eis -af
"
F" 56v" /6 "

t_50

L403, juni

1,5

Jacob Neveli-nc, Jan Jours. en Jan de Ketelboetere, vinderen van
Vismarkt rapporteren dat zijz
1"189"

1-19C^

"

op L5 november
van 19 s" gro"
F" 55v" /1"

1-4Oz

aan

de

Iqergriete tr¡tatthi j s veroordeelden tot het betalen
Jan Cauweric en van B gro" van kosLen"

op L5 november 1402 Jan de Brune, fs" phelipsrveroordeelden tot het
betalen van 1,1 s" 6 d. gro" aan Claeis van Niemaghen en ban 1"4 gro
"
van kosten "
Fo 55v" /2 "

1.L91. op 28 maart 1"403 Mergriete lvtatthijs veroordeelden tot het betalen
van 17 s. gro " aan Jan Cauweric en van 10 gro van kosten.

F"

"

55v" /3"

1192" op 1,7 april L4c^3 Jan Makereel, schipper, veroordeelclen tot het betalen
van 29 gro" aan Katheline Rioets en van 12 gro" van kosten"

F"

55v" /4"

L193" Wouter de ScoeLmeester erkent een schuld van

Clais van Hoedevelde"
F" 57v" /6"

L194

"

bossen hout aan

Jan Daneels en ziin tante Mergriete hebben aan Heinric Troest hun
goed trHuesdindonc'' Le Heusden ? 19 b" en 2 r" groot, verpacht voor 6
jaar, tegen 5 s" gro" de bunder" ze leenden hem ook 26 so B d gro"
Borgen: Jan cie Joncheere en Jan de Beste uit de Donkersteeg. "
vermelde namen van akkers; *Berghineîr en *sHasenackere*.
Fo BOr'/2"

1,403" 15 iuni-23
1"195"

1OOO

I Un1

willem van Eedevelde laat door cJetuigen verklaren welke schulden hij
tegoed heeft van Simoen van den Hole, ciie niet ingegaan is op de dag-

vaardingen van de schepenen.
Deze schulden zíjn;
B nobelen van diensten (2 nobelen per jaar, 4 jaar lang)
42 gro" voor de maaiers van 9 dagwand meers
9 gro" voor de hooiers
I gro" voor de voerlieden die 1-2 hoeden hooi brachten
L1" gro, van bier voor de werklieclen
5 s" B d" gro" van wettelijke kost.en, vantttaelmans'? (1) en boden

F"
( 1)

7Br" /1""

advokaat, raadsman

1"51"

L4C-3

"

iuni

t6

!196" Heinric Boeler Priester en houder van een kapelríj in St"-Jacobs en
cle weduwe van Jan Oernich in eigen naam en als voogd over haar kinderen
betwisten Jan cie lviester de doorgang naar een meers naast zLjn huis op
lvleerhern" Op advies van de landmcters van de sLacl, meester Giltis de
Suttere en meester Jan Eebins bepalen de schepencn de scheidslijn" De
eisende partij moeL bovendien 1,/3 van cie kosten van de omheining van
Jan de Meesters eigendom cìragen "
Fo 55v" /7 "

L197.

Lievin de Saghere, ali-as van der Bile, heeft aan Jan Stuerboucl L6 r.
onbebouwd erf verkocht buiten de Koepoort, tussen het erf van Jan Wannemaker en het hoekhuis buiten de Koepoort, aan de rechterkant, naar
de Abeelstraat toe" Mergriete Versibelien, vrouw van Lievin de Sagher
doet afstand van haar rechten op het erf "
Fo

6írv"

1,403, juni
1"L98.

1"199"

/1"

L8

Lievin Jansseune, alias de Ryemakere, schipper
een schuld van 4 lb" 6 s" gro" van de koop ( 1-)
F" 52v' /B "
Fo

L201,"

Witte

"

54v" /9

"

Felix van Waleghem erkent een schuld van
sVos en haar zuster Beatrijse sVos "
F" 55r" /4"

1"3

s" 7 d" gro" aan Belie

e schepenen veroorclelen Philips Schelpe tot het betalen
" gro" torn" aan Jan van der Heyden, fs" Heinric, voogd
P auwels
"
F " 55r"/5"
D

d

L2O2"

scheepsbouwer, erkent

Lievin de Vos heeft aan Jan Roelins zLjn recht op het goed rrTe Sloeten

verkocht
1,2OO"

en

van schepen aan Jan

van 3r-r s" B
van Copkin

Pieter van den Turre erkent a.rn Laureins van den Scoete, priester, een
lijfrente van 4 lb" gro" Lorn" per jaar schuldig te zijn van handelstransacties "
Geannuleerd bij het overlijden van Laureins van den Scoete op 't3 januari 1,405 "

Fo 56v" /3 "

1"203" De schepenen veroordelen
gro" âan Andries Storem"

t,ievin de Vos Lot, het betalen van 6 lb " 14 so

F" 56v'/4"

(1-) ttmairghelinghett; naast rrkoopil kan dit woord ooktrruil'r

betekenen"

1,52
L4C-3

"

uni

1_B

L204" Kateline Mi jIs, weciuwe van Jacop Cnoeps, erkent een schuld
van 12 s"
B d" gro" van een lening en ?^
4 d" gro" van achterstalliqe rente
aan Jacob Wieric.
Fo

12C,5 "

5€>v"

/5"

Jan Kesel, broeder Gillis Barey en broeder Jacop van der sj-ckelen
in
van cle Lazarie te Gent., optredenci voor joni<vr" Gheyle Coevoets,
vrouw van Jan Keselr êfl Thomaes de Tauwere, vooqd van cie kinderen
Jan cie Kesel en jonkvr- Gheyrc', hei:rben aan Gheerard van Heetvelde van
van een huis in de onderstraat verkocht, t:rfenis van de weduwe van 1/3
ser Jan coevoet, met een lanclcijns van 40 s. par" van de kerk van
St " -Jacobs "
Fo 56v" /7 "
naam

1206" Justaes Denijs erkent een schulcl van 5 lb" gro" van werken
en een le_
ning a(ìn Jacop de PoIster"

F" 57r" /3 "

1207" De schepenen vonni-sserì dat Gillis de smel- de helft van 30
s" gro"
torn", afbetaling van L5 lasten turf, zar betalen aan Michier
de wint,
die de 15 lasten helemaal moet leveren" Bovendien moet Laureins
uten
Dale zijn aandeel in die koop voldoen aan Gillis de Smet"
14a3.

F" 61r" /7 "
uni 19

1"2A8" WouLer van Loe ,- fs" Arent, Gi1lis Simoens, Gillis
Groete, fs" (]]. l.J_is, Braem de ivluntere en LievÍn Hoet erkennen een de
schurd
van 22 lb"
gro.

torn aan Dankaerd van Ogeerlancle,
van Gent t"v"v" mer
Montfrant " van I-leessine, souverein bal ju\^rbaljuw
van vraanderen" Lievin Hoet
beLaalt de hel e som, waarbij de anderen beloven hem schadeloos te
stel len "
Voldaan op 26 auqusLu s 1_4O3
"
Fo 56r" /1"

1"209"

Gillis de Smet, fs" Mechiels, en Joes van den poele, fs" MechÍ-el s,
erkennen een schuld van B lb" gro torn aan Liev j.n Hoed
"
"
"
Voldaan op 26 augustus 1403"
Fo 57r' /2 "

L2LA" Anclries van den pitte verkl aart dat Joes Cleyne
als borg r.¡oor pieter
de Wale, diens schuld van 28 s" gro torn beLaald
heeft "
"
"
F"" 57r" /4"
1"21,1"

Jonkvr" Lisbette Osts legeert I lb" gro" t,orn. aan haar nicht Betkin
tsVisschers, fa. Idi 11em "
F" 57r" /6 "

121,2" Jan Deynoet erkent een schuld van
Lambrecht Bosschard "
Fo 57r" /7 "

3 lb" gro" torn" van brood

aan

153

1"403,

juni

19

1213" Jan van der Gracht, fs" pieter, erkent een schu I cl van 2.O s" B d
gro " aan Heinric Coudscure in naam van zi jn Vf OUI¡i jonkvr" Uarie"

F" 57r" /E "

121,4" Justaes de Landmetere van Gottem erkent een schuld van 5 lb" gro.
aan Jan Boegart van Semmerzake, cjie deze som betaalde als borq voor
Segher Bornai.gen.
Fo 57r" /9 "
1.215" Jan Everbrant

erkent een schurd van 34 s " gro " torn " van 2 mucl ko-

ren aan Joesse Beste "
F" 57r" /1O "

" Heinric de Droeghe erkent een schulci van 2 lb "
2 b" land te St"-Denijs aan pícter pieters"

121'6

Fo 57r"

14,

s" gro" torn.

van

/11,"

Cellin heeft aan Simoen de Sterke L/3 van een huj-s, eertijds
eigendom van Ghiselbrecht de Sterke, Simoens vader, verkocht, gelegen aan de Kouter, met een landcijns van 5 lb" par" per jaar aan:
Jan Cauwe, priester, houder van een kapelrij in St"-Jaãobs, 3 lb"
par "
cle cotidiane van St"-Jacobs, 40 s" par"
Koopsom: 7 lb" j.O s" gro" torn"

1,21,7" Lamcin

Landheren; Jan Cauwe en Pieter Bernier, priester (cotidiane)
Voldaan op 22 septemT:,er 1408"

Fo 57r" /1"2"

12L8" Pieter de paeu erkent een schulLi van 6 Ib. gro" torn" van cie helf t
van een huis op de Galqenberg aan jonkvr" Lisbette Osts"
Fo 57r' /5 "
121,9

" Bernaert Wanclelaert erkent

een schuld van 2 lb" 4 s" gro" torn,
Jan de Langhe, optredencl voor het godshuis van de 'r}jood Godsrr
"
Fo 57r'/1'3"

1,220"

Heinric van der Donct erkent
brecht de Grutere, meter"
Fb 57v" /4"

1.221,,,

Gi1lis Oste erkent, een schuld van 30 s" gro" van achterstallige
pacht aan Luuc Baston "
F" 57v" /5"

1.?_22

"

een

aan

schulcl van 32 s" gro" aan Ghisel-

Mergriebe Waeghiers legt klacht neer tegen Gillis Lauten, van wie z€)
een ka.mer en een zaLder in zljn huis aan het Stalhof te St"-pieters
heef t gekocirt, waarvan Gil-lis haar echter het gebruik ontzegt" De
schepenen stellen Gillis in het gelijk daar in de koopvoorwaarclen qe*
stipuleerd was clat hij haar ten allen tijde de koopsom mocht teruqbetalen en de verkochte kamer en z,older terugnemen "
F" 61r" /B "

1"54

1"403.
12?-3

1224

iuni

1"9

" Jan Bruusch, fs" Gi11is, erkent
ijzer aan Jan van Hi j ferinqhen .
F " 6Lr. /1O"
"

een schuLd

van 2 lb" 10 so qro" van

MeesLer Daneel oesLerlinc bezit 2 huizcn in
schelciestraät"Eén er*
van kocht hij van Joes steurem, waar Jan vande
cien Doerne en Jan,Sermaechelins iandheren v¿ln zi-jn en er resp" 3 lb. par" ci jns en een
te van 7 kapoenen op hebben"'russen beirle huizen J-iqt een cloorqangrîeneen scheidingsmuur, die op de grens van de twee erven staat" Daneel met
heeft ciie muur gesloopt en vervangen door een nieuwe, op een andere
plaats" Hiertegen protesteren de la.ndheren en dulcJen deze mLrur
slechts
zolang aLs Daneel de beide huizen bezit" z-o hij er èèn van verkoopt,
moet de eerste m.lur herbouwd worcren en de nieuwe af gebroken
"
F" 62r" /4"

1225" Pieter Beys erkenL een schuld van 28 so gro" aan Mathijs
de wagheneere"
Fo 63v"

/9"

1'226' Jan de scheerere heeft aan Jan van Beke zijn recht
verkocht op een
huís vÔÔr de Minderbroeders naast pieter dé Draeyer"
Jan van Beke verkocht zijn recht in het huis vôôr de Mínderbroeclerspoort
( L) aan Jan
de scheerere, die van deze v¡edcrzi jcrse verkoop nog 3 lb" L5
s " gro.
tegoed heeft"
Fo 71,r" /14"

1227" Joes storem heeft aan meester Daniel oesterrinc een
huis verkocht in
de schelclestraat tussen Jan van l{endonc, priesLer, en
huis van de
koper, belast met 3 lb" par" per jaar aan een kapelrij het
in
st.-Jacobs,
gehouden door Jan van den Doerne, Þriesber, en met 7
kapoenen
aan Jan
Sermaghelins, priester"
Landheren: cie priesters Jan van den Doerne en ,fan sermaghelins"
Voldaan

Fo

op t6 maart

7?_v"

L403, iuni

/5

1,407

"

"

2C)

1228" Heinric van der Cameren worclt veroordeeld tot
het betalen van 3 lb"
4 s" gro" torn" aan Joesse Storem
"

F"

51v"

/rc"

1229" Fransoys cle Bets heeft de hel:ft van een huis
te st"-Baafs in de Kou-.
tersLraat op een erf van ogier Tsule geruild tegen
de helft van een
huis aan de markt, eigendom van Jan
en zijn vroub/ Gheertruder waarvan de andere helft toebehoort
";-oãr-""ã¿t
aan
Jan
Belric, belasL met
3 s" par" per jaar" Bij de dood,rÀn Jan van der Laect
zijn vrouw
ontvanqL' Fransoys 20 s gro en tot dan kri jgt hi j j of jks
"
aarli
"
cle helf t
van het
.ooft van zíjn (geruilde) grond te st"-Baafs"

Fo

(

57v" /L"

L) de rlFremenuerenpoerteie

1_55

1,403.
1"230

uni

20

" Lievin van Biervliet st¿rat, zi jn helf t van het huis aan de Vri jdagmarkt, eigendom van wijlen Clais Lammins, tussen Jan Versaren en
wijlen Jan Scolfaert, af aan Claistwecìuwe Lijsbette van der Heecken,
die 1/4 van dit huis bezj.t." Ze maq zj.jn helft behouden tot haar <iood,
op voor\^Jaarde dat zii de helft van cie lancicijns betaalt en dat haar
1/4 na haar dood aan Lievin van Biervriet komt"
Landheer: Hei.nric van Ansbeke (H.*Geesttafel van St"-Miclriels).
Fo 57v'/2"

1"23I. GiIlis van der. Helle van Zultc erkent een schuld van 2g s" gro. aan
jonkvr. ysabeele van der Corben, weduwe van Willern Coeris en aan diens
erfgenamen
Fo 57v" /3 "

"

1232" De schepenen veroordelen Jan de curte van Aspelare en Heinric Capel-.
l aert, borgen voor Ghee::truicle pl ats , tot het betalen van 2 Ib 1,4 s"
"
gro" van een rf lati_nqhsrr (1) die Gheertrude
oP het qoed ttTascherij¡tt
moest laten "
Fo 61r" /9 "
1.233 "

Jacob van clen Pitter Jàn van Munte, fs" Janr eo Daneel Rijm beloven
aan jonkvr" Lisbette van Aercele, weduwe van Willem van den pitte,
en nu weduwe van Jacob van Heurne, een rente van 4lb" 1_o s" gro"
per jaar in ruil voor haar rechLen op cle nalatenschap van Wj-llem van
<len Pitte. van deze i:ente betaalt Jacob van den pitte 2 rb" 10 s"
4 d. gro", Jan en Daneel ei-k 19 s" L0 d. gro" De L5 harsLer haver
die jonkvr" Li-sbette jaarlijks verschulcliqo is aan de erfgenamgn
van
wil1em van den PitLe, worden haar kwijtgescholden" iSovendien behoudt
ze haar rechten op de huizen binnen ceni en op het roerend goed in

het sterfhuis van Willem l:uiten
F" 6Lv" /6"

Gent"

1,234" Willem Dhont erkent een schul_cl van 33 s" B d" gro. van de helft van
een huis tegenover BJ-ox van Steelant aan J an van der Biest
"
Voldaan op 7 november 1_403 "
Fo 62r" /!"
14C-3

uni

21

L235" De schepenen veroordelen Jan van de Velde, alias Bleckinc tot het
betalen van 27 s" gro" torn. aan Pieter Sleyman
"

Fo

32v" /1,1"

jf en zLjn vrouw Machtilt Willaeus verkla,ren dat ze de
20 lb" gro" torn" die Jans vader Boudin de Knijf bij hun huwelijk
beloofder oñtvangen hebben"

1"236" .ian de Kni
b-o 57r"

/'/"

(1) het teruq overgeven van waL men bij cle pacht ontvangen heeft"

156

uni

1"4C-3
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1237" Heinric van der Heerent en Michiel de Pachtener:e erkennen een schuld
van 5 lb " gro " torn " aan Jan Þlatthi j s van land dat hun uit rechL van
verwantschap toekwam en daL bij vonnis aan Jan Matthijs was toegewezen"
F" 57v" /LA"
1238" vincent rnghel en Jan DeÏ:bout in naam van zijn vrou\^r Katheline fnghels,
erfgenamen vitn Katheline van Scoerisse, weduwe van ser l¡/outer Tnghel
en moeder van Vincent en Katheline, verklêren dat zLj aan vrouw Cl^are
sMeyers, non te Oosteeklo, een lijfrente van 6 s" gro" per jaar schul-

dig
zijn "
o 6lr'
/2 "
F-

1"239

" Gillis van der Meulen erkent een schr:ld van 19 s" 4 d " c¡ro. van pacht
aan Luuc Bastoen t"v"v" claeys van oedenvelcie"
Fo 61r" /6"

1,403

uni

22

1240. De schepenen veroordelen Raesse van Turtelboeme tot het bretalen van
2 lb" B s" gro" torn" aan Willem MasL"
Fo 52v" /9 "
1"241" Jan Hoste
den Aste "

erkent een schuld van 34 s" B d. gro" torn" aan Jacop

van

F" 53v"/3"

1'242. Jacop de Pottere belooft aan zijn dochter jonkvr. Kateline, non in

het klooster van Sint-Clara een lijfrente van 24 lb" par" per jaar,
bezet op een brouwerijttint Haenkinrtaan,Sanderswalle op een erf van
de H"-Geesttafel van SL"-Niklaas en St.-Michiels en cie kerk van H"Kerst, met een cijns van 35 so par" per jaar" Deze brouwerij is gelegen tussen Joesse de Hase en Fransoys Scape "
Landheren: Gheeraert de wlouteneere, priester (St"-Niklaas), Heinric
van Ansbeke (st"-uichiels) en Jan portier (H"-Nerst)"
Fo S7v" /8"

1243" De schepenen veroordelen Jacop Wedemaer als borg voor Claeis Bekaerd
tot het beLaLen van 24 s " gro. torn. aan Jan Baerd, gevolmachtigde
voor Coppin Inghele"

F"

57v" /9

"

1244" Gheeraercl van den Heede erkent een schuld van 30 lb" gro" torno vê.n
een leengoed te Waregem, 9 b" groot., clat hij kocht van Jan van clen
Hende, fs" cillis.
Borgen: Oste Baets, Daniel van den Eede en Wouter de Coeman"
o 61"r" / 11,
F
"

1_57

uni

1_4C-3
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1'245" Jan de vos van semmerzake heef

t aan Jacop
clen Audenhuu s 1,/2 *houtil
1) b" e¡l 7 r" land verkocht te semmerzakevan
bussen het land van Jan
Maeldrey en dat van Jan de Vroeye, lcelast niet 2 d" par" landcijns
aan de heer van Gavere I,iocht .Tãcó¡: gehintìercl r¡¡orcjen
van z.ijn.-eiqendom, zal "Jan z L'..¡" par" hroetc-: betalen" in het gebruik
(

Fo 61vo /3"

1246" De erfgenamen van l'i llem van clen pi t te, Jacop van
cien pi tte , broer
van Willem, Jan v an Munte, fs" Jan erì Danie;] Rijm erkennen
een schuld
van 5 tb. LB s" 6 d" aan Jan van Aercele, gevolmachLiqde voor
zijn
zuster Lijsbette t..n Aercele, ldirlems weduwe, van acrrterstallige
lrbilevinghe', (Z) van haar mans eigendommen" Jacop moeL, 2.t s" 9 ci. gro",
Jan en Daniel

F"

elk 48 s" 4 d"

6Tv" /5

grCI.

"

" Jan cle Coc, kaaskoper, erkent een schulcl van 4 lb "
van een lening aan Michíel paricjane
Borgen: zijn broers Willem en DanÌe1" de Coc.

1,247

Fo

6?-x'" /S

1_O s

o gro. torn

"

"

1'248" De schepenen veroorderen Jan Becae't als
voor pauwels van den
Watere tot he.L betalen van een schuld vanirorg
dere schulcl van 10 s " gro " aan Lievin Papal1-O s " gro " en van een an_
"

Fo

t4a3

"

71u" /1,"

iuni

23

1,249" Boudin de Neckere erkent een schuld
van 45
Jan van der Boeninghe"
F" 6Iv" /4 "
125C-

"

so 2 d" gro" torn.

aan

Gi1lis van Berraer, f s " Jan, verJ<laart zich volledig
mede
in naam vên zijn vader Jan van Berlaer en zijn zustãrvorcjaan,
Gheertrude,
vrou\^I van Jan van Roden, vail alle transacties
lenen, erven, bossent huizen en roerend goecl in vraanderen of invan
Brabant,
overgedragen
aan i^/illem van Loke t"v"v" .]an van }{espt, arias
de
Lombaert,
hij deze transacties heeft gedaan" irrocirt Jan van der Ilespt met wie
niet naar
behoren van zijn eigenclom kunnen genieten
za|
Girlis
2oo
rb"
par.
,
boete betalen, 1/3 ãan de graaf t/Z aan cle staci
Gent
,
en
L/3
aan
de benadeelde"

Fo 66r" /1"

( 1.) een oucie bunder?
(2) levenslang recht van
vruchtgebruik

158
14C-3

"

juni

24

1"251. Jacop van cler Berchmost, parochieprj-ester van Merelbeke, heefL aan
Justaes Coets 1b" meers verpacht te Merelbeke, voor 6 jaa::, tegen
B s. gro" per jaar; de pachtsom voo:: de rrele termi jn, z LD. B s"

gro. bedragend, is reeds l¡etaald "
Borg voor Jacop is GÍIlis van der
Fo 68r" /7 "

uni

1.4C-3

lSerchmost"

26

1252" Vr/illem de

lijfrente

Vremde heeft aan Joesse de Nayere, alias van Berghem, een
20 s " gro " torn " per j aar verkocht. Wil1em zal cle rente

van

binnen een half j aar bezetten
Fo 62r" /2"

"

Dierkin en Jan Raes hebben van Jan van der Scelden de
helft van het goed te Ninove, geleqen lrTen Calverf , waarvan
j eigenaar is, door zijn vrouw jonkvr" Kateline Wits, in pacht hi
genomen
voor B lb" gro" per jaar plus de jaarlijkse rent.e r¡aarmee het
lanci
belast is "

1"253" Berthelmeeus

G" 62r" /3"

1_254

"

Heinric Reyngoets, mandenmaker, berooft zich niet te vergrijpen aan
de persoon of het bezit van Katheline van der smessen, Jan van der
Hespt, alias Lombaert en Diederic van Zuvenen
Fo 7Iv" /5 "

iuni 27
1255" Matthijs van den Spieghele erkent een schuld van 11 Llo"
van een huis in de Lange t4unt aan Victor Vr/eyLins
"
Voldaan op 20 oktober 1403"
1"403.

gro

" torn "

Fo 61v'/7"

1'256. Bouciin cle Broessche, monnik en aal-moezenier van st"-Baafs, heeft aan
Fransois Eleney, parochiepriester van de kerk van o"L"-Vrouw te
r?Esreeplr, een tiende in cleze parochie
in pacht gegeven voor 6 jaar

tegen 34 lb" par" per jaar"
Fo 62r" /6"

1,257" Joesse van Berchem

alias de Nayere, worcit veroordeeld tot het beta" van land aan Heinric van den lvleu len I ande "

len van 1"1 lb" gro"" torn
F" 62r" /7 "

L258" Pieter trVeylin en zLjn vrou\^/ Mergriete Carimans hebben aan Jan van
Maelgavere, kruidenier, een rente van 4 lb" 1-5 s" 6 d par" verkocht,
bezet op volqende erven;

in'"_ .lïå:i:"liï::î,,,i'':::..=,

1L e

, Jan cle Gheytere

par

"

42 s" par "
28 S" par "
7 s" par "

1,59

in de Vuilsteeq
Jan de Saghere
27 d" par"
Roegeer van rdi jnsberghe
27 d" par"
De helft van deze rente kochten Pieter en Mergriete van Jan Cariman,
Merqrietees broer. Tevens verkochten ze g d. ó.r" rent,e,
op het
erf waar Pieter-rle Brune, fs" Jacob, woont, elen erf met 5bezet
kamers
sen een andere 5 kamers en Pj-eter Pietersseune, de helf t van een tusr?kriekerie" (1-) achtr:r de 5 kamers, hiaarvan Jan cariman de andere helft beziL en een erf met een huis tusscn l^Jil]em cle Zomer en Jan de t¡/ulf Jan
"
van Maelgavere gaf deze erven_terug tegen een landcijns
van 40 s. par"
(5 kamers), 5 s" 10 d" par" (krieñeriã) en 14 s" pa;. (erf
* huis),
samen 59 s. 10 d" par"
F" 62v" /1"
1259" Vi-ncent van der Sickelen erkent een schuld van 15 s 6 d. gro torn
"
"
van v;i j n aan Wi l lem de Knuts "
Fo 63v" /1"

"

1260" Jan van der Scueren en zLjn vrouw Lane hebben het goed rrTen steenerr
te Lemberge, 18 b" groot, in pacht genomen van píeter
cler Muelen
voor 9 jaar, tegen 6 lb " 1,2 s" B d" gro" per jaar. De van
pachtheer krÍ jgt
bovendien de helft van de opbrengst van de duiventil, van heL water
en van iret oof t.
Namen van akkers en weicien: l_and op cle rrBeecweghlr,rfboven
de Femsicir,
rrBoschcoutererr, ttde Droghe weede an
rlNederackerrr, de
cle
wostj.neñ,
de
lf mersch
te Landscoutereir "

F"

7Ar"

/1"

1261,. Boudin de Grutere geeft volmacht aan zLjn knaap Gilles van
Doelaghen om schulden te innen van de brouwers en de bakkers tederGent
"
Fo 75r" /5"
14C-3

"

juni
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1,262" Gheeraerd Crauwel erkent een schuld van 2
aan Laureins Suerinc "
Fo 62r" /8"

lb. 10 so B d" gro" torn.

1263" Laureins Loetin erkenL een schuld van 28 s" gro" van een lening
GilIis Bekard "
Fo 62r. /9 "

aan

Martin de Gheent, Thomaes de Clerc en lleinric
der Varent, vinderen van de opperkosterij van St.-Jansparochie van
rapporteren dat zij;
L264" op 17 maart t4O3 Wiltem Padelade veroordeelden tot het betalen van 7
s" 6 d. gro" aan Jan van der Muelen, kruidenier, en van 21 gro" en 1
ïngelse van kosten "
Fo o3r.

/1""

(1) een kriekenboomgaard, of algemeen; boomgaard"

160

1265" op 24 december

1,4C-2 Kerstiaen Boudíns veroordeelden tot het leveren
van 2OO bossen hout aan Jan van cler Muelen, kruidenier en van 14 gro
"
van kosten "
Fo 63r" /2"

1,266"

dat hun voorqangers Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en cs" op
11, jul-i 1,402 de weduwe van GilIis seupers veroordeelden
het betalen van 5 s" 6 d" gro" en 2 Inghelse âan Jan Bekelinc entot
van 10 gro "
en 1 Inghelse van kosten.
F" 63r" /3 "

" dat zij op 21 feirruari 1-403 Jan dr: scotel_eere van Herzele veroordeelden
tot het betalen van 4 harsLer tarwe en 4 harster en 3 muddeki-ns koren
van de tiende van Herzere aan wíllem cie Knuts en van 25 gro" en 2 In-

12.67

ghelse van kosten"
Fo 63r' /4 "

1268" op 31- mei 14C3 Jan van den Steenpitte veroordeelden tot het leveren
van looo loossen houL aan l,'/il lem van Bevenhole "
Fo 63r" /5 "

" op 29 mei 1403 ptartin de Cost-re veroordeelden tot het betalen van 9 s "
4 d" grc" aan Jan Willernets en van 25 gro " en 1 Inghelse van kosten"

1269

Fo 63r"

1270

"

/G

"

dat hun voorgangers \,Villem van RavenscoeL en cs" op 21 maart L398
Kerstiaen Boudins veroorcieelden tot het beLaren van 4 s gro. aan Jan
"
Werrekin en van 21 gro" en 1 fnghelse van kosten"
Fo 63r" /7 "

1271" Pieter, f s " pieterr €ñ zi jn vrou\.^/ Mergriete sMaders, hebben aan Jan
de Bl ake, f s " r^/illem, een str-rk grond met een huis verkocht, 1 dagmaal
groot, te st"*Denijs-westrem aan r?tien HuL", voor 4Ib" gro" en een
lijfrente van 6 s" çJro", bezet op de gekochte groncl" Jan de Bl ake
zal- er ook een huis bouwen ter waarcle van zs
1"403.
1.272 "

F" 65v" /B "
juni 29

(L) Hughe de Melun, heer van Antoing en Zottegem: €ñ zLjn vrou\^/ Beatris de Biaufort hebben aan Lievin napal en Jan
een lijfrent,e
verkochtr resp" van L00 lb. par" en 3oo lb, par"clocman
per jaar, bezát op
ZoLteqem en diverse andere heerlijkheden en bezittingen" Jan van vaer*
newijc, fs" Sander, trad hierbij op als zaakvoercler van de
verkopers"
Door schenking van Hughe aan zi.in zoon Henri, gedaan bi j zijn
Ìruweli jk
heeft zljn weduwe echter recht, van clouarie op ã" gronden waarop
rJt:
renten bezet ziin" Jan van vaernewijc heeft de kopers gectarandeerd
ze geen nadeel" zul-len ondervinden van een wi jziqing in lret bezet vandat

de renten "

F"

( 1)

"ãr,i_lcien"

71v" /1,O"

akte geheel in het Frans scsteld.

1"61

1,4l-3

1273"

uni

30

Daniel vêìn den Bossche, fs" Daníel, en zijn vrouw Kateline rnghel_
bre':chts, hebbc¡n v¡ìn jonkvr. Li j sbeiLe coolrnans, weduwe van Joes
uten
Ramen het goedrtrer HulsLlr, 1,4 à L5 b" groot te v/etteren, in pacht ge*
nomen voor 6 jaar, tegen 2 rb" 1-o s" Ero" born" per jaar" Een iecamer
metter kaven ende met eenen coellochtinc'e
.ìan de Schelde
niet in
de pacht opgenomen" ook behoudL jonkvr" Lijsbette de helftzijn
van het
ooft

"

volgende namen van akkcrs worclen vcrmc:1c1:11ì-V/estacker bi j cier Bic-:stn,
de I'Nederhaendertrr , e?tGalyhevel tl' , clc I'Hoeqhe Ilaendertt' ( 5 clagwand )
,
lrover Lanqhe meerschlt (1 b" 40 r"), ildr: Salt?' en rrtHeechout,ee"
De pach*
ters heb-ben 2 Ll¡" 1-o s" gro" onLvangcn, mest ter waarde van 9 s" ôro"
en een ploegijzer van een qewicht va.n 15% pônO" Ze moeten
ook de ði¡ns
op de grond betalenr maar mogen ciie van de pacht afLrekken"
De pachtovereenkornst hebben ze verzekerci op 9 clagwand te Serskampr geheten
tt tBoschlrr 1 dagwand ernaast, 9 clagwand
"wi¡tin.smeersch;', 5 gemeten
te Bellem en 5OO .r" t-e ZeLc: rrirl .le Boscher"
F" 62v" /2"

uli

1"4C-3

1.274

"

2

Philips van den Houdenhuus en zijn vroLlw jonkvr Mergriete van Nuefville erkennen een schuld van 18 lb" gro. torn "van het afkopen van 4
"
b" land dat ze aan Jan de Langhe, fs" Jan en jonkvr
" Kateline slvleyers
gelegeerd hebben bij hun huwetijk"
F" 63r" /L1"

L275" ,Ian Mourman, houLbreker, erkent een schul_d van 6 1b" L0 s" gro"
een tweede schuld van ZO s" gro", beide van houL aan Jan Baerd
"
Fo

63v" /2

"

1276" Jan Roelins erkent een schuld van
optredend voor Gillis van Leke"

F"

1"277"

63vo

en

7

Ib " gro " aan Jacop Stu¡:Lewaghen,

/6.

Jan Boene, fs" Gillis, belooft Jacop van den Audenhuus schacleloos L.e
stellen van eventuele kosten, lasten of schade
die hij kocht van mer Phelips van den Caudborch"op de grond te Voerzele
Fo 63v" /8"

1278. Pieter de Vos, fs" Gitlis,
een schip aan Simoen uten
F" 7Or" /3"

erkent een schuld van B 1b" gro" torn" van
l ghen en Jan Steemaer "

Idu

1279" I-{einric Deinoet erkent ecn schulcl van 9 lb" qro" torn. van een lening
aan Jan DeynoeL "

Fo

7Ov"

/3"

L62

uli

1,4C-3

12BO

"

Jan steemaer, scheepsbouwer, erkent een schurd van 23 rb. gra" van
een leen aan Philips de Heere"
Borqen: symoen uten wulghen en Jacop steenmaer, broer van Jan.

F"
1,4C-3

2

75v" /1""

uli

3

Beatrijsse van den Kerchove, weduwe van Jan Beeren, vleeshouwer,
legeert 60 1b. gro " torn" aan haar kleinkinderen, Copkin,
Joeskin
Cal1.ekin , kinderen van Ghiselbrecht. Seissone en Clare sBeeren, haaren
dochter "
F" 63v" /3 "

1281," Ver

1282. Willem Buuc erkent een schuld van 26 s. 6 d. qro Lorn van Daniel
"
"
van Nevele "
F" 63v" /4"
L283" Jan Lievin Ctais verklaart geen recht te hebkren op een gemet land
rrter Loefr in l'4e1le naast Lauwereins wederi-c, in
cà neeriijkheid van
Heusden" Hij kocht dit land van Raesse van vlieberghe, met het geld
van Lauwereins bJederic. Met instemming van Joesse ln/ederic, fs" Laureins, draagt hij diL lancl over aan Heilsoete vossae::ts, weduwe van
Gillis van den Abee1e"

F"

63v" /5

"

1'284" Jan van der rn/oesten erkent een schurd van 2 Lb. gro" torn"
van li jnwaad aan de weduwe en de kinderen van Jan sClers, fs" Ghiselbrecht"
Borgen: Denijs van der Woesten en Jacobs van Rosensele"

Fo 63v" /11"

L285" De schepenen ve¡:oordelen Jan <le Nobel tot het betalen van 4 Ib"
L5
B d" gro" en 1,2 gro" van kosten aan Symoen van den Bossche.
Fo 66v" /9 "

s

1286" Pieter de Co(c ?) erkent een schuld van 3g s 10 d. gro. torn aan
"
"
Roeland Bolloc "
Borgen : VrJl l Iem de Blu, Arent van der Meere en Heinríc
Fo 74r' /9 "
'ten Hove.

1403, iuli

4

1287" Jan van Hertbuer, Jan Seysseune

en Lievin
Ghend, vinderen van het
Vleeshuis rapporteren dat z'íj op LI januarivan
1.403 Ghiselbrecht Seyssone veroordeelden tot het betalen van B s" gro" aan Jacob Nevelinc
en van 9 gro " van kosten "
F" 64v" /1"

1"288"

Gi1tis van der Li.jcbr"""
planken aan Jacop Heye"

Borg: Race Onredene.
Fo 7Ov" /L"

erkent een schuld van 9 Ib" gro"

van

juli

1"4A3,

1289"

-LbJ

4

schepenen veroordelen Lievin van Straessele
gro " torn " aan meester Jan van den lìossche, tot het betalen van 35
hij de L3 s"
4d " gro" zal vereffenen die Claej-s de Draeyere waarbij
leende
van
meester .Jan.
FO 7Ov"
De

S"

/4"

'1290" WilLem Janssone van
t{evele erkent een schuld van 3 1b" 2 so gro" van
bier aan Jan EeremJrout "
F

"

72.r" /B

"

1291,. Jan van Hertbuer, Jan Seysseune en Li-evin van
Ghencl, vinderen van het
Vleeshui s, rapporterr:n dat zij op 1_1 januari 1AO3
Ghiselbrecht Seyssone
veroordeelden tot hel_ betalen van B s. gro. aan Jacob
Nevelinc en van
9 gro " van kosten.
Fo 73r" /1,C"

L4O3. iuli

5

1292" Vv'outer van Hoven erkent een scl-luld van 20 lb. 2
s" 5 d" gro" t.orn"
van lijnwaad aan Jacob Papal
"
Borgen: Laurej-ns de Backere en
Gillis pieters, fs " Hellin "
Fo 6Ov" /6"
L293" Raesse van den wale en jonlcvr" Líjsbette, fa" pieter
Huughssone, alias
de Zwertvaqhere, ziin vrou-r^/, hebbãn aan Ghelnoet Damman,
s" Jan, het
huisttDe bonte coeîe in de onderst.raaL naar de Lange Munt ftoe,
met twee
huizen ernaast verkocht, tussen Raes onredene en phirips
Nackers,
al'ias van Keelant" Raesse clroeg de huizen Leruq over tegt:n
een renLe
van 1"2 lb " par " per j aar "
F

o 64v" /4"

1294" Jonkvr" Aechte van Breucele verklaart clat ze 30
s" gro" Lorn" heeft
ontvangen van jonkvr"
soucs,
wecìuwe
van
Jan
de clerc, t.v"v"
.Marievan oiátus
Jan de clerc, bastaardzoon
cle clerc, broer van wijlen.Jan
de Clerc" Hiermee beschouwt jonkvr" Aechte a.lle schulden
tussen de l¡eide broers al_s vereffend"
Borg voor Aechte: Clais H:inrj_cx"
Voldaan aan Jan de crerc (bastaard) op 17 november 14c5"
F" 7Or"
/5

"

L295" Willem de t-fonL erkent een schuld van

tussen St"-Janskerk

F"
1296

7Ov" /S

en

het Belfort

1,4

lb" gro" torn" van een huis

"

"

" De schepenen veroordelen Lexys van Roesen tot het betal.en v¿ln 38 s
gro" van lijnwaad aan Kateline, vrouw vat'ì V/i 11em Vi s .
F" 74v" /6 "
1-

o

1.64

1403, luli
L?_97 "

6

Na een tweede onderzoek in het geschil Lussen vJillem Sersymoens en
Jan van Elversele over hun huizentttser Jurishaecx'e en ilDe Z'¡/anerl
vestigen de schepenen en cie lanclrneters Giltis de Suttere en meesterl:eJan l-lebins hun schikking, getroffen op 4 april 1-403" Aangaancie een
nieuwe muur wordL bepaalci dat Jan niet moet tussenkomen in de kosten
daar vJillem deze op eigen initiatief gebouwcl'hecft" De afloop van
vJillems dak op het erf van Jan van cicr Goten mag ongewi)zigcl
blijven,
Mocht Jan van Elversele bouwen tot a¿ìn die arloðp, ñc,eten beicle
partij*
en samen een waterafvoe.r maken tot de pitsteeg"
Fo 65r" /3 "

1"298" De schepenen veroordelen Jan van cien Doerne tot
5 s" gro" van achterstalliqe afbetaling van een
gard "

Fo

7Or"

het betalen van 2 lb"
huis aan Jacob Schein*

/5"

1299" Jan van den Berghe van Heusden erkent een schuld van B lb" gro" van
een huis aan jonkvr" Lisbette van den Moure
"
7Ov"

FO

/2

"

1-3oo" iva panding op verzoek van Heinric Boele, priester en kapelaan
ven
St"-Ivo in de kerk van 51:"-Veerle, vãn 4 kamers op een frt,erli-nc,r
de Kuipersteê9r eigendom van Jan van Baveghem, hebben cle amman vanin
overschelde, Gheeraerd van cli:r Houven en cìe schepenen Jan Ghisels,
ArenL valke en Eweyn Diedericx, dit eigendom in Èeslag genomen"
F" 7Av" /7 "
1-301" Na pancling van een huis in de Koestraat,, Leqenover Symoen Bets,
eigendom van jonkvr" Mergriete Loufs hebben cle amman van Gent, Wi1lem
Rugghestul en de schepenen Jan rlhisels, ArenL Valke en Eweyn Diecjericx

het huis in beslag
F" 7Ov" /1C."

genomen"

1"302" Piel-er

de Stobbeleere, alias de Santloepere, erkent een schul_d van
3 tb" gro" t,orn" van een schip aan Mergriete van Bral¡ant
"
Fo 7Ov" /IL"

1-303"

Lisbet,te, weduwe van Jan de Hanr:r êh haar z'oon Jacok¡ de Hane, priester, hebben aan l'{ichiel Fierins van Cottemr €h zijn vrouw t'teigriete
sPotters hun goed te Oomlcergen, geheten 'lZwartenbrouchri, 30 b" groot,
verpacht voor een perj.ode van 9 jaar, hegen 12 lb" !Jro" torn" per
jaar':"iï;¡utl,"*,$"t:::.:.;'ååi5s
levcren:

L/4 van het ooft

Een f'camere metter kavellop

zoon

Fo

"

BOv"

/4 "

het

goeci

blijft

aan Lisbette en haar

1,65

1403, juli

7

13A4" Jan cJe Langhe van El.versele verklaart dat Lisbette, fa" Soyhier van
der Langherhage, ect-r tgenote van Gillis van clen Hecl<e haar schuld van
34 1b'" gro. torn" van land te Hauwe in ll tve I t'r : ean hem vo ld aan heef t
Fo 62v" /4 "

"

" Jacob van cien Hecke in eigen naam en in naam van zí1n moeder Li slretLe
en zijn broer Ghiselin erkent .:en schuld va.n ?. Ib " 4 s gro" torn en
"
"
1 rnud rogge aan pieter clr: Koc "
F" 65r" /2"
L306" Bi j vonnis van cle schepenen moeten broecler Gi.llis Barey en andere
broeders van he t godshuis"ter Lazarien'rJal'l Ka sel schadeloos sLeIlen
van 1/3 van 12 tb" gro", die Jan KaseL en zijn vrouw Gheyle Coevoets
schuldiç,J waren aan jonkvr" Berghe Goemaers, l" betalen
de dood
van hun moeder Mi:rqrÍóte Coevoetsr(Rkte van 27 februari ni¡
1-iBB), aangezien de broeders in naam van jonkvr" Gheyle, die in het gasthuis opge-.
nomen isrgeërfc1 hebben van Mergriete coevoets.
F" 68r" /!"
1'307" Lievin van der Heeken erkent een schuld van 2s s" 2 cl" gro to::n van
"
"
koren aan Boudin cle Grut-ere "
Borg: Heinric Bruggheman.
F" 7Ov" /8"
1-305

1_308.

SLevi-n van Liederkerke erkent een sctruld van 16
" gro. torn o van
het afkopen vðn een rente van 2 lb. qro" per aarlb aan
Jan van den
Steene, voogd van Locìewi jc, zijn zorrnVoldaan op 5 augustus 1t!)4 aan Locìewi jc van den Sheene"
_j

Fo

7Ov"

/12"

Jan van Huf felghem, Jan cle winber en Gillis Leweerke,
van
de opperkosterij van St"-t"iichielsparochie rapporteren vi-nderen
dat:
1-309" hun voorgangers Daneel van Maldeghem en cso op 25 ol<tober 14Ot Tulpin van den [/ioure veroordeelden iot het betalen van 4 s" gro" aan Jan
Platin en van 10 gro" van l<osten"

F" 7'Ir" /1""

1310"

j op L3 j anuari 1"403 Vr/ouLer van cien Scoete van Nevele veroordeelden
tot. het betalen van 28 gro " aan Jacob Brant en van 36 gro van kosten
"
F
71r"
?.L

/2

1,311,"

"

hun voorgangers CIais Daens, Jacob Lenden en cs" op 19 maart IAOL
Jacob de Ketelboetere veroordeelden tot het betalen van 36 s 6 d
"
"
gro" aan de vrouw van Lievin Hurtr:buuc en van L5 gro van kosten
"
"

Fo 71r"/3"
131-2"

zLl op 16 januari 1403 pieter van den Hecke veroordeelden t.oL. het
betalen van 7 s" gro" aan VJitlem van den l-love en van 20 qro" van
kosten "
F" 71r" /4 "

"

tob

L313" ziJ op 9 clecember 1403 Simoen Steyaert veroordeelden
van 32 gro" aan Jan de Seys en van 10 gro van l<osten tot het betalen
"
"

Fo

1"31,4"

1-31-5

71"r"

/5

"

zij op 3 april !4O3 Jan van der Mersch van Aar:sele veroordeelden tot
het betalen van 22 s " 4 d" gro" aan Jan Plume en van 43 gro" van
kosten "
F" 7Ir" /6"

" zLj op 1-3 februari Ghiselbr.echt Soissone veroorcleelden t.ot het betalen
van B s" 1_ d" gro" aan Roeland van der Heyden en van 16 gro"
en 2
Inghelse van kosten,
F" 71r" /7 "

L31-6"

zij op 3 februari Ghiselbrecht soissone
tot het l:etalen
van 1"3 so 9 d" gro" aan Ghiselbrecht vanveroordeer-den
Musscoete en van lB gro " v,atl
kosten
"

Fo 71r" /8"
131"7

" Coelart van bij den Bosch erkent een schuld van
lening aan Jacop EIaut, fs, Riquart"
Voldaan op 30 augustus
o 7Lr" /í.lO"
F

14A3

11"

lb. gro" van

een

"

1-31,8" De schepenen

veroordelen Clais Gheylirec tot het betalen van 1"4 Ib"
4 s" par" van achterstallige rente aan Arend
van Voshole, proviserer
van het Hebh¡rechtshospitaal "
F" 7Lr" /1,1."

1319" Jacop van der Straten erkent een schuld van B 1b"
12 s" gro" van
Hamburgs bier aan Wouter de Grave"

F" 7Lr" /L3"

1,320"

De

schepenen veroordelen Vincent van

van 2L s. groo aan Gayns Can ben
F" 7Lr" /1"3"

der Sickelen tot het betalen

"

L321" De schepenen veroordelen Jacob uter Galeyden
tot het betaLen van g
lb" par" schadevergoeding en 1,1 s" gro" van kosten
Michiel de
Moerr man van Beatrisse, Jan Beelenseunets weduwe. aan
Deze
Jan Beelenseune had aan willem Arendseune lanci van Jacob uter Galeyden
verpacht,
die het echter verkocht vôór het verlopen van de pacht" Bovendien
moet
Jacob 4 nobelen extra schadevergoedíng betaren aan willem
Arendseune"
Fo 72r. /7 "
L322" Stevin van Liedekerke erkent een schuld
L6 lb" gro" torn" aan
Jan van den Steene, voogd van zijn zoon van
Lodewi- jc, van het afkopen
van een renLe van 2 Ib" gro. torn" die Lodewijc heeft
op zijn goed"
Voldaan op 4 augustus 1_404,
Fo 79r" /6 "

1"6',7

1.403

juli

"

B

1,323. Jacob van cler Eeken erkent een schurd van 9 lb" 11
een lening aan pieter Dieclericx "
Borgenz zijn l:r:oers Jan en Willem van der Eelcen
"
Vol_daan op
Po 69v" /1L"

uli

a4C-3

1"324"

s" 3 d" gro"

van

30 april 1406"

9

Fierin cle Roede, alias Kint , van Wctt<-:ren, erl<ent een schulcl van
lb. qro" Lorn" van onkosLen in rrs ammansrr "
F" 56r" /4"

z

e

1325" Jonkvr" Kateline van den Hencle, voogd van il¿¡ar lcinderr:n Annel<in, Bet*
kin en Kaetkin uit haar eersLe huwr:lijk met Gheerard van Rehaghe, en
haar man Jan Heylen hebben aan jonkvr" /\11eene Leewaerts,
grootjuffrouw van het begijnhof Ter Hoye cie rente van 30 so par" op
erf
b/aar Thomas Storem woont, in de Onderstraat, verkocht t.v"v" het
de
infirmerie " De wczen erfden deze rente van hun qrootmoeder van vaders
kant jonkvr"

F" 72r" /1,"

í.326

"

Mergriete uten

Ramen"

rn naam van haar man Jan Huclevetters, arias de Rudderer
in haar
eigen naam verklaart tvtachtilt van der Elst dat Gheertrudeeo Smespoír*
ters, weduwe van Girlis Hudevetters, Jans broer, de 1,2 lb" gro. die
zi j bi j hun huweli jk beloof de, betaatcl heef t
"
Fo 72r" /2"

1327" Machtilt van der Elst, gevolmachtiqde voor haar man Jan Hudevetters,
alias de Ruddere, erkent, een schulcl van 3 Ib" gro" v¡ln een lening aan

haar schoonbroer. Eweyn de Ruddere"
Fo 72r" /3"

1328" Olivier cle Weurme en Merqriete sllulres e rkennen een schuld van 3 lb
"
2 s" gro" van harinq aan Jacop Kerstiaens "

F"

72r" /4"

1329" WilIem Blicteleven, fs" Jan, erkent een schuld van B
van een durmeschip aãn Willem Lammins
"

1l¡

"

gtîo

" torn

.

F" 72r'/5"

L330" De schepenen veroordelen Gítlis cja Backere 'bot het betalen van
schapen, aan 15% gro" pcr schaap aan Clais van Hoedenvelde
"

65

Fo 72r" /6 "

1,331-"

Quintin

Hughe erkent een schr:Ld van 6 s gro torn van een pantser
"
"
"
aan Jan Poelman, erpipereri"
F" 7Bv" /5 "

1_68
1,4C^3

uli

1"L

1'332" Diederic van cien Houcke erkent een schuld van
een durmeschip aan pieter Kerse.
F" 63r" /8"

2 Ib" 4 s" gro"

van

L333. Clays van cien putte, fs" Jacob , erkent een schuld van 1"4 Ib" 5 s"
gro" torn" van een huis in cje Donkersteeg aan l,amoeyns de Ponteneere"
Borgen: Gheerolf de Valkeneere en Jan <1e bJispeleere"
F" 7lv" /B "
1-334" Hughe Mostaert erkent een schuld

F" 7Iv" /9"

van

1,2 rb"

par" aan Kateline Roelants

L335" Kerstiaen cie Stoevere, fs" Jan, heeft aan Lampsin Cellin en zijn vrouw
Agnees Ledichgans een rente van 5 s 9 d gro. torn per j aar verkocht.
"
"
Borgen: Jan de SLoevere, fs" Wouter," en Jacob
de Stoevere, fs" Jan"
Fo 72v" /1,"
L336" Gil1is de Groete, ,EIÐo
Gi11is, geeft volmachL aan Jan Stouten
naam schulden te l-nnen van Jaquemin Pottier van Bergen

Fo

1,4C.3

L337

uli

TZv"

om

in zijn

"

/2"

1.2

rruten scoutrt erkent een schuld van 9 lb" gro"
" Jan Goetals
torn. varì
rtlnt
een huis
Steenkinlr, naast het 1?Sluetelkinil in Overschelde aan
Lievin de Vroede"
F" 64r" /4"

L338" Pieter de MoI erkent een schuld van 35 s 1_O d gro" van het huis
"
trlnt Sleutelkinil aan Lievin de Vroede" "
Borgen; Heinric van den llane, Boudin Voetwater en Pieter Br.:rtin
"

F" 64r" /7 "
1339" Cornelis de Beys erkent een schuld van zo s gro. torn o aan Jacop
"
Smet "
Voldaan op 1 oktober 1-403 "
F" 67r" /5 "

cie

L340" Heynric van der Donct, bakker, erkent een som van 49 s" z d" gro. van
koren aan Bussaerd Bertelloot"
Fo 7lv' /3 "
1"341," Daniel-

van der Muelen erkent een schuld van 5 s" 9 d" gro" van wijn

aan Jan Roughen
F" 7Iv" /4 "

"

169

uli

1_4C-3

1"342"

12

Heinric van Danckaerseeke legeert 10 lb," gro" torn" aan Merkin,
zijn
natuurlijke dochLer bij t<ateiine van synay"
Bovendien reqeert hij haar
het huis, biaar haar rnoeder in woont, qãr.ion
c1e vest, op een erf
van clays crane, kruidenier, tussen Jan pijneop
en
de hofstede van Jan
Lauwers" Hei'nrics vrouw jonkvr" Beelc stuieyárs stemt
in met de schenking
van het huis.
Landheer in naam van cie kinderen van clays crane: symoen
uten Hove"
Fo 75v" /T
"

1,403"

iuli

L3

L343" De schepenen veroorclelen pieter van den Turre err Gillis
van der Wostinen als borgen voor plrilips Spierinc, tot het l¡etalen van
s" aan Bertelmeeus van den Briele, deken van de rrscepperstr 2 rb" 1.4

F" 65r" /1..C "

"

L3+4" Justaes CabÍ1Iau erkent. een schuld van 2 Ib gro
"
" torn " \¡an de
en de erfgenamen van Heinric van Leyns"

F"

weduwe

67v. /1,O"

sClerx erkent een schulcl vãn 9 lb" gro" torn" van lijnwaad
jonkvr" Beatrijse Dondernaerts"
Borg: Gillis Serjant, fs. Jacop"
Voldaan op L3 sepLember 1,4L3"
F" 71o" /Z "

1"345" AechL,e

1,346"

Pieter Acieric erkent
taling van een schip
F" 71v" /7 "
uli

1-4C.3

een schuld vân 4 Ib" gro" van acht.erstallige beaan cle wecluwe van Heinric Spfoec
"

1.4

"

De schepenen veroordelen Jan Bornem
6 d
gro o aan Jacop Noyen"
F
63r" /L2"

1"348"

Raetselt Aesbijts erkenL een schuld
voor haar zeon Cornelis de Rave aan
F" 7Tv" /G "

1.347

1"349

"

aan

"

tot het betaten van Z Lb" L1 s "
van 38 s"
Jan Laport

gro" torn" als borg
"

cuperkin, knaap van mer Daneer van Aerwijne, heer van HansJ:eke, haci
een hond van zljn heer verminkt. Arend Mesdach, clie beweerci had op
goede voet te staan met mer Daneel, lrad hem beioofcl de zaak
bij zijn
meester in orde te brengen, maar in werkelijkheid hacl
hij
hem geld'
afqeperst en hem voortdurend in angst gehou<1en" Hij \^/as tenslotte
veroorrleeld Lot een pelgrimstocht, -r..i,r.n hij nu úerlichting vraagt"
De voorschepen Matheus Damman, juqeflrin deze zaak, vonnist dat
Aren<l
te Deinze, met een waskaars van 1pa"a, vô<br en
processie,
na
dc
open.J:are bekentenis zar afreggen van zijn misoaa¿ en dat r-,i: drie aåqen
daarna op bedevaart zal gaan naar st"-Gil.lis de provence. wordt dit
1r

17C-

vonnis niet naqeleefd, komt er een boete van 1OO lb" par. bi j
"
Borqen: Jan metten Scapen (voor Arend ivtesdach) en Heinric de Wilde
(voor mer Daneel van nâfwijne)

o

F

u1i

1"403.

"

73v" /1""
L5

van Audenarde erkent een schurj_d van 5 1b" gro. aan Pieter Ael*
lcrecht van 1/1,6 van het huis rrfn cien Mayererr aan
cle Hoogpoort en van
1/4 van een rrloeveir in de Burgstraat..
Voldaan op 6 oktober 14,04 "
F" 64r" /5"

1-35O" Raesse:

L35

L" salin

Ramont heef t van i\ndries de pl anteri,, bal iuw van Deinze,
een
windmolen gehuurd te Petegem-aan-de-Lr:ie, eigeáciom van
qraaf
de
van
vLaan<leren, voor een periocre van 3 j aar, 'tegÃn Br. 1b"' p;;" =0",. j
aar
Daarbij heeft hij roerend goeci ontvanclen ter waarde vaÀ 9lù" par"
Borgen: Philips Ramont, Pieter cle vos en Heinric oesterlinc"
Voldaan op B december L404"
Fo 64v" /1"1"

1"352"

Lievin Ba,ert heeft van Thomaes de HonL een molen in pacht qenornen
tusse. Rekr<eringen en Deinze voor 2 jaar tegen 5 rb" gro. torn. per
jaar" Hij heeft bovendien 31- s" gro" ontvangen, terug te betalen
bij
het einde van de pacht"
Borgen: Jan Boene, ori-esraqer, pi-eter van Lacrne, Gillis Goethals
en
Jacop Dietaldoet "
o
'/2v" /3
F
"

L353" Jan Bekaert van lniestrem heef t het i;oed van pieter pietersseune,
woont inlltAntvat'? in cle oudburg gåt*gen te iìijsbrugge, in pachtdie
genomen voor 6 jaar" Het goed is 9 4 yt" q,¡root, de
5
4 d"
þacht"6.áruugt
s"
gro" torn" per buncler" Hiei:bij komt oe jaarliiise last van 10 s" gro"
aan willem Goeqhebuer en 2 kapoenen" Jan ontvinq tevens een
lening van
3 lb" gro" torn" vercie' worclen verrnerd: fesRaeds stecle,r, ene Alyse
spor_
ters en Heinric Dooghe "
F" 79v" /L"

1403" ruli !6
L354" Hughe Soetsiele erkent een schuld van 53 s gro
"
" van een durmeschip
aan Jan Seys, fs" Gil1is, schipper
"

F"

1355

56r" /3"

" Jan

Debbout erken

herberq

erDe

Fo 64ro /1O"
t356

t een

schu

ld

'

v

an 5 lb

"
Odeveeretr aan Race van Audenarde"

1_O s .

gro " van

1"/B van een

" Jan Verali jsserr erkent een schuld van 2 Lb" gr.o.) van ecn lening
zijn zusters l4erg:.iete en Soetin Veralij ssen
"
F'o 64v" /2

"

aan

171

1403, juli
1357

L6

" Phaes van der ìvie,:rsch eist in naam van zijn dochter KathelÍ-ne, van
Jan van Bakerem, haar gescheiden man, dat hij zLjn staat van goed zou
voorleggen van de t-ijd dat de schepenen hen verwez.en naar de kerkelijke rechtbank" Jan r¡il enkel een staat van gocd qeven van cle huiclige
stand van zíjn beziL, daar hij e<:n deel verkocht heeft om zi-jn schulden te Ï¡etalen" De schepenen J¡ekrachtigen echter Phaesr eis,
Fo 67r" /3 "

L358. Segher Boudins, fs" .Jan, heeft aan Jan Paeye, de sommen overgedragen,
die volgende personen hem schul,1iq zL)n
- ll/Íllem de Coni_nc
5 s" 6 d
gro "
Hei.nric Ederic
6 s" 6 d
z

Heinric Pede
Pieter Nettenbaercl<:
Diederic de Brabantere
Deze 5 schuldenaars vüonen l-e þle11e "

4a
LL

gro

12
10

çro.

gro

"

"

Gheeraert de Volre

37 gro"
37 gro "
1_O s" gro"
Jan Caenbeke
32 gro "
Laurei-ns Diedericx
1.6 s " gro.
Gillis Diederic
12 schilden en 4 gro"
Jan Rauwel
2 s" gro.
Jan Boudins van trPudenl¡roekrr 38 schilden, die Seghei: moet innen
voor zijn z-uster Griele, aan wie Jan Paeye dan cieze som moet betalen "
- het rectrt van bi jen, staande bi j Gillis Diederic "
l,let cleze overdracht beLaalt Segher een gedeelte van een groLere schuld"

Gi11is Daen
Thijs van den Watere

F"
L359

"

67ro /6

"

De abt van de Benedíctijnerabclij van St,"-Pieter van Hasnon in het
bisdom Atrecht, heeft aan JusLaes van Scoerisse, bastaardbroer van de
heer van Schorisse, het huis riTer Lindenilmet twee scliuren, bossen,
weiden, water, EroLe en kleinc tienden en a.nclere rechten, alle te

Velzeker verpacht voor 18 jaar, tegen 11,4 V1aamse nobelen per jaar.
Justaes moet alle lasten
zi.cn nem"n, o"m" het koor van cie kerk te
"p en dellsorgiettvan
Velzeke in goede staaL houden
tle bisschop van
Kamerijk betalen" De pacht moet betaald worclen te Gent of te oude-

naarde "
F" 72v" /4

"

1360" Tengevolge van een brand in de herberg van pieLer cle Tip; brandden
de huizen af van Jan van idoelpitte, Jan Po1eit en.lan van cJen Bossche,
gelegen j.n overschelde bij cie Ramen van Pieter Arents" pieter de Tip
worclt bij verstek veroordeeld tot het- lretalen van schaclevergoeding"
De stadslandmeters meester Gillis de Suttere en meester Jan Eebins
hebben de schade als volgt geraamd:

L72

3 kamers, waarin Jan van i,VoelpitLe 1/2 mi.n 1/1.2 + L/LoO -F B (?)
bezit: 24 s" 6 d" gro"
huis
van Jan poleit, met, een iast van 9 s. par" per jaar: 2 lb" 'LO
s" gro"
huis van Jan van den Bossche, meL. een landcijns van B s" par" en L
kapoen per jaar: 2 lb" 1?- s" qro"
F" 75r" /3"
1403, jul í 1,7
van der Donct erkent een schuld van 9 l_b" 20 c1" gro" van koren
aan Jacop Ke.rstiaens "
Fo 56r" /2"

1,361," Jacop

1362" Bi j vonnj_s van de schepenen moet Mechiel ScatLeman 'L2 lb gro. en
39 lb" 5 s" gro" betalen, samen met Abin lJulgaert, ( iecler" de helft)
aan hji 1lem Rogghe en Danie1 van Buten "
Flo

6,J-ro f /1Lo

L363" JaquerÌrijn Reifs heef t aan Jan cle vlami-nc een vrije doorganq verkocht
tussen MatLheus Damma.ns en zi)n huis, leidend naar een waterput. Hiervoor zal Jan 1/4 van de kosten aan de puL op zich nemen"
F" 64r" /2"
1364. Arend Vall<e en Kateline van der Leyen verklaren clat ziJ weclerzi jcls
hun schulden van qezamenlijke handelstransacties voldaan hebben"
Fo 64r" /3 "
L365" Jonkvr" Ivete Paelclijnx, fa" Jan, erkent een schuld van Z Lp" A s"
gro" van juwelen aan Aechtc sClerx. Dcze schuld heefL ze verzekerci
op haar huis in de Hoogpoort, in de richting van cle Nederpolder, tussen

de weduwe van pieter van Kets en pieter
Fo 64r" /6 "

lvrinnebode

"

1366

" De schepenen velîoordelen Heinric ldan tot heL l:etalen van Z Ib" 12 s"
gro " aan Diederic lvlaes "
F" 64r" /B "

1367

" Mergriete, weduwe van Jan de 'Iolneere van Westbeke erkent een schuld
van 5 lb" gro" aan Wouler C1 ampc "
Fo 64v" /3 "

.368

" Jan

ivleusseune

erkent een schuld van 52 lb" gro" torn" van een schip

aan lr{aes ivlyensseune"
Voldaan op 14 deceml¡er

F"
.403

ul

66v" /2"

i

1_41"4

"

1"8

369. Fierin vân der Weerst erkent cen schul.d van 2 Lb" 18 s" gro" ctie zijn
grootLarnte i:ieroene van der h/eerst tegoed heef I van zijn vader Loy
van der Weerst"
F" 64r" /9"

173

1403, juli
L37O"

18

Pieter Vi/autier, Heinric de bJinter, Pieter Valke en Jan ldinkel, erkennen ecn schuld van 4 lb" 1,9 s" gro " van fisnicìelakenen ( 1.) aan
Lisbette, vrouw van Jacoir de Bakc"
Fo 64r"

/11""

L371" De schepenen veroordelen
van Jan Goessins.
Fo 64v" /6 "

J¿rn

Valke tot het betalen van 20 s o gro "

1,372" Kerstine Obrechts, weduwe van Jacop de Moer, erkent een schuld van
6 1b" gro" torn" van harino aan Jacop Kerstiaens "
F" 64v" /7 "

1373" Segher van der Eenhoeden en l¡/i I l em de Vriend erkennen een schuld van
20 ltr" par" en 600
hout Deinse maat aan meester Jan van den Bouchoute "
Fo 65r" /9"

1374" Clais de Vos van Nevele erkent een schuld van 1"2 nobelen en L8 gro"
en een andere schuld van 6 lb" L5 so qro" aan Jan van Vaernewijc, heer

van Eksaarde"
F" 7Iv" /1.1."

1,375"

Eilsoete, vrouì^/ van Stasin Rioet eist 1,4 so 7 d" gro" van laken van
Lisbette, vrou\^/ van pieter de Grave" HeL laken in kwesti-e was echter
irr beslag genomen, daar het vreemd laken was" Lislcette u¡i1 pas Ï¡etalen
als de ínbeslagname opgeheven wordt" De schepenen stellen haar in
heL qelijk "
F" 56r" /6 "

1376

Jan Pric, ,racop Sturtewaghen en Lir¿vin van MossevelcJer vi-nderen van
de onderkosterij van st"-Jansparochie, ralJporteren dat z-i) op I september L4oz Gi1les van der Biest veroordeelden tot het betalen, v¿rn
35 gro" aan Arent Tack en van 10 groo van kosten"
F" 64v" /9"

"

1,377. Philips van den Houdenhuus en Jacop

Galeyden, haLheren in cle
ttpittt, rapporteren clat Jan Everwijn,uter
i:rouwer, een schuld erkent van
1-L s" groo aan Amelberghe Krix en van 1,9 gro. van kosten
"
Fo 65r" /1"

1"378.

(

Philips van den Houdenhuus en Jan Vermarien, halheren in de tt pi t-tt
rapporteren dat Jacop van der Kercmost, priester, en Giltis van der
Kercmost op 20 december 14A2 een schuld van 24 1,/2 schilden aan Jan
Boegaerd erkenden.
De kosten bedragen Z s" 6 cl" gro.
F" 65v" /3"

1) laken voor verkoop in het klein of voor heL

maken van kleren

1"74

L403, juli
1379

"

1-B

Gillis van den Damme, smid, Pieter pÍcters, Arent Soyman, Jan Soyman
en Jan van der Hulst erl<ennen a1s borgen voor Jan de Mader een schuld
van 26 s o qJro " torn" aan de deken van de ?rsceppersrl Berthelmeeus van
den Briele"
Fo 65v" 2L2"

1-380" Jan Kesel erkent een schulcl van 30
Thomas de Tauwe¡:e "

Voldaan op 4 mei
Fo 66v" /4"

s

"

€'

c-l

" gro " van een leninq

aan

1,404"

1-38L" ln/i1lem Blaeublomme en jonkvr

Aqneese paels, zijn vrouw,
aan
Pieter Baele, fs" Jan, cliens "eigendomsrecht van 1 vierdeelbeloven
en 64 r"
land tc Huise wetteli jk te regelen " L{et lancl is belast met 1"5 s" par.
aan Rijquaerd van Liedekerke en met 4 lb" Ig s o par aan het l<looster
"
van Beaupré"

Fo 67r" /7 "

1'382" sj-moen de Grutere

verklaarL aan Diecjeric van Leins, priester, een
lijfrerrte van 24 s" gro" per jaar schuldig te zijn voor de rente
van
14 s o gro. en 2 kapoenen die Diecieric hem verkocht heeft
"
simoen maçJ deze rènte bezetten in de naastvolgencre 3 j aar,
bÍ-nnen 3
mijl rond Gent"
Fo

1"4103

69vo /LO"

uli

20

L383" Jan Plasch van St."-pieters erkent een schulcl van 20 s" 3 d. qro"
Eweyn Diedericx"

aan

F" 65r" /4"

t384" Na onderzoek met de gezworen landmeters meester Gillis rje Suttre en
meester Jan Heebin in het qeschil tussen In/illem van der Dijcst.at en
Jan de Coninc over diens hoekhuis in de wanrestraat
Willems huis
ernaast in dezelfde sLraat, Ì:epalen cie schepenen dat.en
de scheidingsmuur behoort aan viillem van der Ðijcstat" De goot t,ussen beide eigendommen komt ten laste van Jan cle Coninco
F" 65r" /5"
L385" Everaert van Caudenhove erkent
schuld van 3 lb" gro" torn" aan
-ran de Gheend van de helft van een huis.
F" 65r" /6"
l-386" hliLlem van Gheluwe erkent een schuld van 25 rlrasierenn ( j") koren Kortrijkse maat aan Jan van der Boeninqhen "
Fo 65r" /7 "
1,387" De schepenen veroordelen Phelips Mesdach
7 s" gro" aan Jan van der Boeninghen "
F" 65r" /B "
(

1-) inhoudsmaat

(

-

1_

viertale

)

tot het betalen van 9 lb"

1"75

uli

1403

2O

L388" De schepenen veroordelen Jan van Beke, brouwer, tot
het betalen van
14 1b" gro" i:orn. aan Ghiselbrecht van cien Bossche, die
volmacht
qeef t aan Fierin sci-etcatte om cleze schurd
te
ínnen " zo Jan van Beke
voldoencie t¡aranLie kan geven maq hi j cle schuld over 7 jaar
afbetalen"
Hierbij stellen Lievin cle Moer, i:rouwer, clais de Þ,ioer, Gillis
ysewi jn en Phitips van Ri- j ssele zía¡ bor:g ( Di L gebeurde
op 23 j anuari
"
1d
¿ ¿v^)1\
¡/
Fo 65v" /1,"
o

1,389

" Jan van Maelgavere, kruídenierr êñ zijn vrouw Ja.quemine Sceefs hel:ben
aan Ghelloet Damman, fs" Jan, 7 I5" 16 s" par" rente verkocht,
bezet
op de erven waar het huis staat van volqende
personen:
.I

2

in de lìamen:
* Willem de Somer
Jan de WuIf ernaast
Clais van den Velcle
Jan de Gheytere

1-11

3B S"
7 S"

)"7

" in de Koningstraat
Pieter de Brune, fs" Jacol:
5 k¿rmers van pieter Weylin

en

4. tussen Vr/iltem de Somer
huis van pieter tr/eyI_in
Caríman

en
en

-1

par

"

"

40 s" par"

5 s" par.

Jan de l,r/ulf ,
Mergriete

1,4 s" par"
F" 66r" /5" "
Philips van den ouclenhuusr Jacop uter Galeyclen en cso, halheren in
de 'rPitlr rapporteren dat jonkvr" ì\riergriete seui-cken,
hanclelaarster,
vroui/v van Pieter euicke van Brugge en píetcr \n/eyrin op 4
L400 vôór hun voorqangers symoeñ parijs, Arend Everwijn ".ta;il;;'
cso een
schuld van 9]b. 1"2 s" gro" erl<enden aan Lievin Bessele"en
pieter weylin verkraart dat hij van Anthonis van ?roya 2
L6 s" gro" heeft
ontvangen als af bebali-nE van cle schuld, teiwi j r th.
Lievin
Bessele erkent
dat PieLer weyrin de schr-rld he]emaar båtaatc heeft.
F" 67r" /2"

LJy'L" Adriaen Martins erkent een schuld van tG
Fieri-ns "
F" 72v" /7 "

A 1^

"

B d" par"

zIJn
"

"

"

par "
par "

27 d" par

vrouw Mergriete Cariman
de he If t van een Kr:i_ekerie, waarvan
Jan Cariman de anclere helft l:ezit

1_390

par

î in de Vuilsteeg

Jan de Saghere
Roegeer van VJijnsberghe

3

So

42 S" par

4

s

1 d" gro" aan Wouter

176

L403.

juli

1"39?-"

De schepenen veroordeLen Beatrise
van der Stichelen als borg voor
haar zuster Katheline, tot Ìret betalcn
van 26 s" gro" aan .råcop Cabuus,
gevolmachtigcle voor SantÍn Cadin

1-393

"

F"

72v" /6

Jan
van

de Parmentier, alias Cupere, erkent
een schuld van L6 so gro.
laken aan tviichiel de Vos
"
73r" /12"

I¡O

uli

14C^3

?-o

"

"

2L

1394" Ancjries de Bruwere geeft volmacht
aan Jacop van Olsene om in zijn
naam schulden te innen.
Fo 64r" /L2"
1-395"

Phirips van den Houdenhuus en Ja' vermari"en,
halheren
rrpitrr
rapporteren dat Joes Rijfflart
;;n schuld van 2 Ib" 1_Oins"de
gro" torn"
erkent aan._Jan Boeqaerd die Oeze-"o*
aj_s borg voor Joes betaalcl
heeft aan Jan de Backere"
Fo 65v" /2"

1"396

Jacop de Bloc erkent ee¡n sclrul,J van '1O
s" 1_O d" gro" aan Heinric
van den Bossche, optreclend
voor
de
infirmerie
van St"-Elisabeth.
F" 65v" /A

"

"

1"397

" Clais de Kuelneere erkent een schuld van 24 s" gro" torn"
huis êan Jan Codde.
van een
F" 65v" /5"

1-398

" Jan de tvlol , molenaar, erkent
Lievin van Audeghem, balcker
"
F" 6Sv" /-/ "

een

schuld van 2 lb" gro. torno

aan

1"399" Theeus Davids

erkent een
van 4 rb. gro" aan Berthelmeeus
van den Briele, deken vanschulcr
?rsceppersrr"
de
.-,
Borg: Lodewijc van Calkeneo
Fo 65vo /tt"

t4OO" Diederi" y3l Zuvene, verklaart
zich volledic; voldaan van al het
goed dat hij verkocht aan Lijsbett;.";-ãä.'uåãl
en haar zoon Jan van
den Espt' alias de Loml:aert"-Mochi
iemanct
r,un-åigendomsrecht
zar hij een boete van 3co lb" p;;: betaren.
betwisten,
veràer verklaren beide
voldaan van atte rransacLies dÍe ze
mer elkaar
;ål:å¿;tn:å;:,.,:"1ledis
F" 66r" /3"

L77
1"403

"

uli

22

1401" Arend van de Velde schenkt aan Beele sDeghels een 1i jfrente
van
rogge voor bewezen diensten "
Fo 7Br" /2"
1403.

juli

Þ2.

mud

23

1402" Boudin Renier van Bruqge c¡eeft volmachL aan Jan puerquaet om in
zijn
naam schulden te innen te Gent.
Fo 65v" /6"
1403

"

Bij vonni's van de schepenen moet Jan scaetse B lb" gro" betalen voor
cle nalatenschap van Pieter de Brune aan zíjn broer cirriu de Brune"
Bovendien moet hij de pacht van Z !ø b" l-ancl clie pieter hielcl van
Gheerom Borruut e.4", alsook van ? b", die pieters wecluwe pacht,
betaren"
Fo

65u"

/9"

1,404" Jan Valke worclt veroordeelci
Jan Goessins, fs" Jan"
Fo 65v. /13"
14C5

"

tot het betalen van 43 s" 9 d" gro"

aan

Simoen de Grutere en zi,jn vrouw jonkvr. Katheline Sersan<Jers, fa"
Daneel , hebben aan Pieter van der Meulen, deken van de l,r/everie en
aan
Jan van Eeke, Lievin de Maegh, Jan Ghisels, Laureins de Backere en Jacop de Leuder gouvernerers van de kapel van het vr/evershuis, i-5 lb"
par"
rente verkocht t"v"v" deze kapel
simoen erfde deze rente van zijn nroeder jonkvr" Mergríete van Ravenscoet, fa" Jacob, zijnde de helft van de 30 lb" par] oi" zijn
grooLvader Jacob van Ravenscoet eertijds kocht van Roudin cle Grutere
zijn vrou\^/ jonkvr" Avesoete, met instemming van hun oudste zoon en
Ghiselbrecht de Grutere" Deze rente is bezet op een leen, gehouden van,le
graaf van vl aanderen , geheten : 'e De Grute van Ghend e'
"
Everdey de Grutere, eigenaar van de andere helft van
de rente, draagt
het charter
g

ervan over op oktober I4O4.
Katheline sersanders zieL af van al haar rechten op deze rente.
F" 66v'/3"
1406. Pieter Eerenbout erkent
Jan de Grave, brouwer"
Fo 67r" /B "
1"407

"

een

schuld van

1,2

lb" gro" torn" van bier

aan

van der Brugghen, fs" Jan, verbindt zich ertoe 1/3 van cje 39 lb"
5 s" 10 d" gro " , die Mechiel Scatteman en Abin Wulgaert
zi jn
aan Willem Rogghe en Daniel van Buten, (cfr" vonnis van schuldig
juli
17
1"4C-3,
Fo 64r" / j,") op zich te nemen "
Borgen: Jan de Bruwere en Boudin Boyst, allebei van Oosterzele"
,Tan

F" 69r" /7 "
LAOB" Lievin pollem de jonge erkent een schuld van
aan Syrnoen Clocman "
Fo 7tr' /9 "

1_O s

"

gro

" van een lening

178

uli

1403

24

1409" Gil1is Herciebec erkent een schuld van 31 s qro
"
" aan Laureins van
Ri j seJ_berghe

F"

"

/I"
1,410" Lijsbette Loets, weduwe van Bertram Canaels geefL
aan Heinric
van Branteghem, priester, Lievin de Hond en pÍeler volmacht
van
Scoenarde
om
haar bezit te beheren gedurende haar bedevaart naar Rome"
66v"

Fo 67r. /1"

141"L"

clais 1/an oedevelcie heeft aa.n 1,vi-1lem
Knuts een lijfrente van 36 lb"
par'verkocht voor een som van 27 lb" ile
gro"
clais zal die rente binnen
het jaar bezetten op grond met een opbiengst
van 6 rb" gro" per jaar,
gelegen Ï:innen 5 mi jl roncl Gent, hehalve in de
vier-AmbachtenBorgen; Jan van Huffelghem oe oúde, piete--r
den Thurre en Jacob
sturtewaghen" crays vcìn oedevelde en Joerisvan
uten
Hove verbinden er
zich toe op 1-9 mei 1424 de rente binnen een j aar te
bezetten

F" 69r"

/1O"

"

141"2" Jan Rouchout, f

s" Jan van Hilleqem erkent
Lorn" van l_i jnwaad aan Wil-I"* ,ri.n Hove
"
Borq: Kerstiaen van der Gracht"

F"

7Br" /7

een

schuld van L3 lb "

çJro

"

"

1'413" Bij het huwerijk van Pieter coelins, natuur]ijke
van Jan coelins
bij l{ergriete Jans, met Lisbetbe van Noyoen, f a" zoon
pieLer,
coelins 2-o 1b" gro. torn", als gedeetteri¡r<á betaling vanschenkt Jan
die hij gedaan heeft bu-i-ten cenË" ts cle som binnen het jaarde schenking
níet betaald, wordt cjeze met 4 nobelen vermeerderd"
F" 8ov",/3"
J-+UJ. tUll1,41"4

¿6

" Pieter Vincke, f s " Jan, erkent een schulcl van 32 s" ciro" torn,
tonharing aan i¡Jouter Fieri_ns, fs" Olivier"
F" 67r" /4 "

1,415"

Lievin

Dhane

erkent

aan Jacob Doedin
F" 6Bv" /9 "
1"41"6"

"

een

van

schlrld van 2 Ib " gro " torn " van mede en aluin

Justaes Ljrtebuuc en zLin vrouw t4ergriete hebben aan Lievin
coerins,
priesterr een rente van 3 vraamse
Ãon"ien Ë;-j".r
verkocht,
len tot de clood van Lievin en van Pieter coeri-ás" Deze rente te betais bezet
op het huis van de verkopers in de st"*Mi;Ài"i"str..t,
pieter
tussen
Jocle en de weduwe urtebuucx, belast met 30 gro"
aan diverse l-andheren:
Jan Morael, Heinric van Ansbeke en Jan van ãen Hecke,
priesters"
F" 7Or" /2"

179

1403" iuli
1,417

1418

"

clais steppe eist van zijn schoonmoeder Katheline Bastaerts
dat ze
hem en zijn vrouh/ Lisbetle het huisreracJ
en
de
sieraden
zou
overgeven,
die zij van haar kochten. Katheline verklaart ciat ze
die aan haar doch*
ter overgeclragen heef L "
Vonnis van de schepenen: clais heeft in volcloende
mate hulp geboden.
Katherine moet hem het huisraard en cle sieraden verqoeden"
ziin vrouw 20 s" Ero. geven als bijcrraqe in de onkðsten Hij moet
te in de gevangenis" oot moet zii Áuu" moeder vergoeden die zij maakvoor cre genoern.de sieraden e"rl" die ze van haar hr¡ef t ontvangen"
F" 73v" /2 "
schepenen veroordelen ArenL de Boterman tot
het betalen van 13
" gro " torn " van pachL aan Clais van HoedenvelL"
7Br" /4 "

De

"

s

1Ç)

FO

1"41'9

26

lb"

" Gheeraert cle Pape, voogd. van zLin vrouw KaLeline coucx, heeft aan
Justaes cle Coeman het l/Z uun ciå erfen_i.s van diens
dochter Kateline
verkocht, dat hem toekwam langs
zljn vrouw, die tante
de Coeman "

was van Kateline

De verkoopsom bedraagt ZB s gro
"

"
Borqen voor Gheeraert: Jacop Boeqart
en Jan van der Brugghen"
F" 79r" /9 "

1,403,

jul_

L

27

1420' willem Arenrls, alias Nieupoert, heef{- aan Jan
Valenchine, fs"
Jacob, een huis in de Kuipersteeg verkocht bij van
de
witte
een cijns van 26 s" par. per jaai" De koopsom bedraagt Broeáers, met
36 rb" gro"
torn" waarvãn 12 lb" betaald iiin"
Landheren: Heinric van. Hansbekel priester (H.-Geesttafel
st.*Michiels),
Jan cauwe, priester (vierde p.rá"Ài.priester van st"-Jacobs)
en Ghiselbrecht van Roeselae:r ( H"-Geesttaf er van st
"_Jacobs) "
Voldaan op ZB august-us 1419
"
Fo GGv" /S "
1421," Lodewi jc cte Clerc verklaart dat hij aIs gevolmachtigde
voor Jacop
Soeteman 4 lb" 6 s" tl d" Çro" onLvanqen heeft
pauwels de Btende
van
borg voor Bouciin de Smet "
F" GGv" /6 "

1422" Pieter van Beyslote i'rist van Heinric Reyneere
36 s. gro" terug
van pacht y.| lanci, eigendom van t-teinriå en zijndekincleren.
Dit lanrl
was evenwel in besraq genotncn. De-. schepenen voÁnissen
dat
Htlinric
Reyneere de helft van de geëiste som moet teruggeven
-oi" " De andere helft
mag Pieter: vorcleren van Geerard van cler Haqhe,
eigenaar is van de
tweede helft van het land"

Fl

66v"

/8"

1_BO

1403

u1

27

Boudin de Ledec;he , Piet,er h/eytier en Gillis Beys,
van
onderkosterij van St " -Michiel sparochie rapporteren vi-nderen
dat zij:
1.423"

de

op 26 juni 1403 Mergriete Bollaerts veroordeelden tot het betalen
van 9 s" B d" gro. aan t4athijs van der Loenen en van 26 gro" van
kosten "
F" 68r" /2"

1-424"

op 5 juli 1.4C-3 Pieter Pauwelsone veroordeelden tot het betalen
4 s" B d" gro. aa.n Jan Aechtenseune
"

van

Fo 68r. /3 "

1425" op 18 november

1,4A2 Jacop Ghijs van Assenede
tot het
betalen van 5 s" L d " gro" aan Jacop Boeqaertveroordeelcien
en
van
1_B qro" van
kosten "
F" 68r" /4"

1"426

"

op 1-9 mei pieter van Sevenberghe veroordeelden tot heL betalen van
5 s" 9 d" gro" aan Lijsbette Moermans en van tg gro" en 1 fngelse

van kosLen

F" 68r" /S " "

1,427

" op 1_2 mei 1403
van 1í:, s " 9ro "
F" 68r" /6 "

1,403. ìu1i

Jan, veroordeelden tot het betalen
Andries van den Walle en van 1,4 qroô van kosten.

Jan Ramond,
aan

E^
IÞo

28

1,428" Jacob Cabuus erkent een schuld van
lakenr? aan .Jan Blomme, scheerder"
Fo 66v" /7 "

3

lb. 5 s" gro" torn. Van tisnide*

Martin de Gheend, Heinric Coelins en cs vinderen van de
opperkosterij van St"-Jansparochie,
zrJ
i
"uppãlt";;"";å¿
1,429 " op 30 j uni 1,403 Jan van Landui{:
veroordeelden tot het betalen van L5
gro " aan Martin Boene en van L5 gro" en L Inghelse
van kosten"
F" 67v"
/L"

1430" op 22 junÍ Gillis de Clerc veroordeelden tot het
aan Lijsbette Moreels en van 9 gro" van kosten betalen van 25 gro"
"
F" 67v" /2"
L431"

op 29 mei 1403 Johannes prasch veroordeerdein tot het betalen
van 6
d" gro" aan Matt:eeus Battaillie en van L3 gro van kosten.
!:
?
"
Fo 67v"
/3

"

1432" op 5 julÍ j.4O3 Jan de Scoteleere van Heraele
veroordeelclen tot het
betalen van 4 s" L0 d" gro. aan Jan cie Backere
van Halle en van 23

gro" en 2 fnghelse
F" 67v" /4 "

van kosten

"

L8

1403. iuli

1_

28

L433" op 22 juni 1,4a3 Jan Bri j n veroorcleelclen tot het betalen van 3
s" 6 d"
gro " van preole van den l-lauwe en van 23 gro" en L lnghelse
van
kosten.
Fo 67v" /5"
1434" Beatrijse van der Merketten van Ronse erkenL een schuLd van 1-6
s" gro"
van wol aan Lievin van den Bossche
"
Fo 68r" /8"
1"403.

uli

30

1"435" Jacob van der Eeken
Papal "
F" 67v" /8"

erkent een schurd van

1,436" Mergriete Smeets wordt veroorcleeld

V/outer Fierins
F" 67v" /9 "

1'437

"

1-B s

" 4 d"

gro

" aan Jacob

tot het betalen van 20 s "

qro

"

aan

" De schepenen veroorderen Heinric Rusinghe tot het betalen van 26 s
gro" aan Goessj.n Luscaerd, gevolmachtigcte voor Phelips van SteeIant"
Fo 67v" /IL"
o

1-438

erkent een schulcJ van 5 lb " 1,5 s gro" van t/3
" Jan van den Thurre
van een huis op rîiVieulantif aan pieter D-i_eciericx"
Borgen i .Ian Ghevaert en Clays Crussman
"
Voldaan op 7 juli 1406"
F " 67v" /'j,2
"

1'439

" Pieter van Berlaer, alias Kerski-n, Jan Roedins en Jan de Droeghe hebben aan Raesse de Langhe 1/6 en I/12 ven een huis op de Brakrantdam
verkocht, tussen Jan van woelpitte en Jan stunaerts"
Het 1/6 behoorde
toe aan pi-eter van Berlaer, het 1/12 aan Jan Roedins en
Jan de Droeghe
samen

"

Fu 68r" /9 "
1440" De schepenen veroordr:len Jacob de Ì4ey en Jan de C1eyne tot het loetalen
van 42 s" 6 d. gro" aan Martin Boene "
Fo 69v" /L"
1441" Jan Hughe en t¡iouter Dhont beloven aan Jan Penneman 4 lb" gro" torn"
te betalen als borgen voor mer Symoen van Linterne
"
Fo 69v" /t+"
1_403

"

juli

31"

1442" De schepenen veroordelen Johannes Plasch toL het betalen van 20 s"
gro" torn" aan Jan van der Mare, gevolmachtigclc van de prior van
St . -Pieters
Fo 67v" /1"3"

"

1"82

uli

1,403

31-

1443" De schepenen veroordelen pieter llrlíns tot het ]:etalen van
2 Ib "
gro" torn" aan Jan pijn"

F" 68r"

14 .s

/1"O"

Ghelloet

1-444"

zijn vrouvr,
hebben aan Luuc van clen Pitte, ontvanqer van clevl-amincs,
abclis
en
het
convent
van St"'-Clara te Gentr een rente van L2 lb" par. per jaar verkocht,
bezet op het hi-ris trDe Bonte coeleen op twee huizen ernaast, naar cie
Lancle Munt toe, alle drie in cle onderstraat, eiqendom
van Race van
den wa'l'e en zíjn vrouu/ jonkvr" Lisbette, ra. pieter Huughsseuns.
Ghelloet Damman kocht dezc renLe op 5 juli L4O3"
Fo 68r" /11,"

1445"

De

39
FO

1,446"

Damman,

fs. Jan, en jonk',"r:r" i'lergriete

schepenen veroordelen ,Jan Goeth.rls Voetkine tot het betalen
van
s" B d" gro" aan Jan Penneman, gevolmachtigde van Arend Neuts.

68vo

/13"

Pieter van den vi-vere erkent een schurrd van 12 s" gro" aan \n/íIrem de
"
F" 6Bv"
/1,5"
Knuts

1,447

"

Broecler clays van clen steene, gouverneur van st"-Jan van
Jeruzalem in
vraanderen (Hospitaalridders), broeder Giltis
Barey en broeder Lj.evin
van Riemelant van de Lazarie te Gent leqgen in nuu*.ru., hun instelring
en in naam vân atle aangelanclen i:e westáaamsrag en oldotene klacht
neer tegenrlciie van Gheeraerdseert, ciÍe hun wat.ering
bij het Zoute spei
bij \¡Jestzaamslag gewi jz'igd hebben op een manj-er daL cteze
afwatering
schade berokkenL"
voor deze wi jziqing had'len zc bij hoofclvonnís van 1399 van cle schepen
van de Keure te Gent toestemming gekregen, mAar
ze hebben zich aan de
daarin c¡estÍpuleerde
:

voorwaa.rcieñ ñi"t
"
eisers richten zich met name tegen {ehouden
Heínric van der speye (in naam
riGheeraerdseere),
van de Schout van
Jan Rasscaerd en Jan Gheeraert,,
De

schepenen van

tegen Jan pieterszoon

'?Gheeraerdseetî,
schucldevacht,
Pieter simoenssone
en wi 11em Gi 1Í i ssone, aangel ancien in de

'ieveninclherl
van WcsLzaamsIag.
De schepenen vonnissen nu dat de watering tot zijn
toest.:ncl moet
teruqgebracht worden, zoniet gaan cle bovenqenoemdenouclc
rr s'ammansn in"

op
F"

1'9 oktober 1-403
7tlv" /3"

wordt cteze laatste beareiging opgeheven"

'1448., De schepenen veroordclen Andries
van Budzele
4 d" qro" aan VJi 1 lem seqhers "
Fo 74r" /1"1"

tot het beLalen van 22 s

14A3" auqustu s1
1"449" Aclriaerr de Hertoghe
Hagheman

"
F" 79r" /2"

erkent een schulcl van 19 s" gro" torn" aan Goessin

"

1B3
4Aa\2

au

1"450"

stus

2

Jan Lauwe::s, fs" Pieter, erkent een schuld van 16 s. gro aan Kers"
tiaen van den Berqhe "
Fo 69r" /2"

1,45L" Roelant Buusse
Jan Metsaerd"

erkent

schuld van 3 lb" gro" van een leninq
B9"gen: Gillis Buse, zijn vaderr €0 Jacob Scuerman.
Fo 69vo /1,5"

-

een

aan

1'452" De schepenen vonnÍssen dab Ruflaert van Reynqheersvliete
van L2 s" gro" moet bezetten als garantie voor cie rente een rente
10 s. gro"
die Gilris_rzan ydeghem eerti- jcls kõcht van Jan de Ruddere van
voor
wie Ruflaert en cornelis van den EechouLe .borg st.oncren"
Voldaan op 10 oktober 1,404"

F"

75v"

/3"

1,453" Mer Symoen van
van 3 Lb" 4a
L1 5"

Viiein "
F" 7Br" /5"

der Couderborch, heer van Op1inter, erkent een schuld
gro" aan Thomaes de Tauwere, cpt,redend voor mer Jan

14O3n auqustu s3

1,454"

Gil.Iis Clemmen legeert L5 lb" gro. torn, voor bewezen
diensten
Lievin DameleyL en l(ateline Verghunen, zLjn vrouw"
F" 66r" /2"

aan

Boudin cle Ledeghe, Heinric Oebrechts en Gillis Beys,
onclerl<osteri j van St " -lvlichiel sparochie rapportereñ vinderen van de
dat :
1,455. hun voorgangers Jan <le Her.hren cs"
op 3 ¡uoustr-is t,+OZ
h'':-"' lî e v.;-. )orcieelden tot het betaien
"Iacoþ de l,Vi t be,
van
1"4 gro " aan Loye van Cael_montr êrl van L8 gro" van kosten"

F"

GBv"

/1"

1456. hun voorgangers Jan de Hert, Zeqher Beelaert
en cs" op 10 juni t4A2
Willem Vaenkin veroordeelden tot het betalen van
Boudin van cler Pale, brouwer, en van 1_g gro" van 5 s" B d " gro" aan
kosten "
Fo 6Bv"
/p-"

1,457

"

Lrun voorgangers Jan

de Hert , Zegher Beelaert en cs. op 1,j juni
Pieter Gheerards veroordeelden
[ot het bretalen van 1,6 gro " aan
Dierkin en van 12 gro " van kosten.

Fo

6Bv" /3

1402
Jan

"

1458" hun voorgangers Jan de Hert, zeqher Beelaert
op L1 mei t+a2
Jan namond veroordeelc.ren tot hei betalen van en
5 so 2 d" gro" en 2a
mijten 1?n Mattijs van der Lr:ene en van 24 qro" van
kosten "
F" 6Bv" /4"

1_84"

1"459"

zij op 24 juli 1"403 Arend Bonte veroorcleelden tot het betalen van 5
9ro" aan Mathijs van den Boegaerdc en van 32 qro" en 2 Inghelse van
kosten

s

"

"

Fo 68v",/5
1-460"

"

zLj op 1-4 juli 1,403 Ector rJe Buc veroordeelden tot het bel-a1en van
s" 4 d" gro" aan Giltis Spildoeren en van 25 gro. en2 ïnghelse van

kosten

F"

"

6Bv"

?.

/6"

1461," Segher Dhert erkent een schuld van lL s gro aan Jan Seys,
f s " Gi1lis
"
"
van de ttgracien clie hij met .Jan betaaldc
aan de stad en de klerken van
cierthuutdoener' (?) van Arend van cler Straten
"
Fo 6Bv' /B "
1"462" De abdis van Ni_euwenbos

heeft klacht ingedÍend tegen Jan
Mol,
molenaar, daar hij zich niet houdt aan cle pachtvoorwaardendevan
molen te Nieuwenbos en hi-j zijn pacht niet regelmatig betaalt" haar
De
schepenen manen Jan cle Mol aan op de ej-sen van de abdis in te gaan"
F"

6Bv" /1C

"

!463" Arent de euitere erkent een schuld van 4 lb" gro" torn. van een leníng
aan Olivier Veys"
F" 6Bv" /12"
1,464" De schepenen veroordelen Staes van Stracele

tot het bebalen van 2 lb"
gro" torn" aan Jan van den Damme van Zaffelare"
Fo 74r" /!2"

14,65" Jan de Meester, bakker, geef
zijn naam schulcJen te innen.
F" 74v' /A "

t volmacht aan I'lechiel Steyaerd

om

in

1466" Matteeus Damman en enkele erfqenamen van Lievin van den Hoeghenhuus
zijn aan de Lazarier een jaarlijkse rente van 13 gro. en 1 Ínqhelse
schuì-dig voor de 1OOO r", geheten de "Hoghe Belcn achter de N1uide.
Met instemming van de schepenen van cie
ráure, als
van de
Lazarie, ruilt t4at{:eeus Damman cle rente van L3 gro"overvoogden
+ 1lñghelse en
de 1-ooo r" land tegen een rente ran t6 qro" per jaar, clie ñi¡ heeft
op lrScots hofstedell Le St"-Pieters (Aaigem), nu eigendom llan Diecleric
Steppe "
75v" /Z

F"

"

L467. Aangaancle de 2 L}:" ,I4 so gro" Lorn" die jonkvr" Kateline, weduwe van
Cornelis van Wiendeke eist van Waleweyn van Lendackere, erfgenamen van
Jan van Lendackere, priester, van een tgstamentaire beschikking en een
lening, verwi jzen de schepenen de partijen naar de plaats waar de
priester overleden is, daar zi j beide geen poorters
van Gent zijn"

F"

75v" /4

"

L468, Raesse van cler Linden verklaart ciat I-{einric van cler Naet zijn schuld
van 7 Lb" gro" en 20 gro " voldaan heeft "

F"

7Br" /3

"

1"85

lllo

3

"

auqustus

4

1469" Bij vonnis van de schepenen moet Lievin uten Biesen
schadeloos steLlen van de l-relft van cie rentc van 6 .Jan Dammaerd
van de achtcrstel ervan, clit: Gheeraert ut-en Biesen halster rogge jn
toekomL"
Deze rente is bez'et' op qrond tc N¿izareth,
eigenciom
van Jan Dammaerd"
F" 68v" l-I1"
1470" De stadslandmeters rneester Gillis cìe sutt-ere
en meester Jan Eei:ins
hebbcn 'het hr-ris van wijlen l,i.evin souLs, qeheten
rlrer vijf cruserìrr
in de Nieuwstraat bij cle ivj-euwe Brug, ci.et op verzoek van
lvlare, gevolmach.{-.iqcie van Boudin l¡/andel aerd: irpesti,r¡a.ercle* Jan van der:
Pieters, in beslag gcnomen is, qeschaL op 4 rb" gro" torn"v¿ìn st.-lasten, nl" 35 s" par. i-andci jns aan de stacl Gent een een rrove¡n de:
rente van 1
mudclekin brui. l¡rooci aan pieter van Berevelt"
Fo 68v" /14"
1471'" Ghiserbrecht scacp, Lodewi jc steemaei:, I¡r/auter
hebben van Simoen van der Sickelen !/,j, van cje Lsobbe l- en Jacob Pari j s
to] van Gent in pacht
genomenr genoemd cre tol van 1?âysov6* vooJî jaar,
3
tegen 1_6 ril"
6
pôr jaar

d"

Borgen: Pieter steemaer, Jan vrancke, Lievin van Ghendr
êñ Jan Eeren*
bout "
simoen behoudt de tol van fruit, zout en van
cle Vismarkt"
Voldaan op L0 juni 1407
Fo 79r" /1-O"

L4C-3

"

augusLus

5

1'i.72" Jacop Nevelinc, Jan Joens erì Jan Goessins,
van de vismarkt,
rapporteren dat LL J op 19 juli 1403 pieter vinderen
Beys
veroordeelcien
tot het
betalen van ?.A ^t:
d " gro " aan J¡.cob de nievel en van 9 qroo
van
kosten "
Õo

F"

1403

"

6Bv" /7

auqustus

()

"

6

1"/+73" De schepenen

veroordelen Katcline,
van meester tvfartin van
sycrer, tot r-ret betaren van cie he,rf vrouw
b van 11+ lb" 19 so 7 d" gro"
Maerc de MiI, gevolmachtigde voor zijn
moeder en zi.jn broer "
Voldaan op 3 maart 1,IO4"

aan

Fo 59r" /3 "

u+74" De schepenen ver:oorderen Robt¡recht cre
als voogd van meester
Martin van sycler, tot het rretaren vanJonghe,
c.rc: helf t van 1"4 lb. 19 s" 7
d" aan Maerc^de ¡{i1, gevolmachtigde voor zijn moeder
en Ìrroer "
Voldaan op 13 rnei 1"404
Fo 69r. /4.
1475" Pieter van Assenbrouc erkent een schuld
van 7 lb. qro" torn"
l.,taerc de ytil "

F" 65r" /5 "

aan

L86

1403. augustus

6

1476" De schepenen veroordelen Jan de Cus.:ne tot het betalen van 2 nobelen
aan Jan van Scandee"

F" 69r"

1"4C-3

¿ru

u

/6

"

s7

1477. Vr/illem Scaep erkenL €en schuld van 6 lb" U-ro. torn" van een huis
aan jonkvr " LisbcLLe Kriel<ersteens "
Fo 69r" /8"
L478" Na echtscheiding voor de kerkelijkc rechtbank, hebben Martin van cJen
Brouke en jonkvr. Kateline van Calkine hun neâit vercjeelci"
Martin behouclt alle gronc, ciie hi j voor heL hur,rref i jk bezat¡ êo Kateline zal- haar gr:ond behouden, maar jaa::lijks Z Ib" gro"
van alle roerend goed; van batcn en lasten Àcemt iedei cte betalen
helft"
Borgen voor Katelinet mer segher van Calkinc, ridder¡ êñ C1ais Kelloet; voor Martin: Faes van der vlersch en l{einric Reyneere"
F" 69r" /9 "
Raesse Onredene, VincenL Inr¡heI en cs", vinderen van St"-Jacobspa-rochie, rapporteren, da{- zij op:
11,79 " 12 mei 1,403 pieter van ivleerhoute veroordeelden
tot
betalen van
t4o s" gro. aan Wulfram van den Berghe en van 1_B gro"hetvan
kosten.
F
6Bv" /2"

L480" 30 junÍ 1,/iO3 L,ievin van Pol l aer vc_\roorcleelden tot het betalen van
B s" il.d. gro" aan Gillis van der l{aghe en van L6 gro van kosten
"
"

F"

69v" /3

"

juli 1.4A3 Gitlis
van 3 s" 4 cl. gro"

1481-. B

kosten "
F" 69v" /A "
1"/-i82"

van
aan

der Vondelen veroorcieelden tot het betalen
Everarcl van Mossevelde en van 1,4 gro" van

26 juli 1,403 .Jacob Bulin veroordeelclen fot het betalen
gro. aan Luuc de Scoyteneere en van !?- gro" van kosten. van L5 s"
Fo

€:9v"

/5"

pieter de Bosschere.) veroordeeldcn tot het betalen van
5 s" 3 d" gro" aan GiIl.is Tsolleberqhe en van 11 qro van lcost.en
"
"
F" 69v" /6 "

L483" 5 jufi

14A3

L4B¿i" 27 maart 1,403 Pieter

de Bosschere, e'scepperere, een schulcl van 24 s
gro" torn. erkende aan pieter van Essche"

iÕt
L4C-3

"

auqus

tus

7

Boudin de Ledeghe, Heinrj-c Oebrechts en cso, vinderen
de onderkosteri j van St"-Michielsparochie, rapporteren clat zij van
op:

L485. B juni

1-403 Jan

van2s"B%d"

van kosten
Fo 69v" /8"
L4'86

t4B7

L488

van den Heecle van Lede: veroorcjeelden tot het betalen
gro " aan l,larLin de Vos en van 21 qroo en 2 Incrhelse

"

" 24 juli 1403 Lodewi jk 'uúi11ay veroorcreelden tot het betalen van 3
4 d" gro" aan Boudin penneman en van Z s" 5 d" gro van kosten.
"
F" 69v" /9"
"

s"

Jan sersanders, fs" Gheerem, heeft aan pauwels Mijs 3/A van tz ge_
meten land verkocht in tttPolclerkj-n van Hughersl.r,rã,, in
Axelambacht,
voor een deel in leen gehouden van cle vrouw van Joes vijt,
fa" Gheárem Borluut " De overige 3 gemeten zijn onverdeelcl eigendom van
Jan
sersanclers en de kinderen van sancier sersanders"
F" 74v" /1"

" Jan van den Bossche erkent een schulcl van
huizen in de Conduitsteeg "
Borg: I¡/outer de Meersman, ticheldekker
Fo 75v" /6 "

4

lb" 4 s" gro" van

twee

"

1489" Joes Bernaert erkent een schuld van 3 lb" 12 s" 6 d" gro" van fispierschen berderenil aan 1¡/illem van cLen Steene
"
Borgen: Jan de Caes en Heinric van clcn Hende

Fo 75v" /9 "

"

1"490"

Jan de Waghenmakere van Peteqem I'ten Cnockerr erkent een schuld van
6 s" 9 d" gro. torn" aan Jan Ghijsels.
F" 79r" /8"

1,4C-3

auqustus I

1,491" Boudín Lauwe

geeft volmacht aan Jan van den llecke

schulden te innen.

F"
1,492"

64v" / lZ

in zijn

naam

"

Gillis van den DaIe, draaier, erkent
als borg voor Jan Meeus aan Diederic

Fo 66r" /4"
1,493"

om

Andries Balsaen, f s" Jan
schuld van 4 lb" 2 s" 1
Voldaan op 7 maart 14OS,
F" 69v" /13"

q

een schuld
van L,eyns,

van 9 lb. gro. torn "
priester "

en Joes Neut, fs. Laureins, erkennen
gro. van leder aan pieter Borluut"

een

L494" De schepenen veroordelen Arend Moens, als borg voor Jan van Lovendeghem t.ot het betalen van 3 lb" 11 s" 9 d" gro aan Jan Ronghe"
"

F"

69v" /1,2"

1.BB

1*403, auqustus

B

1,495" Volgende personen hebben schuld aan Jan Payen, qevolmachtiqde
voor
Segher Boudins "
Jan Broucman, van grond: 9 tb" grîo"
Matthi js van den 'vVatere, van koren , 1A s gro
"
"
Laureyns Boudirrssone de jon.¡e van 'lPudenbroucri,
16 s" gro. van pacht.
F" 73r" /1""
1.496 "

Boudin de Ledeghe, Heinric oebrechts en Gillis Beys, vínderen van de
nederkosteri j van St "-ù'lichie lsparochie rapporteren dat Boudin Goethals
fs" Heinric en Jacotr cie saqhere, vinderen,
voor Bou..
tlin Goetharsr-priester, en Jan ôoeLhars, fs"respectievelijk
Diecrericr oÞ L2 april
1"'403 verkl aarden clat .Ian 1'4 s gro
"
" zal betaLen aan Boudin, priester,
en dat deze niet moet ingaan op
de eis Lot schadevergoedinç"
F" 73r" /2"

1-497

"

In het qeschil over het huis van Jan uten Hove, fs" Jan, clat uitkomt
in de Scheldestraat en dat van Cornelis Ympins, uitgevenrJ
op de Lange
Kruisstraat, bepalen de sche¡:cnen, op acivies van cle stadslanrlrneters,
mcester Gillis de Sutterc en meester Jan Hubin, dat het plaatsje naas.b
de doorgang eiqendom is van Jan uten Hove" Dc doorgang naar de Lange
Kruisstraat is gemeenschappctijk" cornelis moeL neÉ plaatsje afsluiten
tot aan de muur van mer Symoen Rijm"
Fo 75r'/4"

1498

"

jn beloof L aan cle ontvanqer van de stad Gent L5 lb" 2 s"
"
" te betalen al s irorg voor Hei-nric van der Piet en 4 ]b" 7 s.
d" gro" als borg voor Jan åo l¡linter "

seg her Everwi
7-á
-a
o>1
1.-

o

d

gro

79r" /5"

1'499" Godevert van

der Brucqhen heefL aan olivier v¿rn
Stoekelen een
rente van 20 s" gro" per jaar verkocht, bezeL opder
zijn
2 huizen nret een
smiclse op de hoek van cle Stoepenberqestecq tot aan Stoepenbergef s poort,
tegenover de,St"-NÍklaaskerl<, op een erf van de H" Geesttafel van deze
kerk met een cijns van 7 lb" par"
Landheer: Gheeraerd de l¡iouteneere, priester.

Fo 73r" /e"
1-5OO"

Mergriete, wecluwe van Jan de Tolneere van Westbeke erkent
in naam van haar kinderen, van 31 s" en B d" gro" van bierschuld,
aan
Berthelmeus, fs" Diederic van Haerrlem (?)
"
F" 73r" /5"

mede

Martin de Gheent, Thomaes de Clerc en l-leinric van cler Varent, vinderen
van c'ie opperkosterij van. St "*Jansparochie rapporteren dat zij
1501" op L2 juni L403 pieter de Pic veroordeelden tot het beLalen van 10
2 d" gro" aan Loenis cle Groetheere en van L2 gro" van kosten"
F" 73r" /€> "
I5O2" op 2L juJ-i I4O3 Jacob Cabuus veroordeelden tot hq:t betalen van L5
B d" gro" aan Michiel van Hoerenbeke en van Ut gro van kosten
"
"
F" 73r" /7 "

s

s

o

"

189

1,4O3r auqustus

B

L503. op 21 ju1i 14C3 Jacop de saghere veroordeerden tot het
betalen van
s. gro " aan Kateline sclocghieters en van 1-3 gro" van kosten"
Fo 73r" /B "

Õ

1"504" Race Onredene, Vincent

Inghel en cs", vincleren van de St"_Jansparo_
chie, rapporteren dat zij gp 28 juli Jan
van der Dict veroordeetden
tot het betalen van 2 s" 3le d" gro. aan Ce
vrouw van Robbrecht de

Jonghe

"

Fo 74r" /í.4"
1,4O3r aueustus L0

L505" De st.adslandmeters meester Gillis de SutLere en meester Jan
hebben het huis ?,De Catt,er? belast meL 27 s par. per jaar, Eebins,
van GillÕs de Buc, dat in beslaq gcnomen is" op verzoek van eigendom
Roeland
de Rentere, geschat op 1"O lb " gro
"

Fo 75r" /6 "

L4A3. ausustu sLL
L506" Jan van den Naste, Jan Pric en csoe vinderen van de onderkosterij
van St"-Jansparochie, rapporteren dat zLj op 1.g juni 1,403 jonkvr"
Katheline van den Brouckeralias,,Robous veroordeelden tot het betaten
van 1-B
gro" en 1 gro" aan Gheerolf Bette en van 13 gro" van kosten"
".:
Fo 73r"
/9

"

Boudin de Ledeghe, Heynric Oel:recht en cs", vÍnderen van St.-MichÍels_
parochie, rapporteren dat zij
z

LSAT

" oÞ 28 juli 1"403 Reynier de Spoermakere veroordeelden tot het betalen
van 21, qro. aan Heynric Schynon en van 26 gro. en L Inghelse van
kosten
Fo

"

73v" /3

"

L508" op oooooL403 Jacop Tacke veroordeerden tot het betalen
van 13 lb"
gro" aan broeder Jacop van der sicklen van L5 gro van koslen

Fo

73v" /4

"

"

Jan van Huffelghem, Jan de In/inter en cs",
van St "-Michiel sparochie, rapporteren cjat

"

vinderen van de opperkoster_ij

zij

t

L509" op L2 mei 1"403 Soetin van der Upstall-e veroordeelden,tot
het betalen
van 1,2 gro " aan cle vrouw van Jacol: de Pottere, brouwer, en
van B gro"
van kosten "

Fo 74r" /1"

1-5L0"

op 3 april S{:asin de Lettele veroordeelclen tot het hretalen van 7 s"
L1 d" gro. aan Loye van Caelmont en van 2 s. 5 d" gro"
van kosLen "
Fo 74r" /2"

1_90

1"511."

op 17 maart Symoen van der Crucen van WaarschooL veroorcleelden tot
het betalen van s" gro" aan Loye van Caelmont en van 1,3 gro" van
'¿_

kosten

F"

151-2"

"

7¿Lr"

/3

"

op 6 maart 1,403 Jacob Broucke veroordeelden bot het betalen van 4
3 d" gro" aan Jacob van Or":slem en van 10 gro " van kosten "
Fo 74r" /4"

so

L513" op B mei 14C3 Seqher van Sente Amants en zL)n clienster Lisbette
sVos veroordeelden .Lot het beLalen van g s" 6 d " Çro aan Lier¡in
"

van Dammeleyt en van 6 gro. van l<osten"

F" 74r" /5 "

1,5L4" hun voorgangers Cl.ris Daens en cs
veroordeelden tot het Ì:etalen van
9 gro " van kosten "
F" 74r" /6 "
1-515"

op I maart 14AI Gheeraert Ryoet
5 s" gro" aan Jan de Cleene en van

op t6 januari L403 Gheerolf Goethals veroordeelden tot het betalen
van 7 s" gro" aan Jan perchevale of aan zijn gevolmachtigde Jacop
Berthelmeeusseune en van 9 gro" van kost.en "
Fro 7,*r" /7

151"6"

o

"

op 17 mei L403 Jan Laureins veroordeelclen tot het betalen van 7 s.
,i d " gro " aan de vrouw van Jacob uten Wulghen en van 9 gro" en I
Inghelse van kosten"
Fo 74r" /8"

a517

de Stoevere verklaart, clat Ghuyoet van Seclijn hem cie 24
" Gheeraerd
lb, gro. torn" betaald heeft die Lievin de Vos hem schuldig was"
Fo 75r" /1".

" augustus L2
1"5L8 " Michiel uLen Vrlulghen heeft aan jonkvr" KaLheIine Brunincs, begijn
in Ter Hoye een rente van L2 s" çro" per jaar verkocht, bezet op de
helft en 1/5 in de andere helft van een hu¡is in de Lange Munt, tuss*.,
de fischeminkel-ert e:n het "Bijrkinrl, met een cijns van 6 lb. B ;" par"
en 4 kapoenen aan Victoer Langhecr-acrt"
Landheer in naam van Victoer: Goessin Lusscaert"
F" 74r" /1O"
1"403

1,403.

augustus

1-3

de jonge verklaart dat zijn neef Jacob Haghelstedn
zi)n schuld ven 26 s " B d,, gro" voldaan heeft"
F" 73v"

1.519" Jacob l{aghelsteen

/5

"

L520" Daniel de Meyere erkent een schulcl van Lg s" 6 d" qro" van leder
aan Jan Dhoeghe.

Fo 73v" /6"

'191

1403, sept ember

1,

1521," Jan de Lathauwere wordt veroordeeld
tot het betalen van 26
aan
als
borg
voor
mer
Coelaerd
.Vrimanr
van der Clite"
F" ^{"?
63v" /1"2"

L4A3. seþt ember
1522"

De

s" gro"

1"6

schepenen veroordelen Jan de Rudclere,
f " Gi 11i s, tot het betalen
Lorn" van een paard aan Jans uten
Hove, fs" Clais"

van tLB s" gro"
F" 79r" /7 "

1403, septemb er

1-B

1-523" Jan de pape

heeft aan Jan van Maelgavere de rente van 24
so par" per
jaar verkocht die hij
heeft op het erf waar het hoekhuis op
staat
vôór cle Augusti j nen , waar Lievin Dameleyt nu
woont"

Fo 75v" /B

oktober

1.4C-3

1524

"

10

cornelis van o:: Ðech.ute, onderbaljuw van Gent,
heeft aarr Gerem
Borluut en Gherroet nammaÁ, fr" Jan, *"n bos
pacht
in
genomen, geheten
llNederen
de
Heysinl? err 7 gemeten noå in de e'Hoghen
Heysin'
te sleidin*
gê" De pacht roopt over L4 jaar, aan is
gro"
s"
per
jaar"
cornelis
heeft
deze overeenkomst verzekerd op zijn huis
in
de
nãooeÃnoet,
tussen
Jan
Goethals, de me'Lser, en Jan r]e,raye, op-een
erf van de Ho Geesttafel
en van de pa.rochiepriester van st"*Michiels,
met een cijns van B s"
par" per jaar"

Landheren: Heinri-c van .¡\nsbeke, priester (H"
Geesttafer) en Raes caproen (voor de parochiepriester)

Fo
1",4tJ3

BOr" /1_".

"

novembe r2

1525' Met instemming van simoen uten Hove
Jan Ghi.serins, voogden van het
st"-Janshuus op de Houtbriel, r,eÀuenen
de
broeders en zusters van dit
huis het goecì te Wondelgem, óru*rãn., Vinkt
en de 1Z b" meers te Gottem
verpach'L aân Katheline van der Rihage en
haar
periode
9 jaar, tegen 38 qro" de bunder" zoon Gi11is, voor een
,van
Fo 5.4r" /3"
L4O3

december L3

1526" symoen van Ravenscoet en jonkvr'"
Jehane
heÏ¡ben aan segher Damman de trbilevinghe,rvan der Hassclt, zijn vrouw,
verpacht die Jehane heeft in
het goed rlTe kJerdef' te Asper en te zlngem,
.råo,
periocle

van 6 jaar
tegen I lb" 9ro" torn" en 6 koppels konijnen
""n
per
jrar.
ook
de
lasten
op het goed zijn voor rekening van de pachter"
Fo 64v" /5"

192

14A4, ianuari

1,t

" Jan de t¡/int

en zíjn neef Michiel de t¡/int. verklaren dat zij alle
schul*
den aan elkaar vereffend hebben "
Deze akte werd vernietigd en overgebracht naar het j aar L403t4A4 "
Fo 7Bv" /7 "

L527

zonder datum
1,528"

Heinric van den Hane en zijn vrouw Lish¡ett-e hr:bben
Mergriete Fie_
raerts, fâ" Jan, een renle van 1,2 lb. par. per jaar aan
verkocht"
onvol ledig
Fo 3tv" /2 "

1529" Heinric Boele, priester en landheer van een huisn in naam van
het
kapittel van St"-Veerle en Jan Pelart, erfachtÍg mðn, brengen rapport
uit aangaande ene Lievin Versoyen.
-onvol ledig-

F"

L530

"

33v" /1_"

Diederic van Leins, priester, Jan van Leins van Astene en Justaes
Cabiliou verpachten een goed aan Gillis de Bake"
-begin van een pachtbriefFo 79v" /3 "

L93

INDEX VAN
ABBINSVOERDE, LÍ j

sbette van,

Godevert uten Hove,

ABEELE, Symoen van

den,

b/iIlem va¡ den,

ured.

Z5B

, Li sbet te , h¡er1
s
289 971"
ACHTER, Jan van, 605
ACKER, Jan van den, 1O3B
ACKERE, Jacop van den, 689
Jan van den, 49O
Lievin van den, 10 1,1,
Tru.le van den , 631,
ADEGHEM, pieter van, 547 643
ACHARI

S

Cuper s,

vr" Jan van den Bouchoute,

vro van Mattheeus Coelins, 6g7
ALLINC, Obrecht, 609
ALOUÎ, Pj.eter, 1133

Jan, 41,7
- Joes, 96
ADE, dtr " van Jan . Borchtgrave, 2l_6
ADRTAENST. GÍ11is
, 21.7
AECHTE, vr " van. Jan ..C1eyn.en
r.. 25!
- vr. vân Jan de Cleene, 4Zg
- vr" van Lievin van den Dale,
aoa4
zt.r" van pieter.de Causmaker,

. 462
AECHTEN, Jan, 605

Jan, 1,424
\EGTFSEUNE, Janr.29g
\ELBRECHT, pieter, 1350
\EL.BRECHTS, pieter, 1Og
\ELMEERSCH, Jan van, 45O
\trLMERSCH, Jan van, 82L
\ELST, Jan van, 349
\ELVüIJNE, Daneel van, heer
beke, 1349

ALEXANDRINE,
458

ALEYT,

ADDIN.,

AECHTENS.EUNE,

ALSBERCHS, Kateline, 349
ALSBERGH, Heinric, 349
ALSBERGHS, Theeus, 349
SAMEELS, Mergriete, 2Og
AMELAKENE, Jacob, 327
AMELBERGHE, nat. C,tr" van Daneel. MiJs,
1_103

fa. l¡/il1em van Bostr vr, .van
I¡iiLl.en van den Houtrappere, 847
AMELRIC, Jan, BgO g?5.
pieter, 793 tOZ6 L109
Pie.ter, f s" Jan , 1O4B
ÀI"',RI:{L dtre*van Arent
Valke, 39
AMER, Jacop den, 31,2
SAMMANS, zie Mergriete, 1"g3
AMONT, Jan, 475
ANDRIES, Jan, L056

ANNARD, Jacop,963
ANSBEKE, HeÍnric yâr.tr 55

291 626 .tZ3O

1242 1416 1,524

van

Hans_

Pieter de, 46
TERCELE, Jan van , 1"246
Lijsbette van, 1246
Lf sbette van, wed. l¡Jillem
den pltte, 1"233
,ERDE, Lievin van der, g
ERSELE, Julien van, 677
ESBIJTS, Raetseltn 1r34g
EX, we.luwe , 672
Segher van der, gA2
"In,
LAERT,
Hughe, 456 1í-.34
Jan, 992
Mergrieten fa. Jan, 644

ANTHONIS, ztl o van Lisbette Baroens., 933
ANTOING, heer van, L2T2
APER, Woute.r, 1"O4O
APPELMAN, Jan, 558
ARENf S, AndrÍ-e s , .47O

Jan,

IERC,

LÀRD, Hughe, 97I
LARDE, Huqhe, 377 395
Jan, 644

ALART, Hughe, 6L5
Wi11em, 234
ALARTS, Arend pieter, 1S3

93O

L07g
. Gi 1 1i

PERSOONSNAMEN

47O

Intillem, alias Nleupoert, t42O

Willem,
Jan, 327

ARENDSEUNE,

van

ARENTS,

1321,

Pauwelsn 333 1060

Pieter,

ARENTSEUNE,

.

L36O

hill1em, f s. ì¡jÍl1em, !61
Adriaan, 244 324
CIais, 257
Jan, 1A66
ARINCS, Jonkvr. , 879
ARINCX, weduwe, B54
ASCOEPE, Jan van den, 272 273
ASSAERT, Lievin, 376 S34
ABf:ITSSONE,

ASSCHB, Gheerart

van.,

276

GoessÍn van, t3L
Jan van cien, 53O 1015

tg;q

AsscHB, Beere van, t1.sz

BAKE, Jacop de, 690 867 looo
Jan, 455
- Jan de, 36L
AssELT, Jan van der, 649
BAKERE, simoen van, 1,1,17
Mergriete vanr vr. van Jan van nnxnneu,
Arend van, 646
caudenberghe, 9o3
Jan
van, 1357
ASSENBROUC, Jan van, 442
Symoen
van, 646.
Pieter van, Lt66 1,475
pieter
BALAU,
van, 546 Bg5
ASSERIC, Jan, 629
ASSELMANS,

, 62s

ASsERïci, ,,rarrin
ASTEI Jacop van den, 124L
AUDEGHEM, Lievi.n van, L398

qUDENAERDE' Raesse
van, g7B
\UDENARDE, Raesse van, L350

ååii8tilii; iliíSllllS;

38?
BÀRE, Diederic van der, 3e)t
BARB;üRSd:FlenlwfJ.në, .BZO
BAREY, G1111s; .51 725 75g g98 1.187 ]l2rJ5

1306 1.447
Race van, 1355
BAROENS,
Lisbette, 933
\uDENHUusr Jacop van den, 71,6 1,245
tazzãnnoNs, Lisbette, 933
Phelips^van den, g7g B7g Bgo ãoS¡v,

Jacob,

899
55L
BASSEVELDE, Jan van
, 1,Jz
Symoen van, 34S 364
BAST, Heinric, 35o

\UZIJN, Jan, 12

Jan,

Jan, fs" Jan, 1,2
vr" van Boudin de Grutere,
573 L405
TXELE, Mergriete van, fa" Llevin,
7o7 ãistennrs, Kat.heline,
'YSHOVEe heer van, 573 1rO44
BASTART, Jan, 31o
\VESOETET

tAcHUUs,

pierer

IACKERBT

Gil'Ís

27 467 ss1.
,de,
1,43
L330

Hildebrand de, 439
Jan de, 423 1.1"1,3 1395 L43Z
Jan de, f s" ln/illem, !43 611
Laurelns dê, 2BS 1.292 L405
Mattheus de, 337

pieter de, 673
ACKERS, philips, alias van Keelant,
L293
BACKERS, Mergriete, BS1
BAEFS, Á""Àtãl res
\ERcH; .rÀ" J" i 1¡1ac
\ERD, Jan , 5l| 1,243 L275
,ian, fs. Mechiel S3Z
\ERS, rcatnetine, 'J_2 ,

', 268
Jacob, 3SO
Jan, 556 74g tL4S
t-ievin, !352

rERT, cimoen

: :*;;i:

tll'Itg,

wiilem, t"" pieter , s14
---:
ùeieriet.
IlloDgNr
'
ETs,
""Àl' téz
osúe ,ni+
rnrúru, i#;;;, 3zB
ILLIE,í, ,f"nl-'a+
KE,

-

ciíiis

åe , 1.26 1530
de, 1,370
racob, rå" racob ? zlz

Jacob

L41,7

3i:i3fi)'":lj::' r;2? 1148 t23s

enlSnnñ, nnOrtes, f s" Jan, 1.493
BATAïLLIE, Bertelmeeus, L80

eÀ1,1efr,lfn, Matteeus, 1.431
ãÀuonncHenr, Hector van, 886
ãÀuonncHn,v, Ector van, g24
BAUDS, Kerstineo gz7
BAUIIì/EEDET pieter van den, 652

eeuu, JaFr 1.O7g
Jan vanr Bo5 8O9 13oO
Mergriete van,25

BAVEGHEMT

n^
BA?Mlu'

ran

I

t73o

BEATRIJSET wed' GiltÍs Adaems, AtB
BEATRISE, bastaarddochter van-Lodewljc,
graaf van_Vlaanderen, L,:0

Beatri se, 17o
dtro
Van tdillem de Coninc, 268
Þ1rr
BEATRISSE, wed" Gi1lÍs AdrÍaens, 2!7
wed" Jan Eeelenseuner 1321I
rf,Eì,. -

åË[ifiiöi"Ëfi:,eííf:, ,
_7s!
BEELAERT' Martin t 475
Pieter, 47s
Iro--

--'

Zegher

? 1456 1,457 1.458
662

"uui'!-,.-Heinrj-c,
BEELENSEUNE,
Jan, 7327
BEBNKTN, Jan
482

=BEPIII:-crare'

'

t28t

ËËiiiX3it¿r::i::,\rî2,

195
BEKAERD,
BEKAERT,

Gi1lis, 694 695

Gheeraert,

Jan, :.353
BBKARD, Gi11is, gS7 í.263
BEKB, van, zLe Jan Heese, ZO3
- van, zie Jan Heyse, 868
Clals van, 343

Culaert van der, L1,81,
Gillis van der, 533 839
HeinrÍc van der, 960
Heulaert van der, 7SO tOZL lOZz
Jacop van der, 533
Jan van, 32 L93 3O9 Lg 698 864

91"5 952 1226 1388
Jan van der, 169
- Marie van up de, 55L
Píeter van der, 6t

SEKELINC, Jan

,

Olívier van den, 934
Pieter van den, 555
hlulfram van den, 232 L479
BERGHEM, van, zLe Joesse de Nayere,
BERGHE,

1,Lz

1"266

]EKEN, Heilsoete vander, 92
]ELKIER, Lievin, 439

IBLLE, Bernarcl van, 366

Claeis van, 4Sg
clais van, 605
Jan, 41,
IELLEM, Boudin van, 4gg
IELLEMAN, Joes , 454
- Joes, fs" Jan, 453
BLLIERS, Kateliner 639
ELLIOETS, Katheline, 59 4Og
ELRIC, Jan, 1,229
BNTTN, Jan , 1_OO4
ENTINS, Jan, 3Lg
ERCHEM, Joesse van, alias de Nayere,
1.257
ERCHGHEM, Jan van, gg6
ERCHIvIOST, Jacop van der,

6 36 1,252
BERGHEN, Jan, fs.
BERGHMOST, cillis

Clais,

L95
336

van der,

Jacob van der, 336

BERLAEIì, Gheert,rude van , 1,250
Gillis van e 1ATO

Gillis van, fs" Jan, LZSO
12SO
Pieter van, 1,439
Pieter van, alias Kerskin ? t43g
BERNAERDS, Jan, 731Pieter, i47
BERNAERT, Joes , 1,489
BERNAERTS, Jan, 1.44
Jan van,

BERNAGE, Segher, 76
BERNAIGE, Segher, 44
¡3ERNARDS, Jan, LO37
BERNARTS, Jan, 743
BERNE, Ghiselbrecht van

den, 27S
Jan, fs" Mlchlel, L006
Pieter, 479 896 9í.3 914 9gB
BERTELLOOT, Bussaerd , 1"340
BERNIER,

BERTELOET,

\ZLT

Bussaert, 973

BERTHELMEEUSSEUNE, Jacop, L5L5
BERTHELOET, Bussard, 967
BBRTIN, PÍeter, L33B
BçIìTRAM, Boudin , 641,

Jan,

1"22

BESOETE, Maes, 9t3
BESSELE, Llevin, 693 j.39O
BBSSELEERE, LaureÍns, 615
BESTE, Jan, 574

7gt LZSL
cillis van der, 791" 1.251
Jan de, 11"94
ERENVELT, Pieter van 96 442 LOOA 7C26
Jan de, f s" Heinric, 953 1.136
EREVBLT, Pieter van, !47A
Joesse, 121,5
ERGHE, Alard van den, 578
BETKIN, dtr" van Heínric Martins, 238
BETS, Fransoys de, t2Z9
- Arent van den, 98
Clays van den, 162 11"17
Slmoen , 99C'l
Gillis van den, fs" Heynríc,
Symoen, 13O1
1.Lt7

Goessin van den, LL59

Heynric van denr555

11,17

- Jacop uten, 732
- Jacob.uten, fs" Jan, 236
Jan uten, 5BO
Jan, fs" CIaís, 236
Jan van den, L299
Kerstiaen van den, 1"45A
Marie
van den, 609 9OO
Mergriete uten, 444

Zegher,

BETTE,

49

dtro vôn Casin van den Upsta1le,
!o76

Daneel,

905

Daniel , 871"
Gheerolf ? 299

1_506

Gheerolf, f,s. Jacob,
Simoen,

L043
Symoen, 68 936
BETTEN, Gheerolf, 669

BEUDEL,

Pieter,253

434

1,96

BEVEI\HOLE, Wi 11em van , 1,268
BBVERI'JE, Lievin van, 77 L
BBVBRSLUUS, Gillis van, ZAB

BEYS,

BLOC, Guyoet

Z6t

6L3

CornelÍs, 751"
Cornelis de, L339
Gi11is, 464 465 466 467 670 671,
673 673 991. 992 993 1"139 1.1.40
L1"41 1.L42 1423 L424 1,425 1.426
1427 L455 1456 1457 1"458 L459

1.46C^ 1"496

de,

69

Jacop cle, 725
- Jan de, 83

- Mergriete,

f

a

"

1,396

pauwel

s,

h¡ed

"
Jaccp de Maegh, 759
Mergriet.e, f a. pauwels, wecl "
Jacob sMaghs, LO37
BLOCK, Pieter van den, 6Os
BLOCT, Bouclin van der, 47
BLOMMAERD, Joesse, alias van Ghend, 508
BLOIvIMAERT, Joes, alias van Ghenci, 48

Pieter, 444 tIOg 1,225 1472
PieLer van, L422
BLOI4ME, Claeys, 947
BIAUFOIìT, Beatris de e 1"272
- Jan, 22L 1,429
BIELE, Jan, 7O3
Jan, fs" Oliviere Z3q
BIERVLIEI, Lievin van, LZ3O
BLONIDEEL, Boudin, 86 L
BïESEN, Gheeraert uLen , 1,469
Daniel, fso Jan, 350
- Lievin uten , 1,q69
Heinric,
623
BïBSHEM, Jan van, 859
BLOUS, Jan de, L065
Laureins van, 859
BLU, Wi 1 1em de 1,280
3IEST, cillis van der, 7t ZS9 26C 262 BlC, Jacop de, , SB5
679 1,376
Jan cJe, 182
Gil1is van der, fs" Jan, 87 61t6 ,BQCCARD,
tdillem, 785
Jan van der, 342 tZ34
BODE, Gi 11i s de , 11,24
Mergri.ete van der tO29
Jan, B1
"
if EIUSIN, DÞrhi s r BB 5
Jan
de, 386 Lt44 LtBz
]IccHE, WiIlem, 33O 665 7gg
Michiel
de, 1,182
IILE, van cler, zie Lievin de Saghere,
SBODEN, Katheline, wed" Jan Haecx, 1168
1,L97
BODERI^/AEN, Jan van, L5L
BïLGET, Wi11em,10L8
ROEGAEIìD, Jacop , 1168
3ïLIAU, Jan, 5
Jan, L37B L395
3ïLLE, Pauwels, 3I
BOEGAERDA, Jacob van den, fs. Jan, 618
IITERE, Jan de, 5O9 974
"- Jan van den, 969
zie Jan de C1erc, 22
IJTTERCLUTTE,
Jan van clen, f g" Jan, 4LO
SLAERSVELT, philippe ,
,.," i
Jan
van den, fs" Stevin'- 81,4
brecht Tenke, 17O
MathÍjs
van den, 14Sg
ILAEUBLOMME, Wi1lem, 1381.
BOEGAERT, Jacop ? 14Zs
3LAKAERT, Jan, 892
Jan, 1,O4A
'LAKE, Jan de, f s " Gheeraert, 6
BOBGART, Gillis, fs. Stevin, SO5
Jan de, fs" ln/i1lem, 1271
Jacop, 1,419
iLANKAERD, Jan, BAt
Jan, 121"4
]L/I,NK,\RD, Jan , L1,56
BOEKS, Laureins, 293
]LANKARTS, Ll j sbette, 566..
BOELAER, Jan , aIJ. as de Mae1re
, 832
ìLAUSTEREINS, . Mergriete, z
Jan,
genoemde
de
Malie,
807
ILECKERB, Jan de, 1"160
Raesse,7AL
ILECKTNC, zíe Jan van de Velde
? tZ3S
- Ver L-i sbette , ÉìO7
iLEEKERE, Mattheus de, 26
BOELARE, heer van 295 3BO
,LBÌ{DE, Pauwels de, 19 1O7 3O4 959
BOELE, Heinric, BO9 99O ttg6 L300 L529
1"421,
Heynric, BO5
LïDELBVEN, Jan, 2Og
Laureins, 599 L1,44
l¡Ji 11em ? 1"1,59
t¡Jillem,
1"'J"44
ln/i11em, fs" Jan, g62 1.329
BOELS,
Barbere,
fa" Janr 3gB
LIEC, Hei-nric, 2gB
Jan,
398
LIJ, \¡li 1lem de , 3g
BOEMGAERDE, Jacop van den, 7gA
LOC, Ghlryoet de, 854
- Jan van den, fs" Soyer, 3L3 L03g
BBYSLOTE,

L97

GiIlis van <len, 939
Jan van den, 938
Kateline van den, 938
Mergriete van den, 938

3OEMGARDE,

;BOEMHAUVüERS, vrouw, L090
3OEMHOUWBRE, Jan de, 94
3OEìNARD, Segher, 653

BORTAEN, píeter, SL5 1t2S
BOSCH, Coelart van den, 1,91,7
BOSSCHARD, LambrechL, 1,21,2
BOSSCHE, baneel van den, \ATZ

Daniel van den, is" Danie} , 1,273
Gheeraerd van åen, 6g7
Ghisetbrecht van àen, 13gB
lJei.nri-c van denn 1"L62 t3g6
Jacob van den, 1"133
Jacop van Oeni 687
Jacop van aen, fs" Gheeraert,, Ig7
Jan van cten, 1,289 1360 L488
Jan van clen, f s" Heinric, z8o
Justaes van den, alÍ.as Knuct, BB3
Kathetine van den, in/ed. Jan van
Ca1kine, g34
Laureins van den, gB3
Lievin van denu 1,434
Michiel van den, alias Cornelis,

Gi1lis, f s. Jan, L86
Jan, 19 1"55 L98 255 295 332 359
5L2 BB1 929 942 !748 1.352
Jan, fS" Gillis, 723 1277
MarLin , 1-429 144C.
Pieter, 321 1-036
IOENINGHEN, Jan van der, 836 L249 L387
]OEIìGEVALE, Jan van, 726
ÌOETLARE , Everaert van Q93B
IOFIYKIN' Arent r. 478
IOGAERDE, Kateline van den, LgA
Mergriete van den, 1"gO
IOG/rERT, Jan , 74A
321,
}OLLAERD, Gi 1 li s , 15 1Symoen van den , 1,ZBs
Heinric a 599
- vrouw van den, 50
iOLLAtrRTS, Mergriete, 1"423
BOSSCHERE, pieter 0", L83 L483 t4B4
i(fLLIiS, Jan, 45 53O 531BOSSCHERBLLEnT, Jan van der, 733
IOLLINS, Kateline, 51O
BOST, l¡/illem í"n, 847
,OLL,OC, Achelet, 872
BOSTERHAUT, Heynric van, 640
Roel and , 1,286
BOSTERHOUT, Helnric vun , 7 44 7 53
Roelant, 736
BOT, Jan de, 767
OIVCT, Katheline van der, BO7
BOTELABR, Cíaeys van, 93g
OIIIN' Gheerolf , ?_24
BOTERMAN, Rrenl Oe, IALB
ONNE, Agneese de le, wed" Jan van
Jan, 762
i Longcourt, L033
BOUCHAUTE, Jan van den, 458
ONTE, Arend, 1"459
BoUCHoUTE; cil1is van å"n, 585
Bussaertr 884
Jan van den, 1.28 41,3 g7z ttZB 1373
OONE, Jan, L5
_ Victor van, 471
ORCHTGRAVE, Jan, 216
BOLIDINS, Callekin, fu" Lievin Boudins
ORLUUT, Boudin, L1,9
en Kat,heline van der Heeft., 95O
Gerem, L524
Jan, L358
Gheerem, 30L 639 1.487
KerstÍaen, L265 L27O
Gheerem, fs" Gheerem, 7tB
Lievin, 95O
Gheerem, f s" HeÍ_nric, ZZZ 777
Olivier, 966 gB7
Gheerom, 15O
pieter, 267
Gheeroom, 14C3
Segher', 1,495
Jan, 5 88 92A 1OB7
Segher, f
Jan ? 1,6e L35g
Lyoen t 776
".
BOUDÏI'JSSC)ÑEe Lambrecht,
alias de sceepNicasís, 337 364
pierer , 21s 87s t4s3
,, i:ff':i;"*ål jonse , 1.4ss
)RNAïGEN, Segher, í.21,4
Vr/il1em, 35O
)RNE, Jacob van den, 83
BOUKEN, Jacop van dero g7O
Laureins van den, 1,196
Jan Van der, g7O
,RNEI4, 'Jan, 1347
BOUpGONDIE, hertog van, 1_SO
'i'.:;.8¡ 'Kathç1fne van den, u/ed" cornelisBourERS, trríltem, 33a
de Sceerere 2 473
BOUTT\I, Jan, 933
Pieter van den, 415
BOUTKIN, pieter, 42
IOENE,

lv\
BOYE, Goessin, 556
BOYEN, Goesin, lAt
Goessin , 11,4
BOYKIN, Arend, 1"O85
BOYMANS,

Heinric,

L003

BOYST, Boudin, t4O7
BOYTAC, Jan, 463
BR/\BANT, Merqriete van, 7302

BRABANTERE, Diederic de, L358
SBRABANTERS, Mergriete, 672
BRAEM, Jacol¡, 232

Jacop,

B7B

I¡/i11em, fs" DÍederic, 324
BRAKELE, Pauwels van , 1,046
Roegeer van, 724
BRAME, Symoen, 967
Wi1lem, fs. Di-edericr244

Wouter, 592
BRANDE, Pieter van den, 37O
BRANDIN, Wí11em,97O
BRANT, Jacob, 13L0
Gi11is van,
Heinric van, 397
Jan van, 463
Soyer, 287
3RECHT, Pieter, 484
Vúouter,

L41"O

1c-54

3RECHTS, Wouter, 1"1"79
3RESTS, Mergriete, 103O
3REUCELE, Aechte van, 1294
Wi

llem van

3RIELMAN, Vùi11em,

IRïEVBRE, Wulfram
3RIJN, Jan, 1"433

den

,

den,

1"343

271,

L

de,

49O

Ärent de, 497
Gillis de, 347 751, 1,4A3
Heynric de, 690

Jan de,
Jan de,
Jan de,
Jan de,

463

3RïELE, Berthelmeeus van
1379 L399

Jan van der, fs" Wouter,
Oste van der, 1-099
BRUGHEi\¡. Godevert van der, L060
BRUNE, Iirencl de, 136 866

Fluge, 64

Jacob de, 556
Symoen, 995

3RANTBGHEM,

BROUKE, Michiel van den, 7Ct2
I¡li llem van den , 1055
BRUCELE, Jan van, 944
I3RUCGHEN, Godevert van der, 1499
LIRUECELE, Lisbette van, 1O!7
BRUESSELE, Aechte van, tO62 tOTt
Jacop van, 782
BRUGGHE, van, zie Jan Daniels, 591"
BRUGGHEMANe Heinric, 13A7
BRUGGHEN, Godevert van der, 29O 583bis
Jan van der, 63L 956 1,419
Jan van der, fs. Jan, L4C7
Jan van der, fs" Pietere 882

L58

]RIJSINC, Gheeraerd, 723

IROECKE, mevrauwe van den, 30L
IROEDBACKERE, Willem de, 675
]ROESSCHE, Boudin de, 1.256

1O9 1051 L052 L053

fs" Heinric, 741
fs" Phelips, 119C^
fs. Philips, 852
l4aes de, 956
Ivleus de, 956
Phelips de, 956
Philips cle, 322 BBB
Pieter de, 677 983 996 1_403
Pieter de, fs" Jacob, 1,258 L389
lnli llem de , 94 L09
Wil1em de, fs" GiIlÍs, 956
BRUNEEL, Pieter, 73C
SBRUNEN, Lijsbette, 256
Mergriete, 243
Soetin , 31"7
Soetln, wed" Laureins de Maegh,
1,1,63

BRUNfNCS,

Katheline,

L5L8

BRTJNINGHE, Jan , 1,1,46
BRUUNHALS, Jan, 524

Aechte, 3?-7
- Vrou\^r van Jan, 524
Jacob, 1,51,2
BRUUSCH, Gi11is, 603 943
Kateline van den, 9OB
Jacop, 297 'L1,49
# Katheline van den, alias Robous,
Jan, fs. Gí11is, 635 L223
1506
BRUWBRE, Andries de, 49 1"54 34O 41.5 57íMichiele van den, 1C-23
1.394

TBROIIIJSCHEN,

ìROUCi,l.l,

IROUCMAN, Jan, 1,495
IROUKE, CIais van derì, 1,1,32
Gi lli s van den , 605 1.L56

Jacob van den, 605
Jan van den, 25O
Martin van den, 993 1478

Heinric de, fs" Heinric?
Hughe de, 539
Jan cle, 1042 14C-7
SBRUVT/ERS, Soetin, 4!O
BRUXKINE, Heinric van den, 646
BRUY, Willem van, 655

994

lUC, Ector de,

1,460
L505

GÍ11es,
Heinkin de, fs" Willem, 823
Heinrj.c, AOg

h/i1lem de, I,O5 825

iUCKAERTS, Jan , 1"45
ìUDSEGHEM, Jan van, 332 359
ìUDZELE, Andries van, I44g
IUEDEL, Arend , 699

|UEKEL, Joha.nnes van den, í-1,20
IUENIELAER, Si-moen van, 481.
Symoen van, 4gO
UERE, Jan van den, 7tL

Reynout van den,

24

pieter van, g2
Jacop van, 2B6
Pieter e 286
UISSOI!, Willem du , ZO2 747
UL, Jan de, fs" GilIis, 242
ULIN, Jacob, 1.482
UIJNEGI{EM, Fr'ansoys van
, 7g1"
- Michiel van ? L1,s
.lRREEl,, Cl ai s, í-)ZO
JRREL, Jan de, L020
JRSE, Lj.evin , 1d^L2
JSE, citlisrtASíJari, !1tB
UGHENSBLE?
UGI-IENZELE,

iSEN"

Thomaes,

Ector,

1,L1.8
j_68

, g6
l.ievin van,
JSSAERTS, philips,
JSS,,:.i:ìRT, Jan

973
172

,SSOEN, r,r/i11em, 1L8O
JSSY, Gillis c1u, 3Zz
,STEELS, Jan, 4I

ITEN, Daniel ven, L362 1,407
Segher van, 4O5
I[JC, Willem , IO2 1,282
IUSSE, Roel ant , 1,451,
fX'fALE, Jan r/âFì r 336

Jan van, fs. pieter ç 624

'SERE,

Gillis de,

3Bz

Arend de, 652
BïLIOU, Just,aes, 2Zg 1530
BïLLAU, Just,aes, 1,344
BILLIOU, Justaesr sTs
BBOETERE,

BïLLOU, Just,aes, tZ6
BUUS, Anthonis, 4OZ 443 !tS4

-

Jacob

?
Jacop,

1,1"54 1.429 1,SOz
443 1"392

MergrieLe,

4OO BO2 949

Jan, 95O
Mat,thijs, 691,

CHTIìL,

!99

CADIN, Jan , 1,084
Santin ? IAB4 1,392

V',ri11em , \OBA
CAELMONDE, Loy, 955
CAELMO\IT, Loye van,
CAENBEKE, Jan, L35B
CAENS, StevÍ_n , 1OO
CAES, Jan de, 1,489

I4SS L5j.O

1.51"t

Lisbette, Zt3
vrouw,
7O7
CALKENE, Lisbette van, ttSA
Lodewijc van, 42 355 t39g
Lodewyc van, 721"
vrouwe
van, wed" Gheerolf Notíns,
B7B 879
CALKINE, Jan van, 834
Kateline van, L47B
Lodewyc van, 967
Segher van, 605 1"478
CALLAERT, Gheeraert, g29
Mattijs, 929
CALLART, Gi11is, fs" Gillis, gZg
CALUWE, Laurei.ns, 95
CAMBREN, Heinric van der, 8Lg t228
CANAELS, Bertram, 14LC^
SCAKELINS,

CAÀITEN,

Gayns,

t3AO

GiIlis, 95L
Jan, 2t.1
CAPELAERT, Lievin ? 27Z
CAPELLAERT, Hei-nric, ; tZ32
CAPELLEN, Gillís van der, 973 ta14
Jan van der, 54 55 144 987
Robbrecht van der, 1.:64
CAP'PROEN, Raessen , 322
CAPRIKE, Heinric van î 77O

CAPROEN,
CARIMAN,

Raes, 1524

Jan, 787 LL85 L258 L389
Jan, fso Jan, L066

IvtergrS-eLe, L389
CARIMANS, MergrÍete, LZS}
CARLEER, Jan de, Sz
CARPENTIERS, Soetin, 821 L030
CARREBROUC, Franse

, 1,33
l^/illem van, 4Zz

Segher van, 85

CARSELE,

CASIER, Jaquemijnr 394

CASSELE, Jan van, 7O7
CASTEELE, Daneel van den, IL6O

Daniel van den,

721"

906 í,0ZB

Heinric, alias van den Calve,
CAUDBORCH, phelips van den, tZ77
CAUDENBERGHE, Jan van, 1ZA 9O3
CAUDENHOVE, EveraerL van, L3g5
CASTBLAINIE,
662

20C.

Ghiselbrecht van, 126 945 cLERc, Thomaes cJe, 4oo 4o1" 4oZ 4o3 A1Z
1-1'23
813 81.4 921, 1ar4 1015 tot6 LotT
CAUWE, Jan , 121,7 t42o
I1S7 1j.58 1,t'g 1.264 1-265 t?-66
CAUWERIC, Jan , 1.1.89 t19O
L267 to| L270 L50L 1SOZ L503
SCIIEL-S, Jacomine, 275
Thomas de, Zg3 5OS 506 5O7 5O9
CELLENI, Pieter,283
S1O Sj,I
CELLIN, Lamcin, L217
Willem
de, 1.OC7
Lampsin, 1335
sCLERS, Jan, fs" Ghiselbrecht, 1"284
LamsÍn, 1,36
sCLERX, Aechte , 1345 1365
CEULENEERE, Claeis de, 647
- Jeyle, fa" Wj-IIem de Clerc, 1OO7
CEULNEERE, Claeis de, 1,1"33
Kathetine, 431, 432
Clais de ? 499 787
L,isbette, 432
CBUNIIIIC, Jan de, 27
Marie, 431 432
CHEINSLANDE, WÍllem van den, 226
CLEYGATE, Jan van den, S4g
CLAEIS, Gillis, L105
Joesse van Oen, 646
CLAEISSEUNE, Bossart, 1,11.8
.Iulyen van den, L045
CLAEUS, Ghisel, 865
CLEYNE, Jañ de, gg2 144A
Gillis, L90
- Joes, 1ZLO
Jan, 605
CLEyNEN, Jan, 25L
Jan, f s " Jan, 1-11"4
CLf EVERE, Jacop de, tt41
Jan, fs. Willem, 281"
CLITE, Coel-aerd van der, tSZ1,
l¡louter, Lt1,5
sCLOCGHIETERS, Katheline, 1"503
CLAEUWAERD, Gil}is, 86L
CLOCMAN, Jan 2 2gg 525 652 653 9O9 tOA3
CLAIS, Jan, fs. Jan, 953
1O4g t27Z
Jan Líevin, t2B3
Simoen
, !A43 LOAT
CLAISSONE, Arnoud, 263
Symoen
, t{¡Og
CLAI{PE, Wouter e 1-367
çt\fOBpS, Jacop-, 1,204
CLAPPABRTS, Cateline, 34O
CNUDDE, Jacob, ttSO
CLARE, zuster van willem Boccard, 7Bs cNUTs, wilrem de, 931 965
CLAUS, Gillis, 85,
COC' baniel de, 1247
Jan, f s" Jan, 1,.1,78
Jan .le, 77 B3Z g7S 1,247
Jan, fs" Wouter, 383
pieter de, 74g
CLAUWAERD, Jacop , 77O
Wi1lem de, 1,247
Jan, 857
co(c) , Pieter de, 1,286
3LAYS, Heinric, 677
CODDE, Oan, 1,397
:LBENE, Jan de, 429 1,51"4
COELINS, Baerbele, h¡ed" Wiltem Fierins,
ILBINJE, Jan, L139
1065
Jan de, 1O4t 1046
Heinric, 5O5 506 SO7 5O9 5L0 Stt
ILEMMEN, Clais, 514
Uß7 L15g 1,1,59 tLTg 1"430 1431.
Gi lli s , 1,454
L43Z 1-433
ILERC, Bouciin de, 354
Jan, A51, 1413
Colaert de, 229
_ Lievin, BB 23g ZBt 14116
Dictus de, L294
Matt.heeus, 687
Gillis de, 585 L43C
Mattheus, ZBS BZ4
Goessin de, LL19
pieter, 1.41,3 t4L6
Jan de, 251, 4O2 7Og 759 B7B B7g COELINSSEUNE, Jan, LO}T
1158 1"159 1294
CoELrvrAN, citíis,
264
Jan de, alias Bitterclutter 22
ÞiuL"r , Zg
Jan dê, geheten Lusscaert, L058 COELS, LisbetÈe, g2
Johannes de, 89
- pieLer, 92
; LievÍn de, 431
COEMAN, Claeis de , 1.L54
Lodewijc de, 1"421
Jan de, 55L
PÍeter de, 45O 943
Justaes de, 141.9
Roegeer de, 721
Kateline de, t||.;g
CAUDBNHOVET

¿o1-

Pieter de, 196
- Vüouter de, 't244
COENE, Pieter, Lt56
COENIìAERT, Lievin , 1O2B
COEMAN,

COENS,

Wi11em,389 739

COERIS, V\ii11em, 1231

Jan, 27O
COETS, JusLaes , 60 1,251
COEVOET, Jan, 1"2Os
COERNAERT,

COEVOBTS,

Gheyle, L205 1306

Mergriete,
COLBT, Jan, 350
SOLMAN, Jan, 361
SOLNIN, Jan, 355

j.306

IOLPAERT, Jacob, g9B
IOLPÀRD, OsLe, 581_
IOIVI? Jan de, f s" Bertelmeeus, 56

Jan van , 446
COÎTEM, Wouter van, 216
COTTHEM, Jan van, 477
COTHEivi,

- Iniouter van, BB9
Kateline, 1,419

COUCX,

COUDEBRAKEN, Jacop, 642
COUDENBERGHE, Jacop van, 1,1,56
COUDERBORCH, Syrnoen van der, heer van

Oplínter,

COUDSCURE,

1453

Heinric ,

COUKE, Àdaem, 608
Jan, 608

1,213

Ritsaerd, IO43
Ritsaert , 1.049
COUSIN, Ritsart, 1"O5O
COIJTEELS, Kateline, 1L00
COUSIJN,

COUTENAYS, Beelee L88
Colaert, L3Z
Beele, fa" Heinric, 339 34O
IONTNC, Arent de, 294
Heinric,
339
Bertelmeeus .ie, 792
Ysabeele ? 195
Jan de, ZI3 32L 1,384
COUTEREN, Baerbele van der, LL74
Lievin de, 9gg
Boudin van den, fs" pj-eter? 111,6
Michiel de, LL9B
Jan van der, L1_74
Pieter de, 241
LÍevÍn van der, 23 ZO2 1"L74
Symoen de, 76t
COUTREN, Lievin van den, 466
Wi1lem de, 268 L358
COUI^/ERIKE, Jan , 331, 937
;CONINCS, Katheline, wed" Goessin van
CRABBERE, Jan de, 7Os
den Hove , tOZ1,
CRACHT, Jan, L096
iONÏNCX, Catel j-ne o 4O4
Lievin, LOg6
:ONINGHE, Justaes van den, 94A
CRACi-ITS, zLe Kateline Scoteleere, 11,70
:OOLMAI{S, Li j sbeLte, wed Joes uten
CRAEYLOE, phelips van, 699
"
Ramen , 1,273
CRANB, Clays, t34Z
Mergriete, 264
SCF{ANEN, Amelberghe, 365
OP, Jan , 221_
Clara ? 349
OPERINI-{OEFT, Jacop, L00 466
I(athel ine , 4L
OPPENHOLLE, GiIlis van, f s, Jan
11,84 CRAUh/EL, Gheeraerd
,
, LZ6Z
ORBEN, Beele van der , wed I¡r/i I lem
CIìAYE, 'vr/i11em; 24O
"
Coens, 389 739
CRAYBN, Anctries van der, 36 52 g3Z tt72
Ysabeele van der, wed" i,rtÍllem
CRIDE, WiIlem de, 283
Coerisr l23t
CRIEKERSTEENS, Lijsbette, 1OS9
CRDES, Jan van, L056
CRNELÏS, zie l4eðhfe1 van den Bossche, CRIEL, Arend, 44O
cRrTs,393
32L
CROBC, Mechiel de, 664
Segher, 315
Philips de, 457
)RNUT, zíe Jan de Mesmakere, 698
CROMBRUGGHE, Gheeraerd van, fs, Jan
)RNUUT, zie Jan de Mesmakere, L93
rTgB
Gheerard van, L0L5
)RTREUL, pÍeter, 795
cillis van, 784
)RTVRIENT, piete¡: , 475
CROMVOET, Jan, 951,
)STEllE, Joes de, g2
CRUCEN, Symoen van der, L51,1,
Willem de, 77 995
CRUPENNINC, Fransoys, ZZg
:OSTERS, Berqhe, 11BB
CRUUPEINTHOL, Jan, 89
)STRE, Lievin de o 4BB
CRUUSMAN, CLays, 1-438
Martin de, 1,269
CRUUTPENNINC, tn/aleweyn, tITS
Pieter de, 53
CUPERE, Jan de, 65 688
:OlvlMER,

202

Justaes de, 4L2
Meqhiel de, 582

CUPERE,

Pieter de, 1.52
". Wi11em de, 688

cuPERKrN, knaap van Daneel van

1"349

DAMME,

1OO5 L098 1464
Jan van den, fs" Gillis, 624
KaLeline van den, 3g3
pieter van den, 3g4 B1O
In/illem van den, fs" Gilris, rcl81-

Aelwijne,

Gillis,_ ^^A
289 971.
scuPERS, Lisbette, lorg
cLiPs, cl ays , L34
CUPERS,

cuIìTALs, MergrieLe, n¡ed" Jan Harincx,
926

cuRr', Jan cre, 262

CURTHALS,

Jan, 196

t23z

Colaert van den, 3O3
Gillis van den, 3o3 1_379
Jan van den, tz1- 2Ag g22 837 go7

DAMMELE'T,

Lievin ,r.n j

DANCKAERSÉEKE,

1513

Hej-nric van ,

3tffiäi5i'SlÏiiT;"ï'i;å.
_

1,342
1'os7

van,

Ivlergriete, wed" Jan Harincx, gg2DANIELS, , , 844
"]ån
.LJSERE, Jan de, 778 L476
Jan,
genaamd van Brugghe,
Wi11em, 1,18L
DAELPTTTE, Jan van, 59 4Og
DANINS, nanieí ? 1096
DÀEN, Gi11is, L358
DAENS, claeus , lzs

Jan, 2BO j.159
stoffels, 865
)ÀLE, cillis van den, 1.492
Jan van den, fs" pauwers, sr7
Kateline uten, L60
Katheline van den, 232
Laureins uten, 3O3 L2O7
Lievin van den, L004
Manghelinne van den, 526
Olivier van den, 80L
Phf lips van den, 3O5 494 4gg
Thomaes_van den, L068.
)ALLEiVIES, Bouciin van, 3O3
)AMBLEYI, Lievin, L454 1,523
)AMIAET, ln/illem van, 937 g4O
J,gl; .1.469,;
l+yyl!oo1.
)AMt4ANr Ghelloet ? 1"444

loet, f s " Jan, L389 L444
1.524
L fs"
ê Lievin, I9S Zg4
Ghelloet,
681_
Ghelnoer,-{s. Jan, L2s3
Heinric, 364
Lievin, 53 LL30
Ghel

- Matheus, L349
Matteeus , 1466
Mattheeus, 648
Mattheus, 47
Matt.ijs, 257 zg7
segher, 9oo 1,526
symoen' 648
\MMANL:j, Ivtattheus, 1_363
\MivlE, Arendvan¡
Rq¿

den,9
uç¡r¡ t/ L0
¿v crJ
Zgg J1*
324 rr)
395

Jan

Jan'

L|1gA

5g1-

1096

DANKAERTSEEKE, Heiåric van e !62
DANKAERTSHEËKE, Heinri" ,uÁ, 659
DAVIDS; Theeus', L3gg
nesnoui, Jan, íog: L238 L355

DECKER, pietár de, 1"56
DECKERE, pieter de, ?_O
DECKERS, pieter, 232

232 622 L009

Citíis, S4g
sDEGHELS, Iiee}e, 1401_
DEINOET, Heinric, !Z7g
DENDERIUONDE, heer van, 605
sDENEN, Aechte, 697
DENI JS, Justaes, 1206
DEGGI_¡TNMR,

ysoye, wed" Jacob Tholvin ,
g43
DENTERGSEM,

Lievin van,

7g?_

,

DERì3ouDEGïEN, Mari_e
54s
DERSSCHERE, tntillem de, 437

DEURLE, Jan van, 1"L60
DEVENTER, Jan van, 35o
DEyNOET, Heinríc, L053

:5:xi'ïîr"17T,
Lievin , g3z

D,,r,lqEr Jacop

' Jan,

e 387
387

Lievin e L4t5
Jan, 32 460
Jan' fs' lvillem, 2o3
segher 46C^ 1461'
' fs" Gillis, 2L6
Viouter,
DHoEGHE, Jan e zgg g7z 471. 634 964 !s2o
DHERT,,

DHONT,

VriÍllem,

1,234
hlouter t 1-441
DHOUGHER, Jan, L1,77

203
DHOUGHER,

htil1em,

LL7g

DONDERNAERTS, BeaLrijse, t34S
DON?ER, Jacop, BL0

DICT, Jan van der, gt7 í':OTS 1SO4
ClÍvier van der, Tg9
Symoen van der, 91,7

DïEDERIC, Gillis, L35B
DIEDERICX, Eweyn, BO9 L0L3 L300 130L
L3B3

Laureins, L35B
Olivier, 11,84
Pieter, tt29 tt44

Wej-n, 95
Vüeyn

e

1"323 L438

Everard van clen, j.O5fl
Heínric van den, Lgz
Kateline van den, 833
Katheline van den, fa"Cfais rZ3Z
DRTGGHE,
DRIE.SSCHE,

669

-- Ywein,

33O

DIEDERIX, Daenkin,

Daniel,

1:C,69

tO69
Eweyn, BO5 806
Joes, alias vanden
Pieter, 744
in/ein e 717

Arend

Hoerne,

50

1"457

DIEROLtr, Jan, 283
DIERS, Claisr l7t
DïETALDOET, Jacop, I3S2
DIEVEL, Jacob de, 1"472

Jacop de,

5L8

DïJCKE, Gheerard van den,

BO7

Jacop van den, 327
DïJCSTAT, Joeris van der, 138
I¡díIlem van der, 1..384
)IJKB, Gheerard van der, 3O7
)OEDIN, Jacob, B54 141"5
'OEDIhIS, Jacob,- 1A4

Jacop,

9SO

18

)OELAGHEN, Gillis van der, 1,L47
1.26I
;DOEREIVS, Bate, 2!4
)OERNIE, Jan van den, 1"224 1,227
12gB
)OESTERLINC, Jacob, 232 tOZ6
Jacop, 799
r(lNCTr ci11i s van der 5OO 839
,
Heínric van der,
1,61 4Cl6 54g

-

874 954 1220

,der, zie Heinric van der
Pj eb , zos
I-leynric van der, L340
Jacop van der, 4Cr6 1.36L
Lievin van der, 5OO
Segher van der, 996
van

, 1_L56
Heinríc de o 121,6
- Jan de, !439
- Willem de, L56
DRONGHENTE, phelips van, 91_O
- Philips van , 1.54 L77 7O9 926
DRONGHINE, Lievin van, 993
DUCRTES, Pieter,549e
DUKERE, GiIlis de, B4B
Lauwers de, LL35
DUNE\I, LÍ jsbette van cìer, L070
DUUST, Gillis vander, 5
DUUTS, Pieter cle, L60
DU\^/AY, Jan van, 968
DYCSTI\T , Joeris van der1944
DYEIIVINE, wed. Joes van den perue
? 373
DYEF..S, C1ais, 1"29
DROEGI-IE,

Vi/eyn , 299 659 665 922
Ywej-n, 324
DïELBEKE, vrouh/ van, 854
DïBR, Claeys, IO72
Cl ai s , 235 1,tjL
DIERKIN, Berthelmeeus , 1,253

Jan,

- ,Jan, 8L0
PÍeter, BL0
DOOGHE, Htlinric, 1353
DOORNE, Pieter van den, LL80
DRABS, Lisbette, fa" Symoen, 46
DRAAYER, PÍeter de, 1"226
DRAEYERI, Claeis de, 1"ZBg
DRAYER, MÍchiel cie, 2gO

EBBEL, Jan, 573
BBBELIN, Jan, 9O1
EBBELTNS,

Gheeraert,

SB2

EBINS, Jan, 946
Olivier, ZZB
PçKART,
LICKI , Jan Van' cli¡n
, 579
EDE;(IC, Heinric, 1353
El_l3INr:. Jann : 925
EEBIIVS, Jan, 3O3 1.tSZ 1,1.66 tirg6 L360

1,47C 1505
iEECI-IOUTE, Cornelis
1.524

van cien, 7L0

Ruflaert van den,

1452

1,452

EECKE, VüilIem van, 1,26
EECMAN, Boudin,- ggg
EEDE, Daniel van den, 1"244

Jan van den, Tg
Lievi-n van den,

997
EEDBNVELDE, Ghiselbrecht van, 71"32
äEDEVELDE, \¡riÍl lem van, 1,tgs
BEDVELDE, chiselbrechù van de n, fs"
Wouter, 3L8

Hej.nric van den, 3Í19
Kerstiaen van den, S7g
EEKARD, Jacob , 41-7
IIEKARTS, Li jsbette ? 417
EEKÐ, Jan van, L4Os
Mergriete van , 1"26
IIBDVELDE,

Robbrecht van,

1:026

Soetin van, t6T
EEKEN, Bouclin vancler, 51
Heinric van der, 492
Jacob van der, !323 1,435
Jacob van der, fs" Jan, '536
Jan vân der, 366 1323
ln/i I lem van der
, j.3 2 3
äEKHOUTE, Cornelis van den, gE4

BVERAERTS,

Martin ,

1"OS4 LL60

lvlartin, fs" Huugh,

EVEIÌBOUD, Clais, L60
EVBRBRANT, Jan, 1,21"s
EVERDEY, Jan, 683
EVHRGHEM, Jan van, ggg

1OO9

- Jan van, f s" l,r/i1lem, 61,6
Arend, ?S3 . 1390
Ector, 64
Harend , 1}ltr8
Jan, B3B 1,377
Jan, fs" Gillis, 1t4S
Lievin, fs" Gillis, 1,1,4t-;
Nijs, 737

EVEììI4iIJNr

Segher, 3ZA 576 1"498
Zegher,
BBz
Lijsbette van, wed. Jan Steppe, EVEi.IWIJNS, Aechte,
L048
t_56
EVERWYN,
Jan,
50
EIINI-IOEDEN, Segher van der, 1,373
EYDEN, iìoeland van der, LZs
EERtrNBOUT, Jan, 1,471,
BYli,
Jacob , Lg4 1Og2
pieter, 1406
EYEN, Jan, 1.:O7 826
tn/outer, 453 454
zie philips Maes , g3Z
ilERlINT, Heinric van der, 69T
IIERMAN,
EYLSOÐTEr vr" van Staes nyo.t, LC.27
iERVELINCS, Katheline
1_tg1
,
tERl//EcHE, Jan van Ceni 563 564
FATTOPPE, Michiel, g7O
lGGI-lERIC, HeÍnric, 4Bg
- Michiel, de jonge, B7O
IÏLSOETET vF" van Stasin Rioet
1,375
FAMAET¿T,
?
Jan, 144
IKSAARDE, heer van, 230 231. 1,374
FARRANT, Roegeer,695
racop, fs. Riquarr, 1317
]llY]f
FAYTOP, Mechiel, de jonge, 657
ILENEY, Fransois, 1_256
EEMBEKE,

Jan van,
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L56

FEKEL, Jan d€, 362 eÞg gSh 1.1.86
Jan, 71"9
F'EIìRAI,IT2
Heinric , 742
;LLÊN, Jan van c1er, 547 896
r{ergriete, fa. Jan, L528
pieter.;LLINS,
IIlItlRTs,
7443
FIERIN,
Arencl
iLS, Jan , t7B
, 464
FIERINS,
Clais,
alias cle Vleeshouwere,
LST, Machtilt van der, 1,326 t3Z7
4L9
Rombout van cler, 366 A1,B
- Jacop e 620
LVERSELE, Jan van, 946 1297
Michiel, 13O3
LVúOUT, pieter. gBg
V,/ilIem, L065
I'41'1INS, KateliÁe, wed., Boudln
sMoencx;,
Idouter,
593 596 L082 1391. 1436
1.O13
Wouter,
fs"
OlivÍer, .141,4
Katheline, wed" Roudin sMeuncs,
Ghiselrrrechr',
s76
1C-1.2
I-L?IIINSSONEe
FRABEL,
Jan de, 843
ìDBUER, SalIadijn van
L57
Jan de, fs" pieter.
ìDBUUR, Jacob \ran, 3g7,
- ' 383
FRANC,
Jan
BgZ
,
ìI.'LINCS, Katheline, fa" Ghiselbrecht,
1A21
GAFFELKIN, Jan, g86
ìPE, heer van , 637
GAGE,
Jacob van, LL0g
heer van, mer philips, 4g4 4gg
Jacop van, L005
IVIJN, Jan, 7Oz
pj.eter , 7O3
GAILLIAERT,
;PT, Jan van clen, aIÍas cje Lombaert,
GALAS,
Jan, 7O5
L4AO
GI\LEIDEN,
Jacob uLer, B7B 879 BBO
Li J sbette van der, 1,4OO
Jacop
uter, 2
pieLer
van, t4B4
ICHE,
GALEYDEN,
Jacob
uter, 449 t32t
SEGHÉM, mirv¡:ouwe van
, gO7
Jacop uter, 753 1L10 L377 L39(Û
ILEWOUT,
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Jan uter 449
GHEyLEi\soNE, Arend , 1142
Heinric de, ,71,6
GHEyLïNC,
crais, L31g
G¡\RENCO|ìPEREì, Jan de, 5O7 5O9
Lievin
, 775
GAUDEN, Gi1lis van der, fr: piete¡r, gB2çHEyLïNGS,
Lievin
I 937
Jacop van der, geheten eaerár GHEyTE*',
Jan dê, 1,Z5ii
GALEYDEN,

GANC,

L389

982

GA'ERE'niå:"fJl'.!äi, rs. Ileinric, 6s+c*r;sl
Jacob rån 223
-. Jacop van,, L005
GHALEYEN, Jän uter
, 2Bz
GAYGES,

GHEEND,

u.74

1/'125

' 5oo L490
GIìI.ISELS, Jan,
GHIJSLIi-INSI Beele, 778
Jan,

i.n de, tgás

Marrin de, sos so6 so7 soe 51o
5L1. 81"2 8L3 Bi,x 1A14 1015 1016

.1s8

åiiii: iï_Í3i,

Jacop

797

: ,;iiiff:

îã2

1.42s 1430 .ra31.

1432 Eiif,iå'aHill; l:l iï; 33å
GFITSELHAES' Lievint 42L
- l"l¿rrLin de, fs" Jan, 1-(lo9
GJ-lrsELrNSt
Heinric, BLL
GHäEI{T, iutartin de, ¿g3 g21 1,264 1265
Jane
794 795 9zz Lszs
1266 1,267 126B Lz6g/ 1.270
L'/\r L50L
rf,lirGI-IISELS,
Ghísel,
459
1,502
1.017
1433

L503
Jan, 1.447
Jacop, 18
PieLer ,) L457
GI-IjjEROLF, Jacopr 5O4

Ghiselbrechtr 605
Jan, 546 71'7 876 Í396 9BB 99c

GIJIIERAERT,
GI-IBERA]ìDS;

Gr-rBERoLFj;,,åï3ú ,-

13oo 130L

1-405

Jan' fS"_Pieter,

é+t

561-

. ,,.n, 3o1
, s43
iüiiüilii,"iii.?::,0ÍÍÍ.", 3ss
GI-ly¡;1_,S, Kathelj_ne, ZlS
585
- vr o varì Jan van der. Laecr , 1:zzg
,,iiiil : i:3,
GI-IEERTRUUD, fa" Lievin van
clen nri*"_- "r""u]
.. wil,em
GI-IEEIìT|ìUDE, vro van Gil_1is de
Clercr

:*::::!1"åål¿,1åf

òr""rr,

sche, 355

386

rIlLrssEUNE, wil_tem, 40

GoDEVEIìTsr

crinllronr, Clais, LL50
KaLeline, L15o
Lisbette , 1-15a
GHEL¡ìE, Jan v¿ìn, L58

Gillis,

wilLemr

54cr

alias de Smet, fs"

GoDSHULPtrt lvlichiel
î 1'27
GOEGHEBUER; i^1i11èm,,1353

å:ffii;, ]iS:
.Jry",;ui"ilí,î|;'i:Ï1'ä3.oîr;j ssche, "u88åiåifrË;
* Jan, 1Ao7 1371
3l-lEhlD, van, zio Joesse
1,472
BlommaercJ,

-- van, zte roes Blommaerr,

5oB

48
t-=r¿ Fransovs , 636 "?::l!_gËüftuf"¡1"ï,il;":îâ,
ð?:.::tryosorunl ueinric, sz7 s62
: i:::3 T::;
GoETALSt-Jan,
Laureins van, 7s3

Lievin van,

1287 1.2sL

1471.

72t tlli
oour"nuf,iËåiråri1..", 241 312

äåu"*ALs, nåucin , s
: ,i::ffi:']"ï"!å r'äoooäå \"iärrio.
=vJ
Bouclin,

AO¿tr
Pieter van, 23
il-IENDBRUGGIIE,

I"iatteeus vann 97o
Bouciin, ari;";;Å
r,ede,
\/u
t 86
Jan, 1438
l.li:ìVIiRGHEM, Jan van, 711,
HERNOE'I,
|IEVAERT,

f s " Heinric, 1,496
Gheerolf, 52o
L515
Gi11is, 395 1"352
Janr 673 1,s24
Jan, f s" Arend, 11,39
Jan, f s Arent, 869 95S
Jan, fs"" Diederic, 1,4g6
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GOETI-{ALS,

Jan, f s" Pieter, 1032

LievÍn , L1"13
Pieter e 279 L005

H¡TERLEFI,

Berthelmeus van, f s" Diederic,

15OO

Diederic van, L500
HAESBTJ?, Jan e 7s6
GOMMERTNGHEN, Diecìeric van, L3B
HAESBIJTEe Jan, 7S
GOIìTEBEKE, Jacop, 582
HAEX, Jan, SOe
GOTEN, Jan van cier , LZ7T
HAEZE, Mathi j s de, Z3(;
Madelqhijs van c1er, 89
H/\GHE, Arerrd van der, 417
GRACHT, Jan van der, fs" pieter, L2L3
Gcerard van der, 14Zz
Kerstíaen van der, 494 1,149 1412
Gheeraert
van der, ZS2 557
Mergriete

segher, 766

van
fa" Diederic
van der Bare, 9"",
31"L
GIìAVB, Daniel de, 289 5O1_
Jan de, 461 14C,6

cillis

van der, 630

L48A

der, 313
Goessin van der, 627
Heinric van tJer, 693
Pieter de, 1_3 7s
HAGHELS,TäEN, Jacolc , 1s1,g
Wouter de, 336 7SZ 847 131,9
.Ja.co}¡, de jonge , 1,SLg
sGiìAVEN, KatheIiner TSg
HAGHEMAI{, GoessÍn, 1,iit1g
GRIELE, Jan, alias de Roevere It4g
I{AGIJìIN, Arent van de.r, ggí3
1
GRoETBRouc, Ector van, 30
Gheeraert van der, 21a
Gillis van, 30 375
HAGHTN, cornelis, L084
GROETþ1, Gi1lis cje, fs" Gillis,
1"ZOB
Jarr, Zg7 71,1,
r-rJc'
HAKBN,
Cheårart van I SZ1.
.r^ c_
Gillis <le,
f s. l,louter, 35O
IJALLEI,J, Iilcrgriete van der, B2
Jan de, 30
H/rLLIN,
iis, B4Zsegher de, 49s
"ifJan , 2s+
Iji\LLïNð,
SGROETEN, LisbetLe, ti\1"
HAL,LïI\IGI_IE, Mechiel , 1156
]}ìOETHEERE' Loenis der 1501
HALLïNX,
t'rergriete, wed" Jan vriend ?1-L56
IRUTERE, l3ou<iin de, 573 605 1,261 1,307
HO"¡:f,,
Oli.vier
cJe, 671
4 A^Ê
r-.*vr
Hi\I4ELAKEN,
Jacobr
3Z-7
, r 603
Boudin r^
dl r E^
f s . oste
I-lAl,iER, Jacop de, 75o B L3
Everdey de, 319 523 L4C5
Jan de, L5B
GhÍselbrech{: de, 573 605 868
L220 1.4os
HAMER;, "ilr;ll¿n:o;^,.' se6
Ghiselbrecht de, f s' Ghiselrinrvl,"ln, Jan van den, BB 338 523 628 696
brecht., 603
1AB7
GhiselbrechL. de, fs" Oste, 854
Jan
van den, fs. Jane 49 86 477
Heinric ,le, 519
1O.lB
Sj-moen de, 319 13BZ L405
¿'*\JJ
Kateline van den, 92O
Symoen de, 573 9L6
ran, BB
iRUrRE, , irarinri{::de; 310
Hnuyrunrf";:ii::.;i""ff.i"å;"
']. Symoen .ler', f sl Symoen , 2gZ
IJANE, Hein.rÍ_c cje, 559
iRUI/\IL-LB, Heinric
? 176
Hei_nric van den, 1,1,2 44o 568 686
L338 1"528
l-leinric
van den, f S" Cornelis,
;\CKE, Jacob , 2Og
AcKERB, Jacáp van den, s3B
.j33Ío 0., 1303
ADDIN, Gillis 1 71()
JacoP
rle, 560
Jan, 354
JacoP
van
den, B8o
Pieúer, 359
Jan
de,
1'3o2
AECX, Jan, é'la
- 1,1,68
Lievin de, 269 949
rrfCHnleiv; .1.., 5O3
\ELl/rrJNÉ, s"ir,"" ,r*n es8
unrurunnnH:"j::.;:,
'-";:^"*::t,
Wi1lem van, 1.149
"1lt
\ENFTA*^IB, ii"n"tle .,an
, 1.01_1, Harvrr¡arcr$l'å.li;"iålil¿
åÍl3"ro"echr
Ruflaerts, 941,
Gocleverd van

2A7

HANSAM, Clais,
HANSBEKE, heer

tO77
HEEKBN, Jacob vander, 4L7
van, 1,349
Jan van cler, 4tg
Heinric van, 142C
Jan van der, fs" Symoen ? 91!
HANSEN, Gíllis, genoemd van Merhem, 63
Liev|n van der, 1,jO7
HANSTN, Gillis, alias van Merhem, 252
* Lijsbette van á.r, 4Bg
HANTSUÎTRE., cillis de, 105L
pieter van der, fs. Segher, 4gg
HARïNCX, Jan, 854 e92 926
[,i/Ít1em van Oerj 41,7 1,1.,56
HASE, Jan de, 132
HEERE, Jan de, 7
Joes de, 729
Joesse de, tZ42
HEEREN¡BOUT, Jan, 2Zø
Lievín, !39
HEERENT, Háinriá van der, 1,237
HASSBLT, Jehane
der
1"526
Lievin van der , ZSA
,
-van
HASTE, Jan de, 64
HEERENTS, Heinric van der, to34
HAUMAN, Franse ? 4O7
¡jEBRWEGHB, Laureins van Oán, t S
HÀUTEM, Jan van, 73
HIIESE, fatheline van , 206
HAUTHEM, Goedevert van, 526
HEESSINE, Monfrant van e 1¿ZOB
Jan van, 966
HEET, Jan van der, 9L2
HAUWE, Preole, 1.433
- Michiel van der, gtz
HAVERSTROE, Jan, 362
I-IEETVELDE, Gheerard ,r.Á, 2SB tZOs
HAVRE, Jan van, fs" rvratthijs, rTsr
HI¡ÏDEN, Lísbette van der, tg
HLzÛrBernaerd de, 1O2O
Roeland van der, t4-g 35O 533 53i3
HEBBRECHTS, Pieter, I4g
7gg
HEBINS, Jan, 2Q9 7297
HEIçGHEM, Lisbette van 760
HBCK, Lisbette van denn L008
HEILE, vi" van Stasin Rioet, 178
HECKART, O1Ívier, 226
- vr" van SLasin Ryot , , S¡t
Jan, 226
HEILEGHEM, Elegast ) 4oB
HECKET colaert van den, 243
HETLSoETE; vro van stasin Rioet 2 Lzz
Ghiselin van den, L305
!23 BO4
Gillis van den, L304
.- vro va¡1 Stasin Ryoet,1o3 1,O4 L05
Jacob van den, 277 L305
_ vr " van Stasin nyoot', 323
Jan van den, 236 298 360 372
732 Bc7 93L 93S 942 1416 1,491, HETNRIC,
tO6Z 1077
Lisbette van den, vr. van Jacop HEINRICX,Clais,
Claeís,
604
van den Watere, 585
Ciais,
t2g4
Pieter van den, 731"2
Mergriete, wed" t¡lillem van
IECKEN, Jan van der, gLI
euaãthem r' l'21-lEEBrN, Jan, 57! 1"384
HErNSZoorv, Marie, vr" van Hughe
{EEBINS, Jan, 543
Lammins, '+AZ
{BECKBN, LiJsbette van der, tZ3A
{EEDE, Andrles van den, ese L088
Hmnnncläñi"[1.åTi"" van, 288
Gheeraerd van den, 620 1,244
Katheline van, ZB1,
.. Gneeraert van den, 715
IJBLENE, vro van Jan van veurhouLer 1036
Gheerard van den, fs. Jan, 93O HELFT, Katheline van der, 95O
Goessin van den, LOBe
IniÍllem van der,
Jan van den, 7 lBB L088 L4g5 HELLE, Gillis van der, lS4,
tl3t
Jan van den, f s " Gillis, 3
HELLEN, Oli_vier van der, LLB
Jan van den, fs. Habinr 746
HELS, Jan? g7g
Kateline van den, 441.
HELSMOERTnE, Beatrijse van den, L6S
Mergriete van den, alÍas sRaetsrHaLST, Matte van, 4
79
HENDB, HeinrÍ-c van den, 1,489
-! van, 278
TEBDEVELDE, Clais
Jan van den, L03g
IEEKET Jan van der, 7o9
Jan van den, f s" Gillis,
tz44
IEEKEN, Jan van der, 5L5 77L
ral"rin"
;;
;;;,
tZãS
Gheerardin van den, 296
Katerine van den, wed" Gheerard
¿

van Rehaghe,

968

¿ot)

van den,
Loye van den ,

HENDE, Loey

896
!O1,1
1,409

i{ERDEBEC, Gi11is,
HERDERT, Wouter van der, 592
Í{ERDT, Jan de, 486
HBRENBOUD, Jan, 63
HERENBOIJT, Jan, 245
;'vreuw, 246
HERBNT? Heynric van der, 922
HERT, Jacob de, 474 61,7 964 L455 1456

L457

1-458

Jan de, 2O9 4SB
HBRTBUER, Jan van, 261 gO2
1.291_

L095 1.287

Kateline van, fa" Jacop, 317
Píeter vane 31-7 AZ3 424 425 426

427 428 429 430

HïJSSCHE, Jacob van, 9O3
HILDEBRANTS, Kateline, 360
HïLDEGHEER, Jacop, 747

HïLLABR, pieter van, 587
HTLLE, Pieter van den, zíj
HïTTBRT, Vt/outer vander, 398
HODEVEERB, Wouter de, 258 BO3

HODEVBRE, pieter, Ç15
IJOED, Lievin , 434 998 tZOg
. HCÐDENVELDE
ai s- .van , 1"3 30
I{OEDEI{VEIIT"'Cl
Clais \¡an , i|Lg
HOEDEVELDE, CIais van, 1"193
HOEDONC, Jacob van, 426

HOEF, Jacob

e 238
Jan de, 563 1A2Z
Pieter de, 564

HOEGHE,

Kathel ine , van clen , wed Martin
Saladijn van, 33O 659
"
.cZ9
Assericx,
Saladin van, 3í-7 324 TggW
HOEGHENHUUS, Jan van den, 249
Salhadi jn van , 1"143
Kateline van den, 639
{BRTOGHE, Adriaen de, 1449
Lievín
van den, 1.466
-IERTSBERGHE, Jan van
344
,
HOEN,
Pieter,
31_2
'IERI^/EGHE, Jan van clen, 1,:Aí.:O
tiOEREÀI, Jacob de, t1,45
{ERIIìJEGHEM, Jan van, gB7
HOEREMBEKE, Mechiel van, 394
{ESPT, Jan van, alÍas cle Lombaert
HOERENBEKE, GilIis,
274
Jan van der, alias Lombaert,rLZSO
-. Michiel van ? 1,74
L254
HOERICJKE, Lisbette van den, 4í-:6
IEURNE, Jacob van, 1.233
HOERNE, van den, zle Joes Diedericx, 50
Jan,
geheten
van
Beke,
2O3
l!!SE,
- Joes van den, 498
IBYDEN, Belye van der, 1"79
HOERNfC, David, 7Bz
Clais van der, 1"OOC)
Gi1Iis, 35 284
Jan van der, 605 976
Jan,
445 1,1,4L
Jan van der, f s" Heinric, 1-20L
Joesse, 9O1
Roeland van der, 11,4 3gO 386
Segher, 35
s86 770 1..c,67 L315
HOERNIK, Gi 11i s , 1,167
EYE, Andries, 62L
Zegher, 1"167
- Jacob, 199 2OO 341_
HOERSELE, Jan van, 71,s
Jacop, t29g
HOERTEI{, Katheline uten , L51"
EYEN, Jan, L55
HOERZELE, Jan van den, 616
EìYGHEM, Lijsbette van, LOTt
HOET? Lievin, 1,208
EYLE, wed. Staess j.n Rioet , !73
HOGHENHUUS, Jan van denrZZ
EYL - vr, van fLasin Ryoet 1 StLz
I-IOGHENI^IBGHE, pi-eter van den, 483
BYLEI!, Jan , t37s
HOLE, Jan van den, 75 4L5 5gS Sg4
IYLSOETET vf,o van Staes Ryot, 869
- Lievin van den, 293 4O1" í.:C26
.' vr" van Staessin Ryoet, 393
1.1.59 1"266
1YNS, Jan, fs" Jan, 7O2
Lodewl jc van cìen, 61C 952 L033
Jan, genoemd van Beke, g68
Simoen van den, tLgS
.. van, zie Jan van Beke, t339
HOLLAND, Gossaerd van, 549
IYTFIUSE, Jan van, 1,133
HOLLANDERE, Jacob de, 173
tBERTS, Jan, 752
SHOLLANDERS, Symon, L019
''
HOLSENE, Jacop van, 77A
:JFERINGHEN,
,ruri, t¿Zi'
HOND, Daniel de, 833
.JFFERINGHEN,"l"n
Jan van, 635
Fransoys de, 503
:JFTE, Jan van , 1,44
Gillis de, 364
Laureins van, 775
Lievin de, 506 637 14í-:O
HOEGHEN,

2C^9,"'

HONDERT, pieter van, 386
SHONDS, Kateline,833
- Mergriete, L0L8
F{ONT, Lievin de, 97 3BB

- lvlartin de, alias
859
Thomaes

van Langheraert,

de,. 1,352
Willem de, 833 1,295
- t^/illem de, f s Joris, t37
SHONTS, Lisbette, fa." Felix
e 3O4
-IOORICKE, Lijsbette van den,
636
JCìO,SSCHE, Jan de, 767

-

Kateli-ne vanden,
Simoen uten
Symoen

,OpgffrrDr Stevin, 36g
-IORTEN, HosLe huuten, 43
JOSE, Jan, 81,1
IOSTE, Jan , 1241,

31.6

IOUCMAN, Jan, g+B 1O9g
IOIJDEBOTBRE, Gheerart, 8L1
OUDEGHEM, Aechte van, L083
cíllis van, 306

phelips van den, 62g
Philips van c1en, 798 LL00

TOUDENI-{UUS,

1.377 1,378 L395
OUDSCTLÎ, Joris, ALO

A3G

gOL 1"1"27 1525

,
uten, 7 323 47i- 567 746

876 1,342
Willem
uten, 2í.1" L0g4 1,41,2
Willem van den, 238 24t 91"5 1,31"2

'IOTTEN, Laureins
2 7lO
IOUBAERT, Jan ? 43O
IOUCKE, Diederic van tlen, t3g2

Jan van den,

uten, 354
uten'. n364
Godevert uten, 93O
Goessin van den, 90 436 L021.
HeinrÍc uten, !286
* Jan uten, 433 567
Jan,uten, fs. C1ais, Zt1 tSZz
Jan uten, fs. Jan, 196 93O 1497
Joeris
uten, 1,41í.
-

HOVE, Gheerom
Gherom

1.!o2
1274

HOVEN, Vi/out.er van , 1,292
HOYBAI{D, Stevin, 110s
HOYBOUT, Stevin, 285
HOYEN, I(aLeline van der, f a" Robbrecht,
449
HUBTN, Jan 2 1497
HUDEVETTERS, GiLlis, 1"326
Jan, alias de Ruddere, 1326 1327
HUDBVETTRE, Jan, de, alias de Rtrddere,4
HUDSEBOUD, Jacob e 1037
HLJERNE, Jan van, 444
HUET, Rijquarct de, 143
HUEYSEN, Pieter, 4Zz
HUFFELGEM, Jan van, ZA4 Z4S 246 Z4T Z4B

Jan, 729
249 250 251"
Gillis van den, 686
HUFFBL.HÏä'
OUI.{AN, Ghee.rarct, ali as putman, 38
OUTB, Johannes gLen, 4ZO
iii¿ ,Illr'\?rZ'\ri|r"
1.31.4 X315 L3I6 1509 1510 L511
Pauwels van den, 82L
1512 1-5L3 1"51.4 L51_5 1"516
Raesse van den, 345
IUTEM, Jan van, 4C,6
Jan van, de oude, 14L1"
. HUGGEBOUT, Arent, 860
6 Kateline van, fa. Jan van HoutemHUGHE,
Jan, 1-441
4c^6
Lievin van, 9OB
HucHai,rs8ilå'åål¿rÍ:';" " Boudin, 816
OUTERE, Jan de, 584
Jan, 819
OIJTI-IE, Fransois van den, 1_OOS
HUKELEM,
Jan van, 927
- Mechiel van den, L059
HULLE, Jan van den, 344 LOZï
OUTHEM, Jan van, 623
Loye van den, ZgB
Lievin van, 573
f.lULSE,
Mergriete
Pieter van, 365
vanden, t3
HULST, Gitlis van der, 859
IUTRAPPERE, t¡/illem van den, 847
Jan van der, TIBT 1.379
IUVEN, Gheeraerd vander, 922
Gheeraerd van der, BO5 806 Bo9 HURTEBUUC, Lievin, 1.31,1
¡-IUIITEBUUCX, Lievin , LO37
896 L300
HUUGHS, Lau::eins, BL
Gheerard van der, 5O7
I-IUUGI'ISSONE, Li j sbette, f a, píeter,
Jan van der, LA61"
alias de Zwertvaghere, 1293
- Martin vander, 33
HUUGSSONE, Hei-nric ? 648
)UVERE, Jan van den, B4S
HUUSMAN, Roegeero 1_1C4
)IJWEELe Pieter , 9Zg
HUUSSE, Jan van,' 51"7 g7O
)VE, Boudln uten, f s " pieLer, 1OO9
OUKABRT,

OUKE,

3

.i#

¿tv
HUUSSE, Mergriete van , 345
HUUTKERKE, Roeland van, 659
Roelant. van ? 652
IUYGHEBOUD, Arend, 5L6

, s"422
Heinric,

rNcKER, Daniel
tNGHBl,, C1ais, f

JOMS, Soet,in

e

,787

Ciites Oe; 1OB9
Gilfis de, S13 54O 656 670 67t
Heinric de, 335

JONCHEERE,

1"OOZ

j:: 33; ::: 3l,I ,'1?r1"1e4
sJONCHEEREN, Lijsbette, 41,s

Jacop, fs" Jacop, 894
JONGHE, Gilles
Vincent, 86 87 366 62s 640 653
Jan de,
654 959 1"1"20 tt62 1,238 1.479 LABO
Jan d",
1.481" 1-482 1,483 I4B4 1,504
phelips

de,

1.1.:07

z3o 23L

fs. phelips, !6
de, t6 27-z
WouLer, 64A 1238
philips de, 225 Z3O Z3t 273
INGHELBRECHTS, Kateline, L273
Robberecht de, LL83
INGI-IELE, Coppin, 1243
Robbrecht de, 1_504
Jan , 292
sJoNGI-tEN, Mergriete, 398
Vincent, 875
JOUMANS,'Vranke , 526
iNGHELS, Katheline, t23B
JoLrRS, ian , 937 1.;05L 1OS2 L053 L1"69 L1,89
119C. ttgL 1192
I/\COB,S, Pieter , 3 L5
JOYS , Jan , 160
TACOBSSONB, Arenci , 283
tAcol4rNEr vr" van Jan van Maelgavere, KALKBT\, heer van, Bg1,
276
KÅ,LKINE, Kateline van, wed" Gheerard
lAcoP, de, 9
sersanders, 605
IACOPS, Cornelis, 469
KATEL¡NE, wed. Adaem van Loets, 726
Pieter, loBO
wed , Boudi-n de Moenc , 6g4
Raes, fs. Coppin, 469
fa. Claeus Matten, Zø+
'AFIN, Pi'eter, 239
bastaarddochLer
ván vraanderen,
'AGI-IERLI,
Joes de, 933
vro van Cornelis vanden Bechoute,
Lievin de, 266 3o9 366 41rB qZ1,
7tA
456 482 59L 653 654 775 B7S 959
_ wed" Cornelj_s van rntiendet<e, L467
1'10L 1,162
vr" van Heinric Roedstock, 496
PíeLer de, 144 t9S
.- wed. Heinric Sproec , 864
tdillem de, 2Bz
dLr. Jacop c1e Þotteie ? L242
l\N, 3L8
nat" kind van Jan de òupere, 65
,_i-_ì -.
f s" Bert,helmeeus,
35O
_ wecl" Jan de Neckere, T96
genoemd Rigaut, bastaard van
* vro van Jan ManarL, L0L8
Gavere, 41,5
- vr" van Martin van Sycler, L47j
zno\¡an Ver l,isbette Boelaer, BO7
._ vro van Olivier van àen Dale, gOl
ANNEQUINT vr" van Jan de Blake, 6
_ moeder pieter To1lins, 625
ANsr Mergriete, 1'413
naL" dtr" segher sermaes, 2zo
AN,SSEUNE, Boudine L036
vr" van \,r/i11ãm VÍts , 1296
Jan, 522
wed" WouLer fnghel, 6AC
LievÍn, alias de Ryemakere, LI9BKATHELINE, fa.
Aechte-seaáfs, vro van
ANSSONE, Clais, 667
Jan van T1rtelboeme, 369
Jacop ? 71,4
* wed " Gillis Martins'. BA2olivier? 35o
-* wed" Heinric sproec'? LL!
tirillem, L29a
- vr" van Jacop Kerstiaens , Bg7
[uDEr Gi]Iis de, 148
- vr" Joeris van der Dijcstat., 95o
vro van Joeris van der Dycstat. ,
?DE¡ Pi-eter, 1"41'6
IENS, Jan, 1"472
gA4
IÐRlS, Jan,- 674
- wed" segher van carrebrouc' 35
)ES, Boudin, 4gg
- weci . Vr/i 1 lem BI i de l even , 11,59
)ylsr Janr de oude, 787
6EELANT, van, zle prrilips eacúers, tzg3
Mergriete, 787
KEERF;, ðorneiis van den, g6t 876

:

¿ -L-t

KELÏOET'

clais' 7478
KNUCTT zie Justaes van den Bossche, BE3
Jan' 997 '
:'
KNUTS,
willem de, 7a Bz7 1,o4s 1,2sg 1,267
KELïOETS, Clais, 631_
141,.J, 1,446
KEMEL, Jan de, 9Bz
Koc,
Jacop
de, g7s
KEIIPE, Gillis de, 5L 7O3 LOZT
8L6
Lievin 0", seheren Haec , 627
:
ii:.::'o::t.33;
SKBMPEN, Pyroene, 319
- pi-eter de, fso v,iirrem , s32
KEIìCHEM' C1aeis van 9o5
sKoCS, Katheli.ne, 238
Clais van, 829
sKOSTEIìS,
Arencte, 485
KERcHovE, Jacop van den, 386
[nru^u*srtr.Ns,
Llsbette, L477
Jan van den, 652 9L6 L1-tg
KRïX,
Amelberghe
? L377
Lisbellte van den, 697
NunNnr,nnRu, wouter de, g7z
- ver Beatrijsse van den, wed" KUELNEERE, clais de, 1Cj64 1"397
Jan Beeren, 1,291.
KUELNERE, clais de e 274
I(BRCMOST, GÍllis van der, L37B
ngSn*n,
Jan cte, 629
Jacop van der, 1378
KERCVOERDE, Gheerarci-van, 474
LACHEN1OEN, Jan, 327
SKERENEIV, LisbeLte , 37O
Symoen , 327
KERKET Vilil1em van <jer, 266
LADDEN,
Andries , L061
(BRKEM, Cl aei s van 545 1rt36
,
il)rnct,
Jan
van der, 1,229
(BRKEN, Clais van der, tsl
LAERNE, Joes van, 26
Gi t li s van der , L7 5
pieter van , 1,3s2
Plergriete van der,
f
a.
,Jan,
964
lArcn, Bourdin van, 426
(BRSBELC, Jan van 91,s
,
IAMBRïÌCHTS, Gí 1 ri s , 327
(ERSE, Jacop, 516
* Jan ? 21,4 623
pie.Ler, L332
L/TMMERECHTS, Gillis;
1,64
iERSGIETERE, Jan de, 283
LAMMïNS,
Clais,
L23O
:ERSKIN, zie pieter van Berlaer, 14gg
[.tughe, 483
:ERSMAKBRE, de, zLe Gillis de Smet
661
,
- Jan, Bâ,g
:ERSMAKER,S, Gillis,
507
' Katheline, 455
:ERSSE, Piáte; , 447
Lisbetter 165
'BRSSEÑ, Gheerolf van der, 44s
ERsrrÀENs, .racob , !o2 egt
L,euonnnftlåiÏ;rjln3r1.3ze
Jacop, 1"328 1361, 1,372
In*cenn*,
.J

Joesse, 353 568 939 gg7
BLlsrrAENs,soNE,
3so
_Laureins,
ERSTINE, wed" Jacob
lutoei, 1,4o
vr" van Jan de Clerc, 22
ESEL, Jan, 335 1"205 L306 táeO
tsELB, Lievin, 244
rsEl,s, Vvfillem, T7e

G'llis,

tji

mrucpinlÊl¿,
inrucvontr .Tan,
LANDAES, Jacob

53L

, zB *so ABL

61,6

933

van,

LoZ6

Kathelj-ne van , tOZ6
LANDEGHEM, Joes van, fs" Joes
L34
LANDHEERE, Sanders de, 513 656,
iïn eron'raåe, -ii"nerre van der, ra.
"u":o}],i-oE¿, ";:;o.åii t|tr'11rtutt,
¿vor rlÈry
Soyhierr êtr" van Gillis van den
11gO 1"19L 1,1,gZ

irs, Gilris
iys';,

487

,
t3]|"å"i"?åutå33
van

pauwels

de,

LaNDHOUïï"S;

nrn

741

,liËit¿r:i:iti,ur11'86
'STE; Cla;tå ? Z3B
'

rr.;

,

^

4", fs" noudinf iooo

}¿71
;úsraes

de, rzt4

iåilBÏüi; i3: ï:l,, îtirrro
r.ANDUyr; Girris van e 61.2

LANE¡

Boudi.n de
1006 tz36
Jan de, 1,A77 L1,37 11236

Jan

LA\TDMBTERE,

!7L

vr. van Jan van der Scueren,
,

itil[iË:^j:,,,*,o}lt ååä ,t?3,
Jan de' fs' Jan, 922
"uon
1'274
Raesse de, 1.439

1,2óe

212
LANGHEDUL, Jan, 1_1"46
LANGHEERAERTS, Vlctoer
LANGHERAERT, van, zie
859
Boudin, 349

,
Martin de Hont,

DanÍel van der,

Heinric van,

151,8

LEUVBNÐ,
61-2

9OB
9OB

Wasselin van,

.APORT, Jan, L348
.APPERS, Jan, 925
.ATEM, Sarel van, 929
.ATHAUI^/ERB, Jan de,
.AUREINS, Jan ? 1,5!6
Mechiel, 657

t,lichiel ,

B7O

,AUI¡IEREINS, ln/i1lem, 735
,AUl^iERS, Jan , 1_342

Jan, fs" Pieter, 1"450
Pieter, 8O
l¡/i 11em , 247
,AVERDEY, Segher, 7OO
,AVERIC, Jan, 794 795
,EDE, *'...r'zj-e Boudin Ghernoet, gO
Jan van, 463
Mergriete van, 238
Sander van, L0L8
Sanders van, fs" Sanders, 338
,EDEGHE, Boudin de, 529 67C- 671, 672
673 991 992 993 LL39 1.14a tt4t
1424 1,425 1"426 1.427
1455 1456 1457 1458 1-459 1460
1"485 1486 1,496 1507 L508
1"1.42 1,423

,EDICHGANS, Agnees , 13 3 5
,EEBEKE, weduwe van, tLS4
EENCNBCHT, Daniel cle, 923
EBNEe Katheline van den, 1.1"1"1
EENHEERE, Jan de, 534
EEWAERT, Jan, 97O
BEIrIÍABIìTS, A11eene, 1_325

EEU, Jan

EEUWAERTS,

Lievin van, 1,26
cillis van, L276
EMBERGHE, Jan van, 435
ENDACKERE, Jan van ? 1"467
Waleweyn van, L467
ENDEN, Jacob, 1,31"1"
EKË,

269

- Lisbette van, 341,
LEWEERKE, ci l I i s , L309 13 L0 1,31,1, 1,31,2
L31"3 1.31,4 t3!5 1316
LEWERKE, Gillis,
244 245 246 247 tot
Kateline va nd êrr

Gi11is, 1'222
,AU\¡JAERT, Pieter, 475
,AUV'/E, Boudin I 1"491,

Jan, v1.26

1O3L

1364

- ì^/illem van den ,18
Wouter van der ,74
LEYMA|,I, Lievin , 43 9
LEYNS, Diederic van, t4 126 945 t49Z
Ghelloet van, 134 241 z7t ZBB
669 931

,AUTEN,

de, 794 795
Alleene, 632
EINS, Diederic van, 1,392
Ghelloet van, 299

Jan van,

Katheline van, alias Ridaus,

250 251 423 424 425 426 427 428
429 430 727 728 729 73C
LEYEN, Jan van cler, 5L9 664

t52I

Jan van, 1,26 L530

LETTBLE, Stasin de, 541 15L0
LEUDE, Jacop de, L405
LEUT, Pauwels van, 91"7

1530

Goessin, 303

Heinric van, 1"344
Lisbette van, 924
LEYSCOEF, Jacop, 834
LIBBEN, cillis,
253

LïEBAERD, Luuc, B30
LïEBARD, Luuc, 622
LIEDEKERKE, Rijquaerd

van, 1-.381,
Stevin van, 658 1"1,33 1,322
LIEKERKERKB, Stevin van, L308
LïEVEN, Jan, 603 605
Jan van der, 572
LïEVINSu Boudin, 866
Jan, 2!o 398 774 L086 1,1lC1,
Lievin, 19A 906
LïGERS, Jan, 117
LIJCBR". ", Gillis van der, L2BB
LIJFRINGHEN, Jan van, 685
LIJSBETTE, vr" van Clais Sleps, 992
- vro vân Heinric van den Haner686
-- vr" van Jacob van den Heckez Z7L
- vr" van Joeris Smeeds, 423
* vr" van Joes Vi jd, Bt7
- wed. Lj-evin Hase , 1_39
dtr, Ollvier van den Dale, BO1LIJSSEN, zie Olivier de Mulre, 285
LïNDBN, Gillis van der, 29
Jacop, 246
Jan van der, 72O
Philips van der, 1024
Raesse van der, 1"468
LïNTERNE, Symoen van , 1,441"
LïPPIN, Jacop, IO92
LïPPINS, ci11is, L065
LïSBETTET Vtr" van C1aÍs Steppe, t4!7

¿.J,3

LTSBETTE, vr o

van Hei-nric van den HanerlorïN, symoen 41,7
,
LOUFS,
Mergriete,
99O L301
,,^r.-_-! - Vr/ítte, 2Og
- lJeinric
- vr" van
LOUVIN, pieter, 1-1,48
-- vr" varì Jacob de Bake, !37O
LOVENDÊGEM,
van, 5L6
- moeder van Jacob van den Hecke, LOVENDEGHEM,heer
Jan van , 384 1,494
L305
Kateline
van , 3g4
1_* ^^^
1â,
^ Jan
Cop, ZZL
- vr. van
Mergriete
vanr 936
- wedo .Jan de Hane, 1303
- vr" van ran van áer capellen, : ;íii:; T:l; tiâ]
4tra()
Lr.o

144
1^- van der Leyen,
vro
van
^ Jan
5tg
\/an, L085
* vr " van pierer de Grave 137s
j- Laureins
r,i; snãlto .raår, . -Àos
?
fa" Pieter Huughsseuns, 1,444
h/íl1em van , 7Bz
fa. piet.er Splinterseune, 1,1*18 LUSCAERD,
Goessin, 1,437
- wed" Stoffels_Daens, 865
LUSSCAERÐ,, Goessin, gO
- z,uster van Wil.lem Bouters, 234 LUSSCAERT, Goessin, 15Lg
- vr" van t¡/outer van Cottem, 2L6
r.ie Jan de Clerc, L058
LTTSAU, vr/outer, Goo
LUTïNE,
olivier,334
LïVENSONE, Martin, 1,160
LUTSy,
Jan van, LL56
LOCKERMAN, Jacop e t1,St
.ODDBRE, Clais de, 1029
MACHET, Ottelin, 4g5
,ODEI^/IJC, graaf van Vlaanderen, 17A
MADBR, Jan de, t37g
,OEr Jan van, 865 105L 1C52 lO53
sivtADERS, Mergriete, 1,271
Pieter van, f s " Jan, 763
tulAfCU, Laureins
r 77O
- In/outer van, f s" ArenL, 1"ZOB MAEGH, Jacop de,de7Sg
,OEKERHAUTE, Heinric van, ZOt
vI
Lísberre van, 2o1.
_ ffi":i;"tjl,
1163
,OEI{ERMAN, Jacop, 11,51"
Liefkin
de,
tt63
,OEKEIìNE, Hector van, ZOg
Lievin de, 434 L405
,OEN, Paesschijne van der, 543
MAELDREy,
Jan , 1Z4S
,9ENE, t4atti j s van der, 1,458
,?!ryuñ, Marhí j" ,"n der, 1.423
Manr,cAvSå;i'3ï JIJ: z7s 276 ss3 1.2s8
,OETI¡J, Laureins, L263
13g9 1523
'OETS, Adaem van, 726
Jan
den, 444
- Lj-jsbei:te, wed" Bertram canaelsrMAILREI de,van
zLe
Jan Boelaer, 832
1"41"o
MAERSCALC, Robbrecht de
¡{ap 41"3L
a4
, 385
OEVE, Jan van der,
Robbrecht
de,
heer
van Massemen,
OEVELDE, Jor.j-s van, 452
lgZ
OEVEN, Johannes van der, 41,2
sMAERSCALX, Zwane, L038
oKE, vr,tiltem van, 1,2so
iqAES,
Díecleric , 1,366
CKERMAN, Jacop, !151,
orvrBABRr; oe, zie ran van den Espr,
: iii;3¿rjt"ræ
1_400
- zie ran
den Hespr , Lzs4
: i;iiíå::.åril"tÍi."*un , s3z
* de, zj_e y"n
Jan van Hespt, 12SO
pieter, 389
II\4BECXS, Lisbette, 1.I71,
-.

: ;i:i:;; í:. *ïT;",iu,,
71g

,r.n, f s " Jan, s21.
?llggylT;
)NGCOURT, Jan de 47 31,1" 381" gS7 1-033
In/illem ,
Jan van, L033
MAEYE,
Heinric,
)NGHECOURT, Jan de, 61"0
sMAGHS, Jacob

^rD

)NGHESPEYS,

cl are I s7g

)NIT, Jacob,

BZ

)o, Michiel van, 603 6os
)SERE, AndrÍes r,¡ârlr 394

NIAïSI-ER,

gO

""r,

, ltO3T
píeter,
: 50

ilålååååå,i0,"3ï.J?t3^::^7ntt7î,
'¡/r¡
25O ZS1- 42g 43O L309

248 24s

¿-

MALDEGHEM, Danj-el van, 423 744
MALIE, dê, zie Jan Boel,aer, 8O7
Jan de, BO7

llAN, Ghiselbrecht de, 663
Jan de, 28 78'8OB B5O
Jan de, fs" Jan, 827

Pieter de,

1c^23

MAÌ{ART, Jan, L018
MANDB, Jan van der, 582

Jacop van der,
Jan van detr72
Lievin van der,

MANDEIV,

MANGHBLERE,

5O4

Pieter de,

IVIÀNNAERDe

i^li1Iem, 534

MANNARDS,

511-

Gi11is,
e 276

5O4

323

7C-L

sþlANS, Marie

SoeLín, wed" Ghiselbrecht van

Caudenhove, 945

MARCELISSONE, Heinric, 1,L77 1"178
MARE, Jan van der, 1,442 1.470
IVIÀRTEe wed " Hughe van der Pale , 1,099
- wed" Huugh van der Pale, 856

- vr" van Jan van cle:: Gracht,
1.21.3
I'4ARIKïN, dtr" van Pieter Vierjaer en
Katheline sPoesters, 70
MAROEL, Pauwel s, 1_O9O
IVï/\RSCALC, cil': r'' G' Ílobbrecht Tenke, !7O
Þ1ARTELEERE, Gheeraert de, 7O7
MARTELERE, Gheeraerd de, 442
IVIARTELOT, Stevin de, 678
i4AlìTIN, 728
MARTINS, Adriaen, 1"391
- Auseel, 298
Gi11is,842
Heinric , ?-38
Wouter, 84O
IVIÀSE, Pie'Ler, fs" Jan, 555
MASEKIN, nat" dtr. van Thomaes de

Tauwere, 3O2
MASMTNE, Daneel van, heer van Kalken,

MATTEN, Cornelis, 827
MATTHEEUS, Arend, geheLen
MATTI-IIJS, .Ian, 1237

de Mets,

L+

11.56

Mergriete, 1,189 1,19C01ívier, L1,1.2
Pieter, 545
l¡/iIlem, 184 967 99r. LL53
MAYEN, Heinric, fs" Jan,823
l'leinric, bweede man van lt{er griete lvlaes , 825
MAYHU, Louis, 7O4
I{EDELE, Jan van, 487
IVIEERE, Arend van der, 425
* Arent van der, 1286
Jan van der, fs" Segher, B 645
Laurej-ns van der, 25
MEEREN, Jan van, 241"
Segher van, 852 888 953
Zegher van, 427
MEERHEM, va4 r ' .zLe Gí 1 1i s Han sin , 252
MEERHOUTE, Gheeraerd van, 544
Pieter van, L479
MEERSMAN, Wouter de, 7BO 1488
MEIiSSTNE, Gillis van , L160
MEESTER, Jacob de, 31,
Jan de, 33o 428 597 686 1-196 1,465
Jan de, f s" Heinric. 277
SMEESTERS, Lisbette, 774
MEB,STRE, Heinric de, 772
MEEUS" Barawand, fs" Heinric, L005
Jan, !492
MEIHEREe Willem de, 1-172
¡/ÍELKENBEKE, Willem van, 637
MELLE, l{arenl van, 1c^32
Jan van, fs" Bertelmeeuws, 446
Lievin van, 123
MELUN, I-lughe de, heer van Antoing en
Zottegem, 1272
Ghiselbrecht

MENDONC,

van

Jacop van, 59O
Jan van, 68 1,227

1

ABs

99
MERE, Arent van der, 24L
Ghiselbrecht van, 318
MERGRIETE, vr" van Achelet Bolloc I 872
MASMINISTEBNE, Jan van, 285
genoemd sAmmans, L83
MASSEMEN, heer van, 314 727 729
- bastaardclochter van Clais de
|{ASSIMTNE, D!.:q':l van¡. heer van Kalken,
Loddere , 1,A29
89L
Gheeraert Bbbelins, 582
wed.
Phelips van, 1,7O
Gillis
Pauwels, 43
wed"
-*
MASSEN, Clais de, 935
vr. van Jacob van den Brouke,
MAST, llJÍ11em, "/37 I24A
-* vr" van Jan Arinc, B2B 605
MATERNE, Jan van, 237
vr" van Jan Blomme, 221
YIATHIJS, I^li1lem van I 283
tante van Jan Danee1s, 1194
YiATTB, Cornel i- s , 78 1.045
vr"
-van Jan de Fekel e 362
VIATTEN, Claeus ? 364
- wed. Jan de Tolneere , 1,367 L5OC

¿'I3

wed" Jan Harincx, 854
vr o vât'r Jan Scelpe , 1"1,9 985
vr" van Jan van Cothem, 446
wed. Jan van den Hecke , 7A9
wed" Jan van der Meu1en, 633
wed " Jan van der Triest , 758
vr " van Justaes lJrteicuuc a 1,41"6
vro van Matthi js de ir/aghenere,

I,IERGRTETE,

'-

44

- vr " van Pieter cie t¡/itte 1 206
dt.r " van Robbrecht Tenke en
Beatrise, 1:.7C
moeder
van Victor, bastaard van
-

Vlaanderenr S64
{ERI-IEM? van , zLe Gi 11i s Han s sen , 6:J
vIERKETTIIN, Beatri j se van der
, 1434
úlEiìKIN, dtr" van Arent Valken
39
nat " dt,r. van Heinric van Danckaerseeke, L342
,IERLEBEKE, Jacob
4ERLIN, Jan, 4L
,lnRSCH, Faes van

van,

1"1"27

der, BB B4B 1135

1"171"

1.478

Jan van cìer, 1,84 t3I4
Jan van der, fs" Gillis, 9O7
rathelíne van der, f¡"phãës,

1357
Lisbette uter, 387
Lisbette van der, fa" Faes en
Lisbette Lombecxs I 117L
i

Phaes van der, 1,357
Pieter van der, 7Sg 963
-. \^/i11em van der, 5OO 939
t¡/ii¡.uborch van cìer, B50
lElìSCHOUT, Jan, 3O3
IERSìvlAN, ln/outer de, 7BO
;lisDACfl, Arend, 1,349
ESMAKERE, Jan de, alias Cornut, 698
Jan de, alias Cornuut. 1,93
BSTER, Jan de , 1"196
ETS, Jan de , 1_106
ETSAERD, Jan ? 1,451
ETTBNBAERDE, piet.er, 1_358
ELJC, Jan de, 62L
Katheline, fa" Jan, 621,
EIULEKIN, zie; Jaqob van der Meulen,
fs. Gillis, 359
EULEN, Cornelis van der, 694
Gillis van der, 1239
Jacob van der, fs" GÍllis,
alias Meulekín, 359
Jan van der, 633

Mergriete van der, 1_L1_4 tot
Pieter van der, 9O1" L405
Píeter van der, fs. Baudin,
MEULEI{DIJC, Pieter ? 222
I{EULENL;\NDE, Heinric van den, 1,257
}{EULEN,

MEULNERE, Bor'rclin

de,

1"1.16

757

1"1.O

Ghiselbrecht e 232

Lievin de, 12A
, 1AO9
.sivlEUNCS, BoudÍ_n, 1C.L2
MEU:]SEUNE, Jan, L0 11 132 1368
Pieter, t1
MEUNC,

IIEUì{CS, Jan de

MEY, Gheerard der 963

Jacob de, 144ú
Jacop de, 55O
Jan de, 667

Philips de,

Willem cle,

55O

B5O

7

Jan, 9O2
- Lievin ,' 9O2
MEYERE, Daniel de , i.5 20
cillís de, 242
Jan de, 2BO 58L 1O3O
SMEYERS, Ade? 2OL
* Aechte, 1O7B
Beele , 1"342
CIare, L238
Kateline, 1274
MEYNVERT, Jan, 67
MEYS, h/outer, 1155
SMEYS, Lijsse, 578
MEYERAERD,

MïCHIELS, Boudin, B30

Pieter, 6B
N{IDDELDONC, Jo}rannes, 1033
MïDDERNACHT, Jan, 1.1"87

I"iïFiRE, Goessi-n, 743

Pieter,

743

MIJLS, KaLelÍ-ne, çscl"Jacob Cnoeps,
MïJS, DaneeI , 1_LC)3
Gi 11i s , 1"36

5gO

Pauwels, I4B7

11,34

F1IL, lvlaerc de, 1"474 1,475
I"ITNNAERT, Hi j se, 694

Jan,

326

Michiel e

3ZG

PieLer, 326
Stasin, 475
MïNNEBODE; Jan, 1,O9 1"74 2O5 686
Jan? fs" Jan, 666
* Michiel, f s. Heinric 2 772
Pieter,1365
IVII'IRE, Sobe de , 47 5
MODDE, Jan, 1_49

12C^4

¿'16

MOBNC,

Boudin de, 634
Jan de, 473
Willem de, 25

SMOENCS, Hei1e, fa" Jan, 39O
SMOENCX, Boudin , 1"01.3
1'{OENS, Arend 2 1,494
SMOENS, Katheliner 3O2
ljlOER, Clais de, 1388

, 96L 1,275
Lievin, 529
MOUTENEERE, Gheeraerd de,
MOURMAN, Jan

5OB 598 759
777 1.499
Gheeraert de, 1242
Gheerard de, 6 22 631 71'7 743 7BB
MOUTIINERE, Gheerart de, E51

MOYABRDE, Fransoys, 195
Jacob, L4c.
MOYARDE, Fransoys, 34O
Jacop de, 1,372
MOYERI, Jan de, 1,AO4
Jan de, 2.79
I4OYTIERS, Soetin , S5
Laureins de, ;1,42
MUDEN, L,ievin
der, 519
Lievin de, 3A 2O3 4SB 459 864 IvIIJELBN, Danielvan
van der, 1"34.L
973 L006 1.1.28 tL45 L383
Jacop van der, fs" Gil1is, 199
Michiel de, man van Beatrisse,
Jan van der, 1,?.64 t26S
Jan tseelenseune¡s weduwe, 13Zt
Pieter van der, 573 1260
I\4OERABRD, Jan ? 526
MUELENDIKE, pÍeter van den, 7Og
MOE|,,DTJC, Jacob, 48
MUBLNERE, Mattheeus de, 748
MOERMANS, Li j sbette ? 1,426
MUENC, Wouter cierr*25
SMOERS, Merclriete, 689
SMUENCX, Aechte e LI76
PIOERSLACH, Jan, 378
MUiiR, Jan de, 526
I"îOL, Arend de, 91.3
IVIULDERE, Goessin de, 11,61
Fleinric de, L004
MULGERE, Jan de, 699
Jan de, L063 L398 1.462
MULRE, Goessin de, 66t
Pieter de, 595 L338
Olivier de, alias Lijssen, 285
YIOLEN, Jan van der, 539
SMULRES, Katheline, 275
¿ Kateline van der, 429
- Mergriete, L32g
M0ñDB, !'t'ensoys, 3
MUNTE, Boudin van, 339
MONDEKIN, Gi11is,941,
Bussart van 53 71.8
MONDEKINS, CalIe, fa" Gillis Mondekin,
Jan van, BBO
941J.
Jan
van, fs" Jan, 1233 L246
i4OlVDT, Fransoys , 4í4
Lisbette
van, 79
MORAEL, Fransoys, 734 769 953
MUNTERB, Braem de, IS7 1"ZOB
Jano 5'7 67 579 665 L4t6
Claeis de, L095
\4ORAEN, Pieter, 644
Jacop de, 781,
vIOREELS, Gi11es,506
Jan
de, 1"t}z
Lijslrette, 1A3A
MUSAERT,
CI
aei s , I1,Le
qORfTËR, Johannes, BB4
Segher, tLLB
VIOSSBVELDE, Everard van,
L481"
IvIUSCHOTE, Ghi selbert van , 7 1,
Gillis van, 71"2
MUSSCHE, Jan, 435
Lievin van, 64 Z7B 543 ZO5 7C,6 .ìYUSSCHOETË,
Ghi selbrecht van , 679
'r376
MUSSCOETE, Ghiselbrecht van, t3t6
{OSTAERT, Hughe , 1"334
MUUSHOLE, Pauwels van, 60 969
4OTEN, Vùil.lem van der, 798
zLe Pauwels pieterssone ? 444
{OUR, Jan cle, 84
MYENSSEUNE, Maes, 1_368

{OURARD, Gi1ì.1.s, 1O3O
1OURE, I,isbette van den, L299
Jacop van den, 319 696
Loenj_s van den, 1186
Lonis van denr 134
Loonis van den, 3L9

Marie van c1en, 3Ig
Pieter van den, 5
Tulpin van den, 1,309

NACHTEGAI",E, Jan, 550
NACHÎEGHALE, Gheeraert,
Luuc, 898
NAES, Jan, 276 349

238

NAEÎ, Heinric van cier, 1"468
Jan van, 5O4
NAIV1OEN, AelbrechL van,
979
NASTE, Jan van den, Z7t) 705 70b
NAMEROEN,

L506

21,7

IVAUIdERTIJT, Jan, BB5
I\AVEGIJBER, Michiel , 798
N/\YERE, de, zie Jöesse van

pieter , 2A
NOTINS, Gheerolf , g54 B7g B7g
Berchem, .. .;ñOYEN, Jacop, 1,347
1257
NoyoEN, Lisbette van, fa" pieter ?
¡r
i
Joesse de,
^
alias
van
Berghem,
NUEDELBEKE, Kathelinå van , 2gB
^^
476 636 1.252
NUEFVILLE, Ivtergriete van 7 L271+
NECKER, Arend de, 35
Ny,S, pauwáls, 267
NOOLS,

Ileinric de , 5 L5 86 3
Jacop de, 1-068
PieLer de, 243 947
Wittem de, 9C6 tOTg

NECI(BRE, ArencJ

de, 796

Boudin de, L249

L4L3

t{einric, 1073
Kerstine, wed.Jacop de Moer,\372
OEBOSCH, Maerc van, 41.
_ Wi llem van , 9 Lg
oEBiìtÌcHT, Heinric, 464 465 466 467
Heynric , 15o.7 L508
oEBRECiJ'rs, Heinric, 536 554 14.55 14s6
OBRECHTS,

Gi 1 li s de , 796
- Jacop de, L068
Jan de, 796
L457 1458 1459 14.6a 1496
Lippin de, 796
oEDENVELDE, claeys van, 1239
SNBCKERS, Mergríete, 1C\79
Clais van , 1-1-48
\IECKERSGAVERE,. Jan van, 605
OEDEVELDE, Claeis van , 760
VEEFS, Ivlergriete Bette, !4
Claeys van, 88L
$FIGHERE, Jan de, 1,5
Claís van , 141,1,
\IESTE, Jan van den, 425 11,67
{EUsKiN , zl'e Lievin van der sluus
, 1.1.10nncvslsåñi".i:iå Í3Íl ,r,
{EUT, Gillis de, 5Bo
OEGEERLANDE, Dankaert van, 6.iB
Joes, fs" Laureins, 1493
Dankart van, 65L
,IEUTS, Arend, 1.445
OFiGHENDRïESSCHE, Jan van den, 1.137
Goessin ? 21"3
OEIVIBETìGI.IE, Ghuy van, 486
JEUVINC, Jan, alias de Jaghere
624
e
Ghy van, 486
'IEUYT? Joos , 342
OERDEGHEM, Jan van , 232 g35
lÐVE, Jan, fs. Clais, 453 454
Onnfrunnrcn, Michiel van, 56
Jan de, 565 699
oËRNEuJEDER, Arend e 621,
IEVBLET Barbele van, wed" Jan de Rave, oenrutcH,
ian, 1,196
oo4

Je t
1. ^
Daenkin van, 332

OFlSLEivl,

Jacob van, LSLZ

van, 236
Daniel van , 1,282
Ghi selbrecht van der, 70
Ector van, 7gg
Jacob vant 935
Jan van, 5oo g3g 1a2B
Jan
van der' f s" /\rendt 864
Lodewijc van , 5L2 8L5
Jan van der, fs. Arent? 973
- Mergriete van, fa. Jan, 1,OZB OESTIiREM, Goessi-n
van , 11,2L
EVELINC, Jacob, t3Z 932 1-t}g ItgO 1,191"
Heinrj"c van, Lt21,
1192 1-287 1'291

- Jacop, 937 105L

LOSZ

OEST, Arencl

Jan, 535
ctaeis van, L1,so
zie Vr/illem Arends, 1.420
IEUI^JENHOVE, Katheline van den, 628
IEUþJIJNHUUS , ln/i I lem van clen
, 641,
ïEUVüEIJWEGHE, Jan van def
Z7g
,
IEUWBRWEGT,TB,
van
Cen,
5ZO
IJSr Gillis, {?l
1,16 tO47
* Jan, 605
Pauiwels, 346 846 1,OO2
)BEL, Jan de, 1,29s
)CILS, Haecte, f a" Pieter , 20
EYTS,

ïEMAGHEN,
IEUPOERT,

Daneel_ ,
122-7

tO53
t"t 1.472
r+ t ¿ 'ESTE'ìL=NC,
;=;i
Daniel
^;*"
t

L224

:5:::;'5¿"1t?å,
OESTERZELE,

Jan

OgSfgnnM, Jacob

r¡an

,
van,

28

346

óãnnnln5nA, Dank aercl van ,
õCnr,"arVnn, Danckaert van ,

oirVf sn,

L2C{J

97

, 17
OL1V¡ERS, Jan, B2Z
OLSENE, Jacob van, 655
_ Jacop van, 1,394
OLSSENE, Jacop van, 35o
0ÑnEnn,va, Justaes, 64 70 L90 553
85L 906 tt12 LL86
Jan

778

ONREDEIJE, Race

,

11-73 L28B 1,504

Race, de jonge,
Raes, 1293
ilaes, fs" Raes,

3O1

PALE, BoudÍn van der, t4S6

186

Raes.se, 1L0L" 1"479 14gO !481,
1.492 L483 1,484
Raesse, de jonge, 222 41.8 4?_1,
59L 653 654 875
Raesse, fs" Raes, 266

ONRBDENS, Mergriete, tOó9
OPLINTEFT, heer van, 1AS3
O,':iSn, Lievin met.ten , 7O7

Gi11is,353 IZ21
Jan , '1"91,
- Jan, fs" pieter, 3S3
9fTTNE, Joesse van cten j 1O39
OSTS, Li sbet te , 121,1, t2ß
OTTET{, Michiel den, log1
OSllE,

OT'IER,SpEERE,

Zegher, 39g
Marie
van den, 906
?]l?lNBRouKE,
OUDBNHUUS, phi l ips van den
, j.390
OUTERIVE, Arent van, fs" Gheerard,
36
Gheirard van, 36
Roegeer ven, fs" Gheerarcj, 36
OVERACKERE, Jan van, 4O5 41.7
747
Jan van, fs " Jan , 463
Lievin van, 274 1.1,33
'vJi
l lem van , 492
|)VIÌRMEERE, Jan van, SS4
ivterqriete van 2 1076
IYSE, pieter,455

Iutichiel de,
KaLel ine ,
::|IITIIEEREN,
)ACHTENERE,
I{ichiel
IACHTENEERE,

845
1.156

de, tZil
)ADELADE, Willem,
1"L57
L264
TAELDIJNX, IveLe,
fa"
Jan,
1365
)AELS, Agneese
, L3g 1
'AEPE, Jan de, 441" 681,
AEPS,

Joesr

33B

AEPSAE'\,S, zie Jan cle pape
¿
AESCHDACH, Jan, 589
AESDACH, Jan, 1rO34 L155
Michiel, 739
AEU, Anciries de, 493 502
Arend de, 246

,
7

218

PAEYE, philipsr 3B3
P¡:IGE, Jan e 661

296

- Arend de, fs" Jan, 986
Harend de, A93
Jacop de, 946
Jan de, 34
{un de, fs" Arent, 55L
-,Jan de, f s" ilughe', 6As
pieLer de, 491_ tZia
rEYlle Jan, 1358

Clais van der, 93L
Giltis van der, 374
Hughe van der, LO99
F.lt_rughe van
S56
pie{:er, f s"der,
Jan 2 6L3 L381
pieter van cler, g1,C)
-- vro van c1er, 1L06
PAl,EN, Jan, 31_B
PAMELAERT, Gi11isr S12
SPANNEìMAKERS, Lisbette, L24
PAÀtTfN, OlivÍer, B58
PAhiTTTtJ, 01J.vier, 327
PAPAL, Gillis, 6A4 1,1,82 L292

Jacob, L29Z 1,435
Jacop, 974
Lievin , 1,248 1Z7Z
PAPALS, Mergrieter 505
PAPE, Andries de, 783

de, 433
de , 141,9
Gheerolf de, TB7
GodevercJ de, 659
Jan de, 359 1523
Jan de, fs. Gi11is, ?_g4
Jan der
paepsae::Ìs, 296
-alías
Gillis de,
294
Oebrecht cie, 358
pieter de,
787
pieter de, f773
s. Gil1is, 3g4 1,LL1
Segher de, 978
PAPEGHEM, l{i11em van, SgB
SPAPEN, KaLeliner 634
Kathel.ine, 1111,
Lij sbette, LL38
Lisbette e 787
- VrOU\^/ ? '787
PAPPIN, Daneel , gB7
Jacop, Sgq
PAÌìIDAENS, Kateline, we--.d"Jan Haecx
Kateline, r¡/edo Jan Haex, 59ó,gTO
Michiel; , 1.242
I$ID.A,NE,
PARIJS, Jacob, 1471Jan, fs" Jan, 35O 4Sz
Gheeraerd

Gheeraert

Segher,

Symoen

3SO

,

1,390

tn/i11em,350

Wulfram,

1,62

PARMENTIER, Jln de, alias
PASSETìE, Jan de, AB 576
Joes de, 48

PATIJN, Jan,

L71.

Cripere,

L393

PAUWELS,

Copkin, I2O1

Pf ETERSSEUNE,
PIETETìSSEUNS

Gillis, lGG
Pieter Lampsin'- 161.
P¿\UI/,üELS(jNII; , pieter, !424
PAYEN, Jan, 11,6L 1495
PECS'ilEliN, PieLer, AtA 6IB
PEDE, Heinric, 1358

PElìTliRS, Ghyselbrc:cht
PEI-IïJIVE, Jan, 960
PEN¡JtrlviAlJ,

?

Boudin, 977

ghedu I 1"1.46
pf ETERSSONIIT pauwel s, genoemd van
Muush6Ie, 444
PIJN, Jan , 487 1"443
Pf JltlE, Jan, 1342
PILAET, Jan, 6Oj
PINAERT, Inghele, 552

B1,z

1486

Jan, 497 621, L174 í-441 1"445
I-Jeinric , 621"
Willem,
621,
PBN}'ITNC, Jan, 352

PENNINCI4AN, Boudin 2 487
PERBOEME, Jacop van, 1OZ3
PERCHEVALE, Jan, 1_141" L5L5
PËIìMENTIERS, Kateline, wed

Vísijc,

BOO

"

Wouter

PERlìli, Ghi j solm van c1er, 1,60
Joes van den, 373
l4atheus van den, 2O1"

Mathijs van den, 2OL 31E
tïatthi j s van den, 742
PiìTAIìT, Jan, t52g
PETtrcl-lEt4, Aechte van, 1,L1,7
SPEYSTERS, Aechte, 41
LÍ- j sbette, 7

PEYiIIìTC, Everdey, 695
Pi-lELfPS, heer van Erpe, 637
PFIILIP,S, 374

PICT, IJeinric van der, alias van der
DoncL 2 2e5
Jan vander, 398

MÍchiel,

1,067
589
G52

PïET, Heinric van der, 1498
?f ETE, Bouciin van den , 642
ITETER, Eenoemd Sone, 2Og
* broer van Heile sMoencs, 39O
fs" pietere man van Mergriete
sMaders , 1,27 L
)IETEIìS, Gil li s,
f s " Hel l in ,

4O3 BZ4

1,21,6 L379
)IETERSSEUNE, Bouciin,
ali
Hove, 819

Brixis, BB4
Jan, tLLB

1233 1246
PïTTINS, Jan e 762
PLAETSAERTSe

Katheline,

wed

" CIais

e 484
Jacob, 1"145
PLANCKEN, Pieter van cier,
Ketelpriester, 60L
PLACK,

1,2g2

as uten

genoemrl

PLANTS, Lijsbette, 362
PLIiSCH, Jan, L383
Johannes , 1"431. 1442
PLASSCHE, Arent van clen, S4Z
Daniel van den, 286

Pieter,

Ivtechiel,

Hel1in,
Piete;r,

PïT'IE, Andrj-es van den, 1?_tO
Boudin van den, SO7 1_OBO
Jacob
van den, 144 L95 tZ33
Jacop van cien, 283 L246
-- Jan van den, 11,76
Jan van den, f s " Boucjin, 1"OBO
Jan van c1en, f s " Symoen, 5O1
Luuc van clen, 603 605 806 L444
Fieter van dc-:n, tL66
Roem van den, 367
Roem van den, fs" Boudin, 369
* Wíllem van clen, 2ZS 231 Z7Z

PI,AIITSI{AN, Arenci

PICANTI, Wi11em, 784

Michiel,

ïnghelram; 1gt

PINQUERE, i{i11em de, 2.57
PïT'KTI'.I, Goessin, BOB
PïTM/\i',i, Cl ai s , 79

van der pa1e, 931

.. broer van pieter cle Cousmake*
rêr 462
PIEhIDALE, Jan , 24
PïC, Pj-eter de, 958 1501

PIEI-ì|,JAC,
PTEÌìNAKE,

pieter, 1_258 L353
Lisbette, wed " Jan Lan-

153

Pj.eter van den, 835
Pieter van der, 666
Raesse van den, 74
PLATE, Pauwels, 7OO
PLATEN, Jan

,

1"1,66

PLATIJN, Jan, 590 734
PLA:IIII{, Jan, 1309
PLATS, Gheertrude e 272

Gheertrui-de,

L232

Jan, f s" Arent, 256
PLATVOERDE, Jaquemine van, g7A
PLATYN, Jan, 1"13
PLEITII, Jacob e 275
PLEITS, Katheline, fa" Jaccob, ?-75
PLOUGHERE, Jan de, 1,48
PLAîTIJNI,

220
PLUMEe Jan, 261" 13L4
POELE, Ha.rent van den, 3O3

QUACBEKE, Jacob van, 779
QUAETWERC, Jan, 444
QUAREELIVAKERB, Li-evin de, í-94

POELMAN, Jan, 1331,
POELVOORDE, Olivier van, 448
SPOiIRTERS, I(atheline, 70
POLE:T, Jan, BB7 L360
POLLAER, Lievin van, 1"480
POLLARB, heer van, 314
POLLEIN, Lievin, 658
POLLEM, Lievin, de jonge, 1_4OB

SQUICKEN, Mergriete, L39O
QUITERE, Arent de, 1.463

Jan van de, 49O
Jan van den, fs. Gheeraert, 165 QuatfJN, Jan, 857
Joes van den, fs" Mechiels, L2o9QuICKE, Pieter, L39o

POLL:INS, Li j sbette , 1,56
POLS, Joes de, BO
POLSTtrR, Jacop de, 1"206
PONTENBERE, Lamoeyns de, L333

PONTENOY, Laureins, 72t
PONTtrNOYSË, Laureins, 45
POPERINGIìEN, Victor van , í.9O
SPORTEIIS, A1yse, L353
PORTIEIì, Jan, L242
POTTIiR, VuriLl-em, 444
PO'ITI;ìE, Jacob de, 484 1509
Jacop de, 7242
I POTTERS, Ivlergriete , 1"302
:POTTERSi-iOVE, Jacob, 11"34
?CITT'ïER, Jacop, fs" 01ivierr 325

Jaquemin,

1-336

?OUCSTF.ATE" Clais, 918
IOUCSTRA?E|J, Olivier ? 73C

IOUKE, Anast,asie
IOUKE--

van,

349

i"Jillem van cJen, 1.L25

lRAtlT, Iieinric van , 927
Jan van, 1-1_38
)P.IC, ian, 278 7O5 706 1"376

Kcrstoffels, 683
)RIE!.'iE, Jan , 374 79O
)ROEIT, Gillis de I 233
6 Goessj-n de, 233
)[ìOOF,ST, Jen de, 1,87
)ROOST, Arent de, B20
Jacop de, B2O
)RI"JDERS, Cl are
, 632
)UCHOUT,

1506

lIem van den ,
'UUR, Jacop de, 1034
'YL/-\ET, Wouter e tO37

Jan,

493 648

1"253

RAET, Inghelrarn de, 579
siìAETS, zie l:,ierÇriet.e van den l-leede,
79

RAMEN, Joes ut,en,

1,273

- Mergriete uten, L325
Jan, 1458
Jan, fs. Jan, L427
Philips, 328 329
RAMONT, Gi11is, 438 639
- Jan, fs. Andries, 892
Philips, L35L
Salin,1351
RAMPELMONT, Jhane van, \ded" Jacob
Hijssche, 9o3
RANOC, Jan, 283
RANSBEKÐ, Adr5-aen van, 624
RAMOND,

van

RAPAERD, KersLiaen, 1,L75
RAPAERDS, Lijsbette'- 7!2
RAPAERTS, Lijsbette, 895 9L1
RAPEN, Kerstiaen, 5O2
RASSCAERD, Jan, 1,447
RATELINC, Olivierr 736
RAUWEIL, Jan, 1358

Cornelis de, 131, L33 71,7 1"348
Gillis de, 585
Jan de, 98L
Lievin de, 197 274 347 647 í-133
RAVEN, Jan de, fs" Philips, 4O7
RAVE,

lVi1.lem, !O42
)UERQUAET,
L4O2
)ULAER, Jan"Tan,
van, 238
'iJ'l'l\1ANt |' I l-lt-t.::arci Houman, 383
)UT'ïE, Ciays van den, fs" Jacob, L333
hii

RABAU, Clais, 265
RARAUT, Jan, L068
RABOUT, Jan, 384 438 491,
RAES, Gi11is, L065

16

sRAVENS, MergrS-ete, wed. Loenis
Turre, 468
RAVENSCOBT, Boudin van, 275 573

van

den

638 90L
Jacob van, 1-405
Jacop van, 573
MergrÍ-ete van, fã" Jacop, 573
Symoen

van, L526

- Willem van, 242 347
RAVBNSCOIT, Jacop van, 319
IìEBBE, Pieter e 238
REBS, Wi11emr 937

1405
1,270

¿

REBDAGHE,

Gheeraert van, 7A7

¿-I

RIJM, Jan, fs" Goessj.n, 1065
3O5
Symoen, 1"497
REEPIIRE, Jan de, !CI24
RIJNVISCH,
Lievin , 777
RBHAGHE, Annekin van, 1_3Zs_
Berkin van, e6s
åijåË¿"[Ëffi1i";.il!rÍ3';
Callekin van, 969
^i?t59 ,2âä
RIJSSE, rcathåIine van den,
Gheerand van, 96g !3ZS
RIJSSELB, philips van, f:Sg
Hannekin van, 968
RIJSSINci ciffes, 265
Kaetkin van, t3ZS
RIJST, Gheeraerd van, 363
REïFS, Jaquemijn, 1363
sRIfnAS, Katheline, bZA
REINEERE, chiselkin , 913
RTOþIT, Staessin, 1_93
Hannekin, 91.3
,stasin , 1,23 1,78 1375
; Heinric, 91"3
RIOETS, Katheline, 1-1tgz
Staesì.kinr 91,3
RteUnni, Vrrillem, 1,1,42
ìIETNGIJERSTEGHEN, GOCSSiN VAN dcr, 787 RTVEEL,
Phi]iPS,857
lìErsBiìoucr Jacop vanr Bo3
RCI3ous', zíe Nätr,.tine van den Broucke,
IìEKENEERE, Jan de, 657
1506
RBKENERE, Jan de, 77
ROCKIER, Gheerard, 853
* Jan de, fu: Jan, B7o
RODEN, jan van, tbSO
RBNAERD, Simoen ? tO23
Johannes van den, 837
RENTEF{, Boudín, t4o2
ROBDE, Fi-erin de, alias KÍnt , L3z4
RENTERE, Roeland de, 1_5OS
nOnOfñS, Jan , L439
REYNBERDE, Heinric , t42Z
ROEDONC j .f.n', 424
IìEYNEERE, Annekin, 91,4
ROEDSTOCK, Heinric, 496
GhiselkÍ.n, 91,4
RoEcEERs, DanÍe1 , hoe ioao
Heinríc ? 773 gtL 1,422 1,479
_ Jan , 61,4
- Jan ¡ tt87 ss8
RoEGrEtìs, Éransoys, 237
Stasekin, 9t4
- Jacop ? 237
REYNERE, Pieter, 41
ROnLANTS, Kateline, 13i4
Iìb-YNGHEERSVLTETE, Rufraert van, t4sz
ÌìoELrNC, Jan,
REYNGHþ:RsvLrETr Rufraerd, bastaarcr vanrrìoELrNS, .:.n', 60
7tg 1,1.gg tz16
o
o./¡
ra+
oEI'4AI\is,
Jan,
genoemd,
lrJaye, 58
T,". Í ^r^-_: jc
: -. van, heer
RITYNGHBRSVLTETE,
van
rcateríne,
58
-Lodewi
Boelare, 285
iloESE, Arend, 363
Rijfl.fL van, 2BS
Jan, 1. 23
REYNGOETST Heinric, 1"254
ROESELAER, chiselbrecht van
, 1,zo 1,44
REIYNKTNT Daniel , 9Bo
R'ESEN, Lexys van , L296
L420
RBYNI^IAERTSSEUNE, Jacob
1"LO3
?
ROESENSELE, Lexys..van, 1167
REYSCOETE, Jan van, S7Z
ROESENSONE, Lexis, 566
RBYTERE, Roeland de, 943
Lexys , 1,41 BOt
REYTIìE, Roeland de, S7B
ROESKIN, pieter , 766
RïDAUS, zíe KathelÍne van Leuvene 269 RoEssE, Joes
,
, 960
RÏDDBRE, Jan de, 7Lo
zyro
van pieter de C1erc, 96
RïEDB, Lievin van den, 96
RoESSELAER, Ghiselbrecht van, LozB
RÏEME, Jan, 1.46
Jan van, fs. pieter , 496 L006
ìïEMBLANT, LievÍn van, 1447
ii.T=åäite van , 41.5
ìÏEMEN, Jan vanr 493
ROESSELARE, Ghiserbrecht van, 1,44
ìIHAGE, Kateline v?n der, 1-S2S
ROETAEIRD, Jacob , 37!
ìïJFFLART, Joes, 1,395
RoGGI_IE, WiIIem, 136 Z 1,407
ìIJKE, Roeglerr 44s
RoGcHEMAN, Jan, L001
Willem de, 663
RONDE, taÁ , 39,
;RÏJKBN, Lisbette, 51,L
RONDEEL, Boudin , t1"B 533 s44 gLL
IIJM, Daneel , 1,233
ROIrJGHE, Jan , L494
Daniel , 1246
RosEI{, Lexys van, 1,1C,4
Jan, to44
RosENsELE, Jacob van, t2B4
;IBBLF,

Gillis,

13zs

ROUC,
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Jan de, 594

IìOUCFIOUT, Jan

, 494
,Tan, fs" Jan, 1"412
ììOUGHEN, Jan e 1"341"
ÌìOUSSEN, Fìace, 303
}ìUDDERE, Eweyn de, 1,327
Jan de, 984 1_452
Jan de, fs. Gi11is, LS2Z
Pieter de, fs" Goessin, gZ!
SRUDDEIìS, Clare, 37
RUDDRE, Gi1lis de, 350
Pieter de, 467
I{UEBINS, Gi 11i s , 465
iìUEDIi, Jan de, 11"69
IìUBDIiKINE, Àrend van den, g9O
Cornelis van den, B9O
Jan van den, fs" Jan, g9O
RUFLAERTS, Ghiselbrecht, 94L

tìUCGi-iE,STUL, t,Ji 11em ,: , 47I"
IIUGGIJENSTUL, tdilIem, 669
RUGGHESTUL, Willem, 347 483
1_OL3 1_30L
RUGHHESTUL, t¡di1lem, 9BB
RUSINGHB, Heinric, 1437

659 71,7

iìUh/E, Wi1lem de, 1,54 L01_6
RYOET, Gheeraert, 1,514

Heinríc, 659 99O
de, zie pieter de Stobbe_
leere, 1302

SANTTNS,

SANTLOEPEIìE

tSÀlJVr/trNS,

Wouter,

*

Ghisell:recht, fs" Fransois, Zj6

SCAEptjiìUGHEN, Aechte van der, f a.Jacob,
wed " Gi l1 ls Keysers , 1"L86
SCAEPDRTVERE, pi-eter de, 1O73
SCAEPSCINKELS, Lisbette, wed. Jan van

der Hulst,

929 1L4B
Marie van cier, L03g
99OSCAKE, Boudin, Bg4
st(/\KELf NS, 842
SCANDEE, Jan van, 1,476
SCI,P, Fransoys, ?_38
SCAPIi, Fransoys , 1,242
SC;\PEN, Jan metten ,, L349
SCAììPE, F'ransoys e 63q
SCATTEI4AN, Mechiel , 1,362 t4A7
SCEEFS, Jaquemijne, 444

SCEERETìD,

iADDE,

Andries, 6 53 654

iAELIN, Rombout,

328
IÄELMOENS, Angneese , 5O4
iAGI-IERE, Jacob de, 1"496
Jacop de, L503

Jacop de, fs" Jan, 6L4
Jan de, L048 12SB 1389
Jan de, de oude, 787
Lievin de, alias van cler Bile,
1"L97

1"1"87

SCAETSE, Jan, 1403
SCAGHII, Jan van der,

iABEL, Coel aert ,

S9Z

Jaquemine,

L3B9

de, zi:e LambrechL Boudins_

sone, 447
Cornelis de,

473

Gillis de, 473
Jan de, 473 589
SCELDACKERE, Simoen , g1"z
SCBLDEN, Jan van der, 1"253
SCELLEBROET, tùörf ter 1 699
SCBLPE, Jan ," 4X.7 ,
Phcllps, 15L
Philips, L81 763
SCEPENE, Pieter de, 600
SCEPPERE, Gheerard de, 3OO L0L6
Jan c1e, 1c-26
SCEIìlqnRE, Clais cle ? 287
SCERI\4ERS, Clais,876
Lij sbette, BO2
,

van, zLe Jan cje le Villenove, 72
¡\NDB, Jan van den, 471
A¡JDlillS: .Iacop , 443
SCHJIEDEN, MarÍ-e, L06g
ANDRTNIE¡ vr" van Jan van den BouchouSCHEERERE, Jan de, 1"226
te, 494 499 1,1,29
SCI-IEINGARD, Jacob e 1,ZgB
ANTIN, Heindri-c, 659 íABA
SCIJELPE, Claisr 721
Heinric, 299 324 3A7 621, 634 665
Philips, L00l_ 1201,
669 71"'.7 Bo9 9BB 1.0L3
SCFIERIVIARE, Clais de, 252
Heynric, BO5 g06 gZ2
SCHIETCATTE, Jan, 7Z
ATNT MORS,

441

r,dil-1em, 1,477

SCEEPIvÏAKERE,

iAC, Sanders,

2

Fransoys, 1-01,3
Ghiselbrecht e L471"

Staessin, 393 399
Stasin, 1o3 1O4 525 S4Z
RYOCT, Stasin ? 323
RYOT, Staes, 869 1027
Stasin , 541,
1,184

366

SCADELIN, Jan, 1,tO
SCAEC, Diederic, 739
SCAì¡K, Diecleric, f s" t¡iouter
SCAEP, Fransois, LOL?

¿¿5

SCHIETEREe Jan de, 1.OO4
SCHTETKATTE, Robbrecht, 6L9 1LL1,
SCHILDEN, Jan van der, 69
SCHILTCNAPE, zíe Jan de Visschere,
Jan, 432

Jan de, 1"2L
heer van, 1_359
JusLaes, bastaard van,
SCHUDDEVACHT,Jan pieLerszoon,

Gitlisr 663
S€ENKTN, Arbnd in .ttr 3A7
SEENTS, Þlergriete, 414
L1015EGHERS, Jan, 99 767
Jan, genoemd de Smet, 523
SEEMfJ\tS,

Marie, 1_O35
lvlergriete, 285

SCHORISSE,

SCHYNON,

Heynric,

583
1,447

1,507

SCIBTCATTE, Fierj-n, 13BB
SCIETK/\TTEe Stevin e 948
SCTL'ICNAPE, Jan, 431_
zie Jan de V_'i-sscherer
SCOCAERT, Jacob, 755

Joeskin, fs" Ghiselbrecht,

7C,6

SCOELIvIEESTER, ln/outer de , !Lg3
SCOEMAKERE, Hei-nric de, 1"1.56
SCOENARDE, Pieter van, 367 577 t4IO
SCOENENSONE, Jan, BL
Jan, fs " Segher , 2O7 27O
SCOENENSONS, Amelberghe, Bj_
SCOERTSSË, Just,aes van, L359

Justaes, bastaard van, 1"O91"
Katheline van, wed " Wouter
ïnghel , 1,238
SCOETE, Jan van den, 39L
Laur.eins van den, 492 L202
Wouter van den, 427 13L0
SCOLFAERT, Jan, L230
SCONOERT, Pieter, genoemd Herenthals,
643
SCOTELEEIìE, Cornelis

de, 335
li s de , 529
Jan cie, 1267 1432
Kateline, qenoemd Crachts.
3COTELERE, Jan de, ZB7
Jan de, de jonge, IO17
;COUTEEITE, Boudin de, !1"45
Jan de, 254
ICOUTHEETE, Jan de, 6O5
iCOYTENEERE, Luuc de, 1,482
ICUERÐ, Jan van der, L083
iCUEREN, Jan van der, 1,260
ICUBRMAhI, Jacob , 1451"
iCULPAERD, Jan, 660
Gj.1

Joirannes, 591

;CUI'/TERS,

Volcwine,

47g

Wijvin, 484
|CUPEF{S, Gillis,
1266
CURE, Daem van der, 378
CUTE, Raesse, fs" Jan, 9!9
CUTTERE, Darls pieter, 6 30
ECLIJN, Ghuyoet van , 1.517
Guy van, 7OO

Wi1lem, 217 L0L0 LqAB
Joes van, 347
1281,
SEISSONE, Cal1ekin, fa" GhiselbrechL,
Copkin, fs" Ghiselbrecht, 1,29L
Ghiselbrecht ? 379
SEGHERSHOVE,

SELE, Reinout van.. 433
SELLE, Arencl ? 762
SELLfNI, Lambrecht, L047

1,281,

SEMMINS, Gillis,
286
SEMS, Ghijs, 327
SENTE AMANTS, Segher van, L5 j.3
SENTE JACOPSHUUS, Gheerard van, 337 365
Kateline van, 365
I-i jsbette van , 337
SENTE PIETERS, Perche van, 199 2OO
SERJANT, Gi11is, fs. Jacop, t3A5
SERJANTA, Gi11is, 692
Jacop, fs" Jacob, 692
Jan, fs" Gillis, 692
SERMAECHELINS, Jan, 1224
SERMAES, Pieter, fs" Jan, ZZO

Seqher,

22O

SERMAGHELINS, Jan, L227
SERYIELTS, Lievin van , 238
SERSANDERS, Arend, fs" Sander
Daneel, 626
11,70
Daniel, 573
Gheeraert, 643

Gheerard,

6O5

,

291,

Jan, L34 9!6 1,487
Jan, fs" Daniel, 35 638 777
Jan, fs" Gheerem, 1-O50 1"487
Jurdaen, 718
Katel j-ne, f a. DanieI r vr " van
Symoen de Grutere ? 573
Kateline, fa" Symoen.- 7tB
KaLheline, 1,34 233 3L9 9í.5 j.4O5
Katheline, fa" Daneel, 1405
Lisbette, 9!6
Phelips, 235
Sancler e 291 t4B7
h/i11em, f s" Sander I 29L
SERSIMOENS, Jan, 55 916
Jan, fs" pieter, 603
PÍeter, 603 1,127
V'ii11emr 942

224
,SERSYMOENS, Jan , 485
Jan, f s " Pieterr

SMEETS, Merqriete, 1436
605
slvlEssEN,
Jan van der, f s" GÍrlis, 1oB9
pieter, 605 743 946 1-151,
Katheline van der, 1,254
r¡/ilrem, g4 144 L88 L95 339 4211 SMET, ,le,
zie seghers Jan, 523
929 1297
_ Adriaen de, 958
SERTHOMAS, symoen, 457
- Bouclin dê, 4Bo 48 1 1-421,
uuo"oluTl: Fransois, 1'16
Gillis de, 1,sg 8L3 !oo2 1"207
rrv

Jan, de

, 1,i6
SBTSCÀRE}J' symoen? 4o5
.r
SEVENBERGHE, pieter van, 142.6
SEVE¡JCOTE, Willem van , 647 1_L33
iEY, Jan, 41
lEys, Jan, fs" Girlís, r3s4 1.461
r-4!()r
Jan de, 13L3
oude

, 1zB7 r2s 1
IEYSSONE, Ghiselbrecht,
iEyssEUNE, .raÁ
1291.

Zg5 423 1*287

Gillis

de, alias de Kersmakere,

661_

GiltÍs

de, fs. Mechi-els,

Jacob de, 769
Jacob de, f s " pieter e
Jacop de, 1"339
Jan de' 362 525

_ Ëi:i:rt:å
Raesse

12og

Sq7

t?3r.

1137

,

cle,

ZOg

Jan, rs" Gillis, 11-43
sunrr,enËi*3:l 13;,tllo s43
IICKELEN, Clais van cter, 743
llnnts,
Arend, 77
Jacop van der, 1,2A5
SNADïIVX, Soetin , 415
Michiel van der, Z73
S¡{AETS, Gil1is, 1O2L
Simoen van der, I4j1,
SNEEVOET, Gillis,
12
symoen van der, 573
Gil1is,
f
GiJ_lÍs, 21,
s.
_õ. of,/
.657
Í_
Vincent van cier, 333 Jorl
586
Jacobr.ì13
21'
4Cr6
LL83 l.sg 1,320
_
ICKLEN, Jacop van der, 15oB
SNEnvon;är"**ioriete , 13
IMOENS, Giltis, 831" 873 L}OB
iñnllAennS,
Boudin, 1OO4
r'isbette, wecr " pieter de Brune, sNouc, Lau.reins,
996
Laureyn s, 'L5
33
.rô.
IIIOENSSCNE, Pieter, 1447
¿SOBBEL, Wauter , 1A7.1,
ïNGHEM, Jan van, 472
ïOETAERTS, Aechte, g91
LAI.IBAERD, Jan, 689
SOETE, Jacob, 93
'-. Jän, f s; A¡'entí.- Z7g
SOE'EBROKE, Hurghe , 678
LABBITRT, Jan, f s" Ja.cop, 3Ð7
SòortrrqarV, Jacop I 14?.1
LAÐCT, Jan van der, L1,26
SoETfNr
vr" ,run Clais Dyers 2 1Zg
LEUTELE, Jan van"cleri, alias de Backe-- vr" van ,_lacob vaÀ landaes
? Lç;26
r€r 11C4
_ vr" van Jan van Longhevile,,,
g2g
.EYivlÀiiJ, .Píeter, L235,
^
,OEVE, Jan, 54 55 L5O Z2Z 233 238 ¡Ot
iOTSSONE, Fransoys , g2B
3o3 626 718
Ghiselbrecht. , g2B 1315 1,316
Jan, fs" Lievin, 231
¡SoLLEBERGHE, Gillis,
1,483
,UETELE, Jan van den, 287
Lievi'
van,
96 461, g4a
Jan van den, genoemcl de Backere, soMEIl,
''I,BEKE,
vr/i11em
de, 125g 1"38g
67
SoMERGI{Elvl, Diecjeric van
, 463
,urERE, Pieter rta
c1e, 11o
238
soMpELE,
Jan
van
den,
11_86
,UUSr Lievin van der, alias Neuskin, j.gOl,ipln,
Jacop van c1en, 773
1"11
pieterkin
_
varì clen, 773
1
IED, Jacob , zz1
SONE, pieter, genoemd, z.c)g
Jacop de, 96
soRGI{E, Jan , L63
IEDS, Loeni s , 243
sorrEGHEM,
Mergriete van , 1,37
l4ergriete, L1"00
soucs,
tuaiie,
ríea" Jan cte clerc I 1"2g4
EEDS, Joeri s , 423
sours , I_ievin ? 1470
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SOYlvtAN, Jan , L379
SOYSSONE, Ghiselbrecht, 227
SPBCHT, Jan, L5
Simoen de, 481,
Syrnoen de, 4BO
SPEELHUUSE, Gillis van den, 3 OO
SPELMAELGE, Kateline, LAZB
SPERIvIATLGEN, Symoen
, 5OO
SPEYE, Heinric van der, 1447
SPHENÐ, Laureins, 655
SPIEGHELE, Matthijs van den, 1255

SPIERINC, philips, 1"343
SPIEIìINCX, Kathel ine , vr o van L,ievin

metten Osse,

GÍ1lis,
SPILLIER, Clais, 7T
SPTLDOEiìEN,

7O7

1460

SPLINTBRSEUNE, Wulfart
? 1,1,18
SPLITERE, Gheerom cle, 463
SPOERIVïAKERE, lìeynier de, L507
SPRINCINTGOET, Heinric, gZs
SPROtrC, Fransois, L19 985
Fransolr5, 767

HeÍnric, 32 73 II1
864

1,346

Symoen, 357
Symon, 356

14A 356 3s7

41.7

SPRUTAERD, pieter, 786
SPRUTERS, Jan, 516
STAESSIùlS, Willem, 906
STAGHE, Jan van der, Zg5
STALHILLE, Jan van e Z1g

Jan, fs. Gi11is,

-I|ryT,
STAPPART,
Jan, 584
STASTNS, Gillis,
253

71-.3

Jan, fs" Gillis, 748
Jacop van, 338
ITEÌIFKIN, kincJ van Arent Va1ke, 39
JTEELANT, Blox van, 1,234
Boudin vane 239
Kateline van, 696
Phelips van , 1-437
Phi li-ps van , 23
Vr/u1f aert van, L054
ysabeele, fa. Hughe,
wed.
Wor-¡ter Brechts, 11,79
Ysabeele van, 1OS4
TEELANT(s) , Jan van, go4
TBEMAER, Jan, 1Z7B peO
Lodewijc, 1"471"
Lodewijck, 1.L82
Pi-et,er , L471"
fEEptAER,S, Mergr-iete, 62 1,1,27
|EEIVIARE, Janr T35
STAVELE,

IEENACKERE,

l^tillem

van

Ctaeis van den, BL8
Clais van den, 798
Clays van den, 565 L447
Gheeraert van den, SS7
Jan van den, 258 L308 I32?_
Loclewijc van den, L308
Mergriete van den, L1,26
tn/illem van den, L5 L05B 1r4}g
STEENGRACHT, Fransoys van den, Í)64
STEENHAUT, Katheline van, wed. CIaj-s
van der Stoct , 1_107
STEENI-iUUSSE, Gheeraert van
, 675
STEE¡VMAER, Jacop , 1-2EO
STEENPITTEI, Jan van den, 11268
,STEENpUTTE, Michiel van clen, .605
STEENVOERDE, Jan van, 1C$5
STEERCT, ln/illem van der, 585
STEERTEIVI, Robbrecht, van
, t}1,a
STBKELT, Jan van der, Z2B
STEKENEN, Mergriete van der, 4O9
STEPPE, Cl ai s , 1"417
Diecleric, L466
Jan, 156 957 1033
STEPS, Claisr g93
STERKE, Ghiselbrecht de, 1"2L7
Jan de, 753
Simoen de, 1,217
STEUREM, Joes, L224
STEENE,

Tomaes, 60
,STEVAERTS, Ivtergriete, fâo Jan, 360
STEYAERD, {vlechÍ.e1, 1"465
Michiel, 375
STEYAERT, Simoen, 13L3
Symoen, 249 325 AZs
STEYARD, Gi11is, fs" Mechiel, 256
,STICGHELENI, Reynier. 171"
STICHELEN? Beatrise van der, L39z

Chiselbrecht van der, 585
Jacop van dero 574
Jan van cler, 9SB
Katheline van der, 1,392
Marie
van der, 574
Renier van <Jer, 769
ReynS-er van der, 734

STICHELGRAUS, Beatrise, 1O47
STOBBELEERE, pieter de, ali-as

de Sant_

loepere, L302
STOCT? Clais van der, 1,1.:07
STOCKERGATE, Daniel van, Ltj2
STOEKELEN, Olivier van cler, Iqgg
STOEP, Jan j L39 1gg 2OO
STOEPE, Jan, 663
STOEVERE, Gheeraerd de, 42g LSLT
Gheerard de, 38L
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Jacob de, 559 560
Jacob de, fs" Jan, 1"335
Jacop de, 264 6C7
Jan de, fs" I¡Jou.ber, 1335
KersLiaen de, fs" Jan, 1335
STOPPALARE, Jan de, 555
STOEVBRE,

STOREI'I, Andri_es

,

1ZO3

Joes 1 259 814 1227
- Joesse, 692 1228
Maes, 692
- Nijs, 548

1O55

1276

1,376

Jan,

BZ5

Jacop, f s"

Jan

,

91,1

1,262

Gil1is de, 2o9 925 1,166
1297 L360 1,470 1497 L505

srJTTnRE,

ter

cie

,

1.L96

50 i.

N, Jan , 1OB 3
SldAiìTE, Jan cie, 795
SWÀÌ{llf

SWIIDEGHEhI,

t(athelÍne, wecl " Jaco]: van

ivierle!:eke,
9BO

Lievirr van, L055 1,289
iï áter ,. ?g
' I.ierçriete,
S'Iir,".'-.:-¿r' ¡.;1,
1,186
STRATEN, Alisoene van cier, 783
- Arend van der, 146j,
Gi lles van cler , 1Çt46
Jacop van der, L319
Jan van der, 279
Jan van der, fs" pieter, S5O
Marie van der, 783
,STREKELB, Olivier vân der, 438
STREP, Jan, 797
,STIìOEDECKERE, de , zíe Laureíns de
Vj-sschere, 654
STRYBOLLE, Hughe, 84 348
Idouter, 745
STUBBOUT, Jan, 372
ITUEIì, Gheerard de, BC3
Gíl1is,4G4
GÍlIis de, ZSz
JTUERBOUD, Jan, L197
JT'UERBOUT, Jan, fs" Heinrica 7BO
iTUEREMS, Tanne, BZ1
JTULL,E, Jan, 774
iTUl-LElKItJ, pieter, fs" Diedçric, 155
;TULPAEtìTS, Katel Í.ne , 263
iTUN;\tiRTS, Jan , 1,439
iTURTEWAGHEN, Jacob, 278 I4!1
Jacop, 376 689 7OS 706 g2O 1,A75
STRÀ ïTMÄ \t

Laureins,

tSULE, MaLthys, 90
Oegi-err 90

RobbrechL de ? 639
SUTIIRE, Gill-i.s de, SA3 571 L384
SUUTTEIìE, Gi_ 11i s de , L152

STORYIE,

Justaes v(3.n,

SUtrRINC,

Pie

Thomaes, 65L
Thomas, 32O 757 1325

Cornelis vanden, 3C6
Gil1is van den, 259
STOUTE, Jan de, fs" Kerstiaens,
S'I'OUTEN, Jan , 1336
STOUTS, Mergriete, 590
STFì.ÀCELE, Jan van, 1IZ9
SLaes van, 1,464
STRAESSELE, Jan van, 1O55

Ivtergriete, vr" van WilIem
de Buc, 825

STURTEI^/AGHEN,

SV'/EERTVAGHERE,

11,27

Jacop de, 899

SYCL.ER, I\4artlrr,ven, lr1j'674 761 1_474
SYNÀY, " Katetl.ne van , Lj4Z
Olivier van, 660 1O1r1 lotg

TÀCK, Arent, 1"376
TÀCKA, Jarcop, 15OB

TAELMANS, Angnees, 442
sTAGI-IELEEREN, KaLel ine,

'IAND, Boudin, 379
TANT, GÍ11is, 234

Goessin,

1"1*74

fs" Jan,

'IALBOEM, Gi111.s,

z

13O

Lodewijc, L30
TAUV,JERE, Maes de , 97 4
Thomaes de, 3O2 1"2C5 t4S3
Thomas

de,

1_3BO

TAVERNEIIIL, Daniel , 577
TAVEIìNEELE, Daneel , 1_L60

TA\/IIRNEL, Daniel e 234
TAVERi\ELS, Clare I 234
TAVEfìNIER, Jan de, 526

T¡\Yii, Jan de, 152.4
TEMMERMANI, Jan de, 1,19
Laureins cJe , 275
Lievin e 144 195 386
TEI{KE , Robbrech t , ali as de Marscalc
rlTO
TERELINC, Symoen, 663
TtrRGHlil\4, Lievin van, 6O3
TERLTNC, Seghere 396

Symoen, 396
TERPENNINGHEN, Jan e 755
TEUS, Gillis"cJe,

3OB

THIIUNART, Jan , 192
THOEN, Jan, fs" Clais, 1L51,
THOLNEERE, Jan de, 66
THOLI,IEIìE, Jan de, 520
RoeqÍer de, L088
TI-IOLVTN, I-teinric , 792

¿¿-l

THOLVIN, Jacob, 792

UPSTALLE, Joesse

van den, 905
Soetin van der, 1509
URTEBUUC, J'ustaes, 1_063 1416

TIIOOLNERE, pieter de, 437
TI-IUtrNART, Jan ? Zg3
THURRE, Jan van den, 1438

IJRTEtsUUCX, wecl
" 1,416
UTENI-lOVit, Symoen , 573

pieter van den,141L
TIBAUT, Heinric, Tg4
TIDEGIJEM, Jan van, 966 101,2
Katheline van, 966
TïELIìODE}J, Gi 1l i s van , tjg4
TIELT, Lievj.n van, 1_6C
'l'IEt{DEIdAGHEN, .Iacop
46O 7 32
TfEììft{S, Jan, 487 ,
TïERI-OET, Gi11is, 91"
Jan, 91
pieter, 91
TI.TTGAT, Lievin 9O7
'llïP, Pieter cle,, 136O
pieter,
I9EN, Jan, fs" Jan, Bg4
TOETìi,
238
TC)LLIN, Willem,395

TOi,LINS, pieter,625
TOLNEERE, Jan de, 4gS 1,367
Ììoegeer de, 1,7
TOLI!trRE, Jan d€, 6L 6 2 T4S

STCLNEREN,

Lisbette,

Merqriete van den, wed"
I-appers , g7s
TOSTAENSu Annekin, fs" Gillis,
TRAPPEN, Roelancj van der, L27
6BB

Jan
11,64

" Vúillem cje

IROY/\, Anthonis, 933

- ¡\nthonis van,

139C

1"229

pieraert, gB5
pieter, LI9 849 1041"
lUüRE, pieter van den, 1"56
IURRE, Lgënis,,'van. cien, 468
:,.. r
i,loter van.den, L56 603 60å
743
TUCSC¡\Ep,

920

1.202 1,343
'URTELBOEME, Jan van, fs.
Phelips van ? 367

phelips,

1/äîr 4L9 569 727 1240
USC/\EUS, Gillis, ?.87
YDEGHE|4, Jan van, L013
t^/illem van, 966
Raeese

Lievin, 52L
PSTALLE, Casi-n van r1en,
GGEBOUT,

HeinrÍc van

c1en,

Gheerolf cJe, L333
Robbrecht de, 239
VALKEI\EREl, Robbrecht de
, 1.L73
VALIvIERBEKE, Joes van, Bg
VALX, Beatrise, 227
VAI_,KENEERE,

IROYS, Lijse, B9O
f SABELS, Coel aerci
, 951

|SULE, Ogier,

1456
64

,
Kateline, 356 357
I{athel ine, 14O
VAEI\IS, Jan Van e 765
VAERHüEKEN, Gillis van der, 1O4
VABRI',IEUJTJC, Jacob vðn
, 98
Jan van ) 1Z7Z
Jan van, heer van Eksaarde,L374
Jan van, fs" Sandert L27?VAES, Gillis van, 3Bg
VALCI(E, Arent , 33C
VALENCI{INE, Jan van, f s" Jacob, lrIiZO
VALKE, Arend, 324 476 602 665 7gg 1364
-. Arent , 634 669 10L3 1_3OO 1301
¡\rent, f s" Jan, 39
Diederic, 39 65L
GhÍ selbrecht , 6O5
Cìi11is, 966
Jan, L371" 14C4
Jan, f s. Jan, 1_35
Jan, f s. l¡r/outer, 39 602
trieter, 166 Z.1Z 872 L37O
VAENKTìVS,

15OO

TORRE,

Cupere,

t¡JiIlem,
V/outer

1O3O

TOLVIN, Heynric, 7LL

TROEST, HeinrÍc 1 L194
TROOST, Kateline, wed

GitIis, 4O3 965 97L
GiIlis, fs" Gi11ís, 71,3
Jan, fs" pieter, BO4
Katheliner T3
pirelips, BZz

VAENKIiV,

1C-76

11"32

369

Mathijs van, 92
Heinric van Oer, gZL 1014 10L5
1a16 1afi nS7 1158 L1.59 1.2(¡4

VARENDOUNC,

VARtrNT,

1265 1266 1267 1268 1269 1270
L50L 1502 L503
Kathelj_ne van der, gg7
Raes van

\/A¡ìNEWTJC,

der,

L86

Jan van, Z3O 231r
Raesse, 1OS4

van, 649
Kateline van der, .ICCB
Pi.eter, 84 3¿11 348 :So Ér33 65L
"YICKE,
VELDE, Aren,J van de, Z1_1, 1,401r
-" Arent van cìen, L035
Boudin van den, 9Bt
Raesse

VARVARKEN,

228

Clais

den, j.259 L389
VïJ D, Joes , f31,7 1"487
Ghiselbrech.L van den, fs" Jo.n,
I(erstoffe1, 5j.3 54O
203 458
Kersl-offels, 656
Gillis van den, 11,65
Stevin , 81,1
- Jan van den, 1_63
Gi11is,
186
-- Jan van de, alias Bleckinc, L2 .J5VILtiIN,
^ _VIJT,S,
Jan,
1453
Jan van de, fs" Fluugh, S4g
VIL,I-ENOVE, Jan cJe le, genoemd van
Jan van den, 48L B26 997
Sai-nt-lvlors, 72
Jan van den, fs. Gillis, 1(ì5g
VINCKE,
Daneel de, 847
- Lisbette van den, 232
Gheeraert,
236
Pieter van den, 487 ¿77 g77 L.I 65
pieter,
fs.
.lañr 1"414
llJillem van den, f s" Bouclin, 97 7_vINnERE,
t^Ji I l em de
, 17 7 266 5b5 11"79
V/iIlem-van clen, fs" Heinriå, B / /VïtVDERHÀ:.¡.¡p,
Boudi_n
van 67
977 L1_6 5
VïNDIRI-IOUTE,
Boudin
van 5lV
VEI{NE¡{AN, Giltis, 116Z
VTNKE, i3i11is, 1_O 1"1,
VENNC|J, Marie van der, f a Cl ai s, 39
Vï-SCH, .Jan de, 670
"
VERAI-IJSSElri, Jan, 1356
VïSCI-IER, Jacop,663
Meroriete, L356
VISSCI-lE, tìoe1anc1
VELDA,

var-ì

Soetin,1356

VERGHUNEN,

238
VISSCHERE,

Kateline,

de, alias van Ghelre,

1,A54
.Jan,le, qenoemd SchilLcnape,
VERMI\RIEN, Jan, 753 g7B 1j"OC 1.102 1378
11,O1
L395
Jan de, alias Sciltcnape, 7A6
Mergriete, vr" van Raesse van
L,aurei_ n s de , aI i as de SLroe _
Audenaerde e g7B
deckere, 654
Willemr 97B
Pieter de, 47s
Vi:llìi\IADBLEiV, Boudin, 355
lVi1lem
de, 694 695 1C,64
Pieter, 355
IsVISSCHERS,
Betkin,
fa" Wi1lem, LZtl
VErÌNAy,

GilIis, 11,76
Lisbette,

VERNIEYLEN,

wed

" Claeys van

Bote1aer, 938
VElìPtrERIIN Siiut\8, Jan
, ZgB
VERPERENSEUNE, Jan, 1-L0g
VERPERREN, Jan, 862
VEIìSAREhI, Jan, 63 L 71"Z 85L 1,230

VTSIJC, Jan, EOO
Jan de, fs" JanrBOo
V'louter, BOO
Vf i-SE, Gi 1 1i s , 547 59O
Jan, 547 59O

ti/i.llem, 856 1,?96
- VJillem, fs" Goedevert,

71"3
fs" Cornelis, 619
VIVAIìE, Jacop van den , 31,2
Jan, de oude, 1OO3
Jan van den, 247 3l.2 1091"
Lievin, 9Og
Katheline van clen, 1_OB9
r/ERSTBELIEN, Mergriete, vro van Lievin
i,ievin
van den, 36e
de Saghere , 1"197
Pieter
van
den, 1446
/ERSOYEN, Jan, 527
Symoen
van
den, L45
I-ievin , !529
VLAAI\DERENI, graaf van
, I7C 34 L 605 7 Sg
/ERTRUDEN, Lievin ? 2gO
Victor,
bastaard
r¡¿¡, 864
/ERTRUNEN, Jacop , ?-11.
VLADI|I{, Jacob, 4O4
Pieter, L7g
VLAENDERL/rÌrITS, Aechte, urec1" Jan van
/ESTtr, Jan de, L07
Duway, 968
¡EURHOUTA' Jan vän, 1036
VL.AMINC,
Jan e ZgÕ 6Os
/EYEììIC, Jacop 876
.Ian de , 136 3
¡EYS, Olivier, , 1.463
Pieter, 2C6 553 1059
'fC, Wj_1Iem, 634 BS7
Wil1em
de, g3t,
'ïCFI?, Wul f aercl van cler , 4O5
VLAYIINCS,
Mergri.ete , 1444
'IDSE, IvTerkin 2Og
,
VLASROTEN,
Symoen van der, 377
IERJAER, pieter, 70 4gO
VLASSII\TOP, Cornelis, 855
Wi1lem, 793
VLEESI-IOU'/üEIìE, de, zLe Clais Fierins
IJD, Cl ai s , 15O 817
VLIEP,ERGHE, Raesse van, 1,283

.Tan,
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VLIEGFIII, Lievin, S2Z 714

LÍevin, fs" pieLer, 662
VLOET, Boudin van der, 21, 680
Jan van der, 1.A94
VCTERDil, Jan van 4OB
Michiel van den, 147 791
VOERDELINS, Katheline, fa" Jan, 47g
VOERDEN, Jan van clen, f s Jan, g9
VOEREI{, Mergriete van,94 "
VOEIìHOUTE, Jan van, 463

VOESLARE, Jan cie, .22O
VOE:T, Goessin, 1O76
VOUTKINE, Jan Goethals, i44S
VCETWATER, Boudin, 1339
VOETWATERE, Jan, 238
Pieter, 238
VOLKAERD, pieter e 6C.4
VOLKAERT, Martin, 435
VOLKE, Arent, 1L53
VOLRE, Gheeraert de, 1359

Pieter de,

BO3

VOIVDELEN, GiIlis van c1er, L481,
VOI'IDER8, pieter de, 432
VONDIìE, Pj.eter c1e, 431"

de, heer van Boelare, 314
Clais cte, L374
Ghi jselb¡:echt de ? l-)Zs
Ghiselbrecht de, ZB4
Gitlis de, 791" 1"1"A2
Heinric de, 371 391 611 1eÅ"6
Jacob cle, 1.O 11,
Jan de, L86 23B 50L 1,057 L24S
Jan de, fs" t4ichiel, 142
Laureins cle, fs" Laurei-ns, 168
Lievin de, 33O S7O ILgg 1,203

VOS, Bor:clin

1"517

Lievin de, fs" Jacob, Sg7

Marbin de, 1485
l'4echiel de, 448 1062
..:- Meeuws dê, f s" Lievin
,
Michiel

de,

7BC

1,2A 1,46 31"6 476

1"39 3

Pieter de, 961, !351"
Pieter de, f s " GillÍ.s, 7LZ ,IZ7B
Santin de, 799
\¡iil lem de, 913
sVOS, Reatri j se, 1,2OO
Belie, 1"ZOO
Jan, 1,021"
Lijsbette,682
,Liêbette; 1"5 j"3
t
-.,Mergrieteç, - 166
Arend Van, ^tLg9 844 1"121 131g
Jan van, 229

VOSHOLE,

VO,SSAERT, Jan, alias de Wachterer lO 1_1
VO,SSAERTS, Heilsoetel wed
GÍllis van
den Abeele , j.Zg3 "

VOSSART, Merc;rie

te, f a. Jan, gg4
Jan van, g4
VRAhICI(8, Jacob,855
Jan, 1471VRAIICX, Jan, 938
lvlergriete, 446
Simoen, 1O33
ViìAi{NIC, Jan, 84
VIìECHEi"i, Jan van, 5A[j
VIìEIV¡DE, Jan de , 30 j.
Jan de, fs" Jan, 463
Wi.llem de, 886 924 1"252
VRIEi{D, Jan, 1,1"56
r,Villem de, IOg4 1373
Wulfram. 759
VRItrNSCEP,S, Ivtergriete, 264
SVRIENTS, Merqriete, B9
Vï:(IESE, Gi1lis de, 293 4A1- 12b,5
Jacop de, 7€r7
Lievin de, 962
Segher de, 993
Wi1lem de, 983
Zegher de, 5B3bis
VRII{/\N, Jan, 1521
VRISE, Jan, 643
VïìOEDE, Lievin de, 1,337 L338
VROEYE, Jan cle , 1245
VROI{BOUTS, Cal1e, 13
VROI\STALLE, Jan van , 527
VRUMBAERTS, ivtergrieLe, 215
VULEY, Martin, 368
VULLEBAETìT, Gi11is, 649
VURST, Gheeraert van de.r, 1,11|J
VOS,SEVELDE,

IVACHTERE, de, zie
llíACKEhill, LisbetLe

Jan Voesaert, 10 LL

van,

601_

MerqrieLe, LZ22
Hein¡:ic van, fs" Olivierr5T
I^JAELKIN, Lauwers e AZ1
WAE,Sz Fransoys van 749 B7B B7g
I^/AEGI-IIERS,
1^/¿,ELBÌìOUC,

Janr 537
van, 184 584
Lievj.n van, 583 IOO4
Phelips van 2 773
WAE,SBERGHE, Jan van, 947
Ol.lvier van , 47 3
WAGIIENEERE, tr{athijs de, 1,ZZs
Vúi\cHENEREFT MatLhi js der. 4.3
J¿rn

Jan de, +944 1,490
WALDAC, Jan e 44O
WALE, Gi11is de, 3Bz
II/AGIIENI4AKFRE,

23C

LI'ALE, Jan

de,

327

Jan van den, 266 418 421,
11C-1 1.162

Pieter de,

1"21"A

Sgj.

Raesse van den, 1,76 343 1,293
Race van den, 1444

I,VENEiqAER, Jacop , 362
959wnxun, Éi"tur de
2 462
'r^/ERDE, Alget.e van der, 37
I,VERLIEIì8, Lijsbette van, 2SO
I/VERLIN, Pieter, 787
!VER|ìEKIN, Jan ? !Z7O
WEST, Pieter van, 47 381 643

Fe1ix van, 732
974
phelix van, 216 1rZOO
',dESTHt-tUS,
Heynric,
21O
sI¡/ALEN, Ivtergriete, wed tdillem de
"
WE,STVELDE2 cillis
van den, 472 639
Broedbackere, 675
WESTVOERDE, Clais van, 62 495
WALLE, Aechte van den, 360
Jan van, fs" Jan, 88L
Andries van den, 1,427
- Lijsbette van, 495
GíLlis van den, 595 599 6B0 9{i^4
..
Mergriete van, wed " Heinrj-c van
Jan van den, 35O 366 875
Leyns,
755
I,üA.LRAVETì heer van ivlassemen
1,7A 31,4 7 27wylT_uORDE, Jan van f s Jan
,
, "
, 723
728
liüliTTtiRE, lviichiel van , 1,1,67
V./AMBAC, Mart.in , 646
WEURIVIE, Ol ivier de
, 1,328
WAN? HeinrÍc , 1,366
WEYGIJERNOET, Jan, 643
IVANDAERD, Arencl , 478
IVEYLTN, Piet.er, 187 835 1066 L185 L2SB
WANDÐL, Jan, 1O5
1"389 1_390
Laureins, 536
WEYLIi{S, pieter, 786
LVANDBLAERD, Boudin
, 1,47O
II/EYNS, Everard of Joeskin, f s Willem,
VúANDELAEIIT, Bernaert
"
L21g
,
L05B
tSoudin, 3Bg
* Li-evin, g5
Jan, L06 61"2
Soet-i_n , II2
Wi11em, 50
I/VEYTIBR, pieter, 991. 992 993 1139
I1,AA
I,4IANDELS-Iivesoete, 43O
11"41 11.42 1.423 tot 1,427
IVAI{TE, Jan, fs" Jan, BB9
WEYTINS, Jan, BB4.
1^/ATE[ìE, Jacop van c1en, 585
Victor, lZSs
Matthijs van den, 14gs
WfDENIBROUC, Justaes, ZT4
Pauv¡els van den, LZ4B
Staessj-n van, B?_7
Thijs van den, 1358
Stasin
van, 646 1,045
;VATIìE, Jan van den, 47O
Vranck
van, 397
/iAUTf BR, pieter , L370
I,VIELMAKERE, Jan de, L093
58
^/AYli, Jan,
- Jfifi do, fs" Afend, 436
zie Jan Roemans, 58
vVi I lem de , 1gO
IIAYEÌ'IBERGHE, Angneese
37 2
2
l^/ïliNDtrKE, Corneli_s van , 1467
VEDAGHEN, Goessin van cjer, 4g2
* Jan van, 605
l/EDEiqAER, Jacop, 1243
Pieter van, 605
Wi11em, 35L
ldf ERTC, Gheeraerd, 41,3
IJEDERIC, Joesse, fs. Laureins, tZB3
GheeraerL, fs. philips, 906
Lauwereins, L2g3
Jacob e 1ZO4
dEDEt^/E, Clare de, 11"60
Jan,
BB2
VEER, Pieter de, S7B
Phelips
I 9O7
i/EERDE, GiIlis van rJen, f s. \¡louter
WIJCHHIJUSE, Bouciin van, 96Z
,7q6
Thomas van der, alias van der
b/ïJCHLINI{8, Jan van 2 916
Heyden, 569
V'IIJì\GAERDE? Jan van den, alias cle Coc,
úEERDT, Philips de, L029
L006
úEERST, Fierin van cler, 1"369
I^/ïJNSBERGHE, Roegeer van
? LZSB 1389
Loy van der, 1369
VrtïJTS,
Cl
ai
s,
299
669
pieroene van cler, 1"369
Pieter e GBz
/ELLEGAERT, Roel ant , 386
WïLDE, Boudin de, 986
/ELBEGIIERT, Roel and, L25
Godeverd de, 31,1,
I^/ALEGHEM,

231i

I^/ILDE,

Heinric cle,

1"BO 1349

\,VOESTLAND,

sl¡/ïLDEN, Soe bin , 779
V/ïLLAERT, Pieter, 283

Ì/VïLLAEUS, Machtil t, 1"236
!,TILLAUS, Beatrise, L1,64
Joes, 524
ii¡ïLLAY, Lodewi jk , 1486

IVïLLFiKIN, dochter van
i,,JTLLÌ1METS, Jan

WïLLEMS,

Jan,

VúfLi"lAERS,

,

L269

Arent Valke,

39

1O35

wed. Neel ? 544

Soetin I 544
l,úïi\CKELr.Jan, B3B
l'tf NKEL,, Jan

, 1"37C
de, 1.1"22 L527
lvtichiel de, 1,207 L527
tVïNTER, Cornelis cìe, 921
Heinric de, 137O
Jan de, 2O4 244 245 246 Z4T Z4B
WIitIT, Jan

,
s van , L005
i/VOREi"lS, Jacob van, L1_47
WOSTTNEN, Gillis van der, 607 6Lz L343
Joes van cier, 94
WOUTER.S, GilIis,
735
Heinric, 706
Jan, 742
Lievin, IO1 318 345
lvtathi j s, 3O3
Race ? 1A44
WOUTERSSONE, Jan, 648
WOUTIER, Pieter, 4G4 465 466 467 67A
tot 673
WULF, Jan de, 1*2SB '1389
Lauwers de, 535 BB5
WULFRïCX, I,tergriete, L1,1"9
WUI,GA.E[?T, Abin, 1O74 L362 1,407
5g 7
"Tan
1,,/ONTERCìHEM, Fransoi

Jan cie, 1,96
!,VïLDEGIìAVE, Jan de, 829 843 B5O gSB
sWïLDEGRAVEN, lniouborch, 829

Habj.n,

VüULGHEN,

cilIis

1O3

uten,

691"

Jacob uten e 106 4ZO 1,516
Jacop uten, 1ZB
249 25C. 251 423 424 4?_5 1+26 427
Michiel uten , 668 15 j_B
428 429 43C) 727 728 729 730 935
Simoen uten , 735 L27f.j
1_3Og 131,0 1"31_1" 1"312 L3L3 1314
Symoen uten, 731 LZBA
L3L5 1316 1.1tr98 L509 1,510 15aa
YDE, wed" Jan van t¡Jaes, 1i34
1"51"2 L513 151,4 L5L5 1,51.6
Matthi. j s, :LO 1,1"
SPEI-EERE,
Jan de, L333
YDEGI'iEì"1,
^Jf
cj-11Ís van, 747 984 !452
,JITIJOEGF{E, l\rend
I L17O
Robbrecht
van, BB9
Pieter, BL0
YEDE, Jan, 1L67
VïTS, I{ateline, 1"?_53
YIVIPE, Jan van, 641
'.JITTE, Ghiselbrecht cte, 6O5
YMPI N,S, Corneli s, L4g7
Heinric, 2O9 582
YSÄBEEt,B, dt.r " l^/itlem v.rrr clen Damme,
Jacob de, 562
1_O8 L
Jacob de, fs" Lievin, 66
YSENB¡\ERT, Jan, 40
Jacop de, 1455
Raesse, 687
Jan,
11,98

Jan, fs" pieter? 2O7
Lievin , 1"32.
Pieter de, 1"O74
PÍeter de, fs" CIais,

Roegeer, gLg
ITTEN, Jan, 454 gg9

YSERE, Kateline van <1en, 71,1"
YSEWIJN, Gi11is, i.3BB
YVFINDALE, pauwels van , 326
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Jan, fs. pieter, 453
Roegeer I 11"52
Marie ? L56
ïTTE1¡JROIVGELE, pieter
, 245
ï'ITEI/VRONGHELE, Fransois, 1"11,?OELPITTE, Jan van, L360 L43g
Jan van den, 1,60
IESTEN, Denijs van der, !284
Jan van der, t2B4
)ESTENEN, Jan van cler, 566

ZIiGHERSHOVE, .Joesse van, 647 1L33
ZELE, Jacob van, 224
Willem van, 219
ZTCHELEN, Vincent van der, 297

Clais van der, bOS
Clays van der, 603
Kateline van cJer, 94
ZT.JPE, Amelberghe van der, v.ro van
Píeter vanden Brande, 370
Zf LBEKERE, Jan .le , 68 L
ZOGHEI-IN, kinrl van Kateline van
ZÏCKELEN,

ZOMER,

Hertbuer, 317
. tdíllem de , 1"259
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ZOÏTEGEM, heer van, 5S5 SgS !272
ZUTTERE, cillis
de, 946
ZUVBNE, Diederic van, L400
ZUVENEN, Diederic van e 1,254
ZWANE, Jan ut,en ? 1"77

ZWERTVAGHERE,

de, zr.e Lijsbett,e

sone, fa" pÍeter, 1"293
Z\^/EVEGEM, heer van, 675
Z\^IEVEGHEM, Harent van , !O4A

Huughs_

Heinric, 657
Heynric, 764

ZYMAER,
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PI,AATSNAMEN

p" W-Vl", F" Kortrijk, B84
O-Vl", F" Aalstr 463 I171,
AARSELE, p. '¡t-Vl ", þ-" Tie1t, 730
ADTJK, te sint-rviaria-Lierde, p" o-vr
F" Lierde , 756 B19
AFSNEE, P. O-Vl ", F" Gent, 1,26 17A ",
ANTOING, p " l{enegouwen, F. Antoing
, L272
ANTIVERPÐN, p" Antwerpen, hoofcistacl, 373
APPELTERRET (Appelterre-Eichem), p- c-vr",
F" Ninove, 2o1
ASPELARE, p" O-V1 ., p" nendermóncle, t23Z
ASPER, P" O=VI", F" Gavere, 561 rc20
ASSE, P" Brabant, F. Asse, L156
ASSENEDE, P" O-V1., F" Assenede, 23 825 g43
14Zs
ASSENEDE-AMBACHT, één var"ì de vier-AmbachLen
? 4135 1oo9 1179
ASTENE, P: O-Vl , F. Deinze, 859 899 1,O4g L530
"
ATRECI'iT, (Arras), Þ.r", Dp" pas_de_Cai.ais,
AXEL, Nederland, p Zeeland, 316 7 Ig L1,40 1359
"
AXELAMBACHT, één van de Vier Ambachten,
1,487
p" o-V1.., F" Gent, 556 1^25
?tAlLE(Drongen),
BALEGFIM, p" O-V1
", F" Oosierzele, 53
BASSEVELDE, p" O-Vl", F" Assenede, 93
BAZEL, p" O-Vl", F" Kruibeke, 186
BELLEM, Fl . O*VI ., , F . Aal ter , 1,27 3
BERGEN, (Mons), p" Henegouwen, hoofdstad, 1336
BERLAAR, P" AnL,werpen, F" BerÍaar, 1_O5O
BEVEREN, p. O-Vl", F" Beveren, 1OB9
BEVEREN ( Roeselare) , p" tV_Vl ,, F" Roeselare,
BOo
BïERVLIET, I'Jeclerl and , p " Zeel ancì , 283 1,L46
BOEKEL (sint-Denijs-Boekel?), p. o-v]", F"
Horebeke, 583
BOELARE, heerlijkheid
(over- en Nederboerare), p" ó-vr",
F" Zot.tegem, z}s
3le
AALBEKE,

AALST, P"

BOURGONDTE,

L50 17O 1"77

BRABAIdT, 1"250

BOEKI-jOUTE-AMBACHT,

één van rle vier Ambachten, 93 117g
p" O-Vl"? F" Brakel,
169
BRUGGE., P " W-Vl
hoofdstad
1g
431_ BB2 1390
,
",
BRUTSBEKE, ( Sin'L-Lievens-Houtem)
, p " o-vr ", F" sint-Lievens-Houtem, 687
BRUSSEL, hoofdstad Belgie', hoofdplaats
p" BrabanL, 957
CAMBRON (Cambron-Casteau), p" Henegouwen, F"
Lens , 2Z.g
DETNZET p" o-vl
", F" Deinze 1 352 4g2 BB2 Bgg 1"349 1-351_ 1352
DENDERMONDE, p" O-VI., F" DenCermoncle, 605
DES,SELGEIY, p" W-Vl
", F" Waregeme L1_72
DESTELBERGEN, p" O-Vl", F" Dåstelbergen, g65
DIKKELVENNE, p" O-Vl
", F" Gave::e, 3Oã
DooRNrK, (Tournai)r p"
Henegouwen, F" Doornik
54g BB4 985 Lo43 1C^49 1_050
DRONGEN, P" o-vl"r F" Gent, 537 s56 754 764 I76s
811, rogT L112
BRAKEL,

234
EDINGEN, (Enghien), p" Henegouwen, Fo Enghiene 310
EKSAARDE, p" O-Vl", F" Lokeren, Z3O 231 11374
ELVERSELE, P" O-Vl", F" Temse, 13A4
EREMI3ODEGEMT P. o-vl
", F" Aalst, 233 Bz7 g2o 1lozg 1045
ERPE, P" O-Vl", F" Erpe-Mere, 494 4gg 608 637 755
ESREEP, niet identificeerbare
plaatsnaam, 1256

GAVERE, P" O-Vl ", F" Gavere, 41,5 BO7 932 1rZ4S
GENT, P" O-Vl", hoofdstad, 9 48 64 70 B3 97 17O 177 L89 L90 239 296 304
324 327 347 373 394 471 487 5s3 648 659 669 710 717 724 75C- 755 778
810 851 894 906 945 951" 957 963 gfJT 990 1013 1OB 1 1C^97 1M
1131"
1151 1182 1186 1187 L205 12C8 1"233 12.61 130L 1359 1"382 1402 1,411
1413 1"444 1447 1467 1470 1471 14gt] 1524
GERAARDSBERGEN, p" o--vl", F" Geraardsbergen, 172 368 742 I 1)b
GOTTEM, P" O-Vl", F" Deinze, 1214 1525
GRAMMENE, p" O-Vl", Fo Deinze, 1525
HAALTERT, P""O-VI ", F" ilaaltert)
397

(Haasdonk?), p" O_Vl", F" Beverenr gB2
HALLE, P" Brabant, F" i-lal1e, 1432
HANSBEKE, P. O-Vl", F" Neve1er 1349
HAUWE, niet Le localiseren,
1r3O4
IIERZELE, p" O-Vl ", F" Herzele, p 258 297 1,267 1"432
HEUSDEN, p" o--v] ", F" Destelbergen, 452 833 1.194 1283 12gg
HOFSTADE, P" Brabant, F" Zemst, 216 640
HONTENISSE, Nederland, p" Zeeland, ItlB
HUISE, P" O-Vt", F" Zingem, 93O L38L
HULST, Nederland, p" Zeeland, 648
HULSTERAMBACHT, één van de Vier_Ambachten, 390
ïDDERGEM, P" O-Vl ", F" Denderleeuw, L1,L7
TDEGEM, P" O-Vl", F" Geraarclsbergen j Z2g
ïEPER, P" \¡J-Vl", ¡." Ieper, 89 933
INGOOIGEM, P" W-Vl", F" Anzeqem, 652
KALKEN, P" O-VI ", F" Laarne, Bg1_ 1O5B
KAMERTJK, Frankri jk, dp" Nord ? 1.359
KANEGEM, P" W-Vl", F" Tie1t, 9O7
KAPRIJKE, p" O*Vl", F" Kaprijke, 18
KEMZEKE, P" O--Vl ., F. Stekene, 3O4
KLUTZEN (gr'bvel-de), p" o-vl
", F" Evergem, 40 7ro 1145
KORTRIJK, P. W-VI", F." Kortrijk,
BB4 1_O3B
KRUISHOUTEM2 p" O-Vl", F." Kruishoutem, 54 55 1L3O
LANDEGEM, P" O-Vl", F" Nevel_e, 1A2O
LANDSKOUTER, p" O-Vl
", F" -'osterzele;,339
LEDE aan de Driesch (l-eCeberg), p" O_Vl
"e F. Gent , IOZ4
T,EDE, P" O-Vl
F.
Lede,
ofwel
Ledeberg,
1,OltB
",
LEEUWERGEM, Po O-Vl
F"
Zottegem
ZB5
,
",
LEKE, P" W-Vl", F" Diksmuide, 441
LEMBERGE (Merelbeke)r p. o-vl",
F" Mererbeke, 1BB 339 1,260
LENDELEDE, P" W-V1", F" Lendelede, 792
LEPE, (Veldegem), po W-Vl ", F" Zedeùgem: j-4g5
LETTERHOIJTEM, P" o-vl ", F" sint-L,ievens-Houtem, 21,5
LEUVEN, P" Brabant, F" Leuven, 957 1O33
HAEFSDONC
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Lf ERDE, ( Sint_lviaria_Lierde of Sint-Merte11_L._ierde) p
, " O_Vl " , F. Lierde ,1,69
LOKEREN, P" o*vl
F" L,okeren, 369 61.6 630 642 64a
"'
B4B lo'o
LOKERNELVAERT, omgeving van Lokeren,
1O5g
LOPPEM, p" LV_Vl", F" óostkamp, 1OOó
LovENDEGElvi' P" o--vl
F. LoveÁciegem, 117 501- s16 774 L057
"
MACHELEN, p" O_Vl
'

F" Zulte,
geZ
p" o-vr ", F" weeLeren34-9170
1g2 314 661 727 72.8
",
7
p" Antwerpen,
F" tvtecLiálen, SZO
MEERHOUT (Gavere?), p" O*-Vl",
F,. Caíere, 213
MELLE, p" O-Vl", F" Mell_e, 1283 13SB
I'iERELBEKE' P" o-vl", F" Merelbeke,
60 rB4 791L018 1.2s1
MERENDREE, p" C*Vl
F" Nevel_e, leZ 1fl6
",
MïDDELBURG, NeclerI an<l p Zeel
ånO , ZO
, "
MOERBEKE' p" o-vr", F: Moerbeke,
io 11
MOORTSELE, p. O_Vl., F" Oosterzále, g29 27 50 L50 327 4g7 1122
I\IAZARETH, p" O-Vl", F" I\azareth
, 191 93O LO49 1469
NEVELET p" o-v1
F" Nevele, roos L31_o 1374
",
NEVELE, Land van, cfr" Nevele, 332 35g
NIEPKERKn (ruieppe), Frankrijk, ctp"
Norcl
NïNOVE, p. O-Vl ", F" Nj-nor¿e, 659 1253 , 7g4
NUESE (Terneuzen), Nederlanci, p" Zeeland,
1rOS4
OESELGEM, p" W_VI ., F" Dentergem,
1-OgB
OOMBERGEN, p" O_Vl", F. Zottejem,
fgOã
OORDEGEI"{, p" O-Vl", tr" Lede,
SeA 661 755 1A2O
OOSTBURG, Nederland, p ZeelancÌ, g
"
OOSTERZELE, p" O_Vt:, F"
Ooster:áele,
OPLINTER, p" Brabant, F" Tienen, t+êZ I4O7
OTEGEM, p" l/V.-Vl ., F" Zwevegemr 296
OTTERGEIVI, p"-O_Vl
", F" Erpe_Mere, L1.10
OUDEGEM, p" O-Vl", F" DenrCermonde,
7ig
OUDENAARDE,
O_Vl.,
F"
Cuden_urå.
13Sg
j
f:
tiåå;t"'ia-oudenhove) oi sint-Gor.iks-oudenhove) p
;:täÏi|Xå¿,l
, " o-vr ",
ouDorENE, verdwenen <iorp ten N"w" van
Zaamslag, 1447
OVERMEREe p" O-Vl", F" Berlare,
616 1_OBL
dorp t-en z" van 'rernáuzen, ni: de Braakman,
MASSEMEN'
MECHELEN,

iåTåou"t,
PETBGEM, p" o-V'", F'" Wortegem_petegem
of
PtrTEGEM (Deinze), p" o*v1", F" neinãe, go8 Deinze,
PETEGEM-aan-cle-Leie, cfr" petegem (neínze),
L¿J L
'"-t 1 i351
POESELE, p"

verdwenen

in

1490

o_vl ", F" tJevele , i_ZO
p" O-Vl",
F" Ninove 2 314
REKKELIxjGEN (Bachte_Maria_i,eårne)a),
p" o_Vl ., F. Deinze 1352
e
RïJSBRUGGE (Afsnee), p" o_vI", F,"
cåntf
r:S:
F,IJSEL, I¡rankri j k , hoof dpl aats dp worá
, 1_7 7
"
ROESELARE, p" W_VI", F" Roeselare,
933
ROESEN bij Aatst, p" O_Vl", F"
eaíst I 1171
ROME, hocfdstad Italie!,
14'10 iA32
RUPELMONDE, p" O_Vl", F" Bazel_,
LB6
SAFTTÌ\JGENr heerrijkheld
ten t\"c" van Hulst, in z-ee verdvì/enen tussen
1570 en 1ST4j 767
SANTTAGO DE coMpos:rELI-A, bedevaartsoord
in Garici,ä (spanie), 825
POLLARE,

1452,
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SCHELDEVELD,
'¡e.ritorium, thans over diverse gemeenten verspreid:
zwljnaarde, sint-Martens-Latem,
Deurler^ De pinte, Nazareth, deer uitrnakend van de bezittingen van de sint-pietersabdij,
ro4g
SCI-{ELLEBELLE' p" o-vl
F" wichelen, 605 653 891_
";
SCHENDELBEKE, p" O_Vt"; F" Geraarcisóu.g"n,
22g
SCHORIS_sE, o: O_Vl
n" rvtaarkedat,'1?_14
58a
",
1359
SEMMERZAKE, p" O_Vl:, F" Gavere,
1Z4S
SERSKAMP, p"-_O_Vl", F" tn/ichelen,
1;;;
SINT-BAAFS-VIJVE, p" W_Vl", F" Wielsbeke, g07
sTNT-DENTJST p" w-vl", F"^Zwevegem,
(*Boeker), p" o-vl., F" oudenaarcle of (-Westrem), p" O_VI", F. Gent,
"t 1216
SIi\T-DENrJS_BOEKEi,, p" O_Vl", É" Oudenaarde,
4Bg
SINT-DENIJS-WESTREM, p" O_Vt:, F.
Gent,
519
1271
ae pRovENCE, b,edevaartsoorá Frankri- jk, 1349
''NT-GTLLES
SINT-LAURETN::I_p"
o_Vl "; F" Sint_Laureins, 699
SrNT-MARTA-OUDENHOVE, -ir"
ouclenhove, 169 517 585 gB4
Sf NT-MARTENS-LI ERDE, p O_Vl
" , F.," liárde, 1.89
SINT-pAU"u"tl^f: O_Vl"," F" Sint_Gi11is_Waas,
875
SINT-PAUWELSPOLDER, rueáerlanc1, p"
Zeelancl,
565
SLEfDINGE,p" O_Vl,? F" Evergem,
SLUIS, Nederl anci, p " Zeel. and, 350L524
STEEI\HUIZE(-WIJNHUIZE), p" O_VI", F"
I{erzele, 473
STEKENE, p" o.-vl
F"
Stekene,
487
877
",
917 g77 11,65
TEMSE, p. O-Vl", F" Temse, 1151
TEMZEKE, niet te localiseien plaats
, 95g
TIJEMZEKE, niet te locali seren pt
aatå,
1,O4O
UITBERGEN, p" O_Vl
F"
Berl_are.
10
11
",
URSEL, p" O-Vl", F" Knesselare
r'1i4 git
vrER AIVÏBACHTEN, 475 141,1,
heerlijkheid te
p" o-vr", F" Gent, 6!
'AARNEWTJC'
Ilriakerke,
VELZEKE(_RUODURSI_IOVE)
p" o_vl
F"
,
zoitegem, 555 1359
",
VïNKT, p. O-VI ", F" Deinre, BB2
1,5?_5
VLAANDEREN' 50 17o 341 485 605 71o
7sg 864 1L31 1.2a8 1250 L351 1.4c5 1447
VLIERZELE, p" O-Vl., F" Sint_Lievens_Houtem,
126 g45
VOERZELE, onbekende plaatsnaam,
1277
VRASENE, p" O-Vl
", F" Beveren, 514 l-OB9
WAARSCHOOT, p. O-Vl
, F " Waarschoot, 327 5O1 151.1
I^/AAS, L,and Van, 793 "
WAASMUNSTER, p. O_Vl", F" Waasmunster,
54O
WACHTEBEKE, p. O_Vl", F" Wachtebetce,
ä, ZB4 713
WAREGEM, p" W-Vl", F; Waregem,
4ZZ 4gZ 1Z4A
WESTBEKE (Evergem), p. o-u1
"r F" n,r"rq.*, 6j 66 Ags 52o 74s 1367 1_5oo
WESTBRGEM (hrondelqem), p" o*VI
., F" GenL, 242
WESTTJUSEN, plaats in Hulsterambacht,
390
WESTREM (RaIst-l p r\_\/l
o;"li5,lãi"?¿-?t

'iå05,,.:;Jl

sint-Deni j s-ldestrem, 661 13s3
o-vl", F" wetteren, 32 605 661 864 1273 1324
WïEZE, p" O-Vl ", F. Lebbeke, 6.t7
WINDEKE (Schelde- of Denclerwindeke),
p" O-Vl", F" Ninove,
Schelde-, p" O-V1", F" Oosterzele, 53Dender_,
751
II{TJLEGEM, c¡ehucht van Sin t_Deni j
s_Boekel ? 583
.I{!:ï?AAMSLAG,
LVETTEREN, p.

"å

"

WONDELGEM, p" O-Vl
WORTEGEMT p" O-Vl
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", F" Gent, 94 1,1"67 1525
Fo ln/ortegem_eetegem,
ZAFFELARE, p" o_vl", F" l_ocniisti, :vl6:4' 3Bg
ZELE, P" O-VI ", F"",ZeIe, 10 IL 1.273
ZELZATE, p" O-Vl", F" ZeIzaLe, 327 547 643
1O4B
ZïNGEM, p" O-VI", F" Zingem
1526
r,
ZOMERGEMT po O-Vl
", F" Zómergem, 1043 t1_27
ZOTTEGEI4, p" O-V1., Fo Zottegem, 55S
58S 12Tz
ZULTE, P" O-Vl", Fo Zulte, 1,23L
ZULZEKE, p" O-Vl", Fo Maarkedal, 1184
ZWEVEGEM, po W-Vl", F" Zwevegem,
159 675
ZWIJNAARDE, Po O_V1., F" Cenù, 187
ZWTJNDRECHT, p" Antwerpen, F" Zwijndrecht,
Zg4
i
{

I
:
¡
,
I
'
F

I
I

t
I
ü

ir

ÏI"

STRATEN EN ANDERE PLAATSAANDUTDTNGEN TE GENT"

(Sint-Pieters), gebied ressorterend onder de Sint-pietersabdij,
palend aan Gent, L466

AATGEM'

ABEELSTRAAT, 1197
BAAISTEEG, 362

BACHTEN AUDERBORCH,
BENNESTEEG, 232 238
BOEKSTEEG, 603 605
BOGAERTSTRATE, 196
BORRENSTEGHE, 238
BRAATVTBRUG,

49 663

BRABANTDATq,

96

1,1"52

1OO4

1439

BURGSTRAAT, 33o 45o 634 665
BUTEN CUPEN, 714 759 L039
BUTEN TURRB, 725 1066

799 821 L350

coNDUITSTEEG, 1_4gg
CRANE, by der, 15
i:'

,.

i*I,

, 15 286 "806

CROMPIENESCHE ( ten )
CRoTVTMENESSCHE, 479

DENDtrRMONDSE

DOI\KERSTEEG,

922

STRAAT, 11_74
1L34 L1g4 L333

DOORNSTRAAT 896

EECHAUTE (ten), B
EGHELANTTERSTRAAT,

EKKERGEM, 732 328
ERPELSTEEc, 275

5

rr'

ERSDARM, B06
GALGENBERG, 1218
cANSDRIESCH, 42O
GEI-UKSTRAAT, 8 51
GRACHT, 1"L7O 1.186
GRACHT OVER DE MAERCT, 5go
cRAUWpOORT, 778
GROENE BRIEL, 2g BOB
HOLSTRAAT,725 LLg7
HOOGPOORT, 234 434 946 1-350 L365
HOOIAARD, 327

HOOTE,435
HOUTBR]EL,

64 232 1-525

HUIDEVETTERSHOEK, 372
TEPENSTRAAT, 1,16a
ïNGELANDGAT, 5 364
JACOPINEN (voer den), 5
KAL'ANDENBERG, 1"57 232 347 438 G39
KAMMERSTRAAT, 77o
KATTESTEEG, 337 365 4C,6
KETZERPOOR?, 163 444 1024
KLEïNE KOUTERSTEEG, 446
KOEPOCRT, 15 479 t1g7
KOESTRAAT, 446 543 99O 1301.

647 722 935 1.oo4 LL33

23s

en

I(OESTRAAT BTJ DE NTEUWE BRUG, 582
KOT4IJNSTRAAT, 1L85
KONINGSTRAAT, L3Bg
KOORNMARKT, 743 7BO
KORTE DAGSTEEG, 1OA4
KORTE ptEEt{, 658
KORTE MUNT, 327 1160

KOUTER, 276 1,?_17
KOUTERSTEEG, 696
KOUTERSTRAAT (Sint-Baafs)
r 1ZZ9
KROMME VJAL, 925
KRUTSSTRAAT, 647 1"1t33
KUïPERSTEEG, 237 269 Bo5 Bo9 1_3OO 1420
KWAADHAIq? 160 732
L¡\NGE KRUTSSTRAAT , 1,497
LANGE t4uNT' 176 19o 649 906 g7o tzss 1,293 1444 151.8
LANGE STEENSTRAAT, 298
LEERTOUWERSGRACHT,'759
LETEI? 359 Bgg

LEYB (up de), 41' 47 55 156 z3B zss 485 577 623 1a21,
LEYE (up de - by der crane) , 198

LïEVE,

1"61

MEERHEM,

68 662 1.167

MEErìSTEEc, 598

1,196

MERL,EBEQUESTRAAT,64
tviïNDERBROEDERSpOORT, 1226
MïNNEMANSSTEEG, 195 34O
iviol,ENAARSSTRAAT, 66 5
MOLENAARSSTRAAT buiten de Zandpoort, 721
MUrDE e 238 267 327 778 978

MUIDEPOCRT, 1C-76
NEDERPOLDER, 236 1"36 5
NEDEIìSCH¡ILDESTRAAT, 49 BB 3L9 659 696 1oo4
NÏEUWE BFIJG, 543 147O
NïEUI,VE CIL'TERSTEGHE, 239
NIEUI^ILAND, 1"438
NIEUI/üSTRAAT,, 281 Bo7 832 11"54
NïEUVüSI]RAAT BIJ NIEUWE BRUG, 147O
oNDERBERGEiN, 206 238 327
ONDER KVJAADHAM 2 236
oNDERSTRAAT, 343 1205 1293 1,325 1444
ONzs-iinOUh/ESTRAAT, 5 l_9
oPKINSBRUcGT-tE, 1"1.86
OUDBURG, 1.44 386 444 5O4 913 1O2B 1-353
OVERBROEK, 94 497
ovER DE MAERCT, 70
OVERSCHELDE' 5o7 663 762 Bo5 BoG Bo9 896 gzz 1-3oo L360
PADDENH0EK, 1524
r t PAS, 64 414
PEPERSTRAAT, 5L L030
PïTSTEEG, 1297
PLAS (aan d.-, achter cie r,¡ri jdagmarkt), 238
pÖSTERNE

r',291

QTJADEtsRUGHE, 43

239

RAMEN,

360 1"258 1360

REEP, 77L
SAAISTEEG, 221

1_389

SANDERST^/ALLE, 7O7 1242
('t)
507

SANT
SANT

('t - "voor tóruce); 7 (cfb-;,-oÕ,k);Zand)
SCHELDE, rivj-er te Gent, a:e 444 tZil'SCHELDESTRAAT, 22 1224 1,227 1,497
SERSANDËRSI¡/ALLE t 973, (cfr" ook
: sendenswarle)

sINT-ELISABETHGRAC{]ìT,,, g 4
srNT-JACOBSNIEUWSTRAAí, 543
SINT-JANSKERKHOF, L34
SINT-KATELTJNESTRAAT, 515 85L
sINT-LIEVENSPOORT, 338 10L8
sII{T-tvIARTENSSTRAAT, 291
SINT-MICHTELSBRUG, 55 96B
SINT-MTCHTELSSTRAAT, 327 LA37 1416
SINT-pTETERSNI EUWSTRAAT, 2 38 L05g
SINT-PIETERS (vest te) r 1c34
SLEEPSTRAAT, 327
STALHOF, ( Sin t-pieters )
, 327 1,222
STEENDATq,

10 232

911,

tSTEEINIIV tsRUGHSKTN, 232
STEENSTRAAT, 7gg
tSTIÇ¿ (overschelde), 663
STOEPENBERGEfS POORT, t19g
STCpENBERcESTEËG, .o 1,4gg
sTooFSTEEc, Bg5
STRn6c¡5HAERDE, 57
TEN COUDENBORNE, 672
TEN PITTE, 345

TïJKSTRATE,519

TORREPOORT,36o
TURREPOORT, 398 787
TUSSCHEN BRUGGHEN, 971TUSSCHEN I^/ALLE , ?_B! 2gB
UCKELRAM, 96
f/EEBRUG, 239 967

/ELDSTRAAT, 17 238 645 777
/EST BIJ MUTDEPOORT, 1,o'76
/EST BTNNEhJ DE WALPðORT, 851
/ES'I BIJ HET HUIS VAN BODELOE
;cl,7n.). :l,t j.
/EST OVER DE MÀERCT (op de), 553
iïBRl^/EGHESCHEEDE, 1OO4
¡TERWEGSCHEEDB, 2gg
TTSMARKT

, 327 1,471"

'OLDERS$TRAAT, 652 658

L16 162 232 24a 5oo 7s7 77o s1,4 s1.6 e3e 1047 1-z3o
:g{?}lyARKr' plaerskin
over de, s7s
IIj?|!MARKr,
urLsTFEc,
AAL, g4

AALPOURT,

42 L258

94

1064

1_389

24C.

I/VALPOORT, 71,7
WANDERSTRATE, 256
I¡JANRESTRAAT, 1.3e4
r¡¡IENNAERT, 239
wIJDENHAERD, 275
V\,TIJNGAARDSTRAAT,

ZAND

(ft),

241,

S 364

L63 444 746
ZAI\¡DBERG, 666 tO1.L

876

zANDPOORT, 721,
ZEUGSTEEG, 28 4Bo 481

zrLVËRSTRAAT, 974

ÏIT"

HUTZEN TE GENT"

tAntvat, Oudburg,

L353

De Beerier up de Leye, ST7
De Berye, up de Leye, 4I
Bi j lkin, Lange ¡¿unt, L5Lg

Huis van Bodeloe, refuge van de Baudeloabdij
, 57t
onderstrãat, 343 1239 1.444
Brandenborch, Lange Munt, 1,76
De Buc, Hoogpoort, 434
fn de Buerse, Sleepstraat, 327
De Bonte Coe,

De Carre, vôôr SÍnt_Micfriáts, 6 26
De Catte, L505
De Cleene Aren, Hoogpoort, 2
De Cleenen Hert, l-ange uuÅt
, 649
De C1eene Roese, Zandberq. 666
De Clocke, bij de Veebruii ZZA
De Coevoet, brouwerij in-áe Oudburg,
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peperslraat,
dî
Coqghe,
5I
3
tCoudehuue,
up de Leye båchten de Jacopinen, L56
De Crauwel , Lange uuñt, g7A
Crehoden, up de Leye, Så
De Crocht, Brabantdam, 96
De Croene, bakkerlj, ín Sint_Baafs,
Ztg
De CruÍ.se, brouweri j te Sint_Baaf
s,
ZiZ
?en Diepenborre, bakkerij aT.
1OA4
Bgghelins schure, Len eilte ni¡VÍerweghescheede,
het
nàirort,
34s
Haenkin, brouwerij aan Sanáerswafle, 1,242
Int
De groete l{aze, Kalanáenberg, 6ãõ-'
Hellens poerte;,tusschen waite in de Nieuwstraat,
Hof te Herzele bij de Baudelorefuge rótioqrucht), zB1,
L55
De Hond, Kattesteeg, 337
In
9"_Hont, Kattesteeg, 365
ïnghelant,
Hoogpoort, 234
De Inghel, 6LO
De Inghele, aan de Vrijdagmarkt, 232
de Kauwe, op de uuiãe 6uiten'de Grauwpoort, 778
Jn dg,l
Mayere, Hoogpoort, 1350
It.
Het Middelhuus, up de teye, 41
Int Muelekj-n, brouweri j üeíOstraat, 645
l
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De Odeveere, herberg, L355
De Paeu, I(alandenb,eig, Z3Z

Percherrale, Hoogpoorij 2
ïn de poerten van Helleen,
De Poi1.+:pe1r op 'L Zancj, 7¿,6tusschen Wa1le, 2Bg
ïn de Rake, stove te Crámmenesche, 286
Ïn de Reb,be, Vismarkt, 327
De Roede Leeur up de í.y", ZZ2 238
30L
Ðe Roese, Zarrdberg, 1"O1,L
ïn den Roester, biouwerij te Sersanclerswalle, g73
De Sce1pe, up.de Leye by der
De Scelpe, huis aan de Lei^ "run.r-1gS
?qq
rJJ
de. Schelpe,

by der crane;-;å

ScheminkeJ.e, Lange l,trnt t
,

j-B

Scoliant, Hoogpoort, 234 L5
' t,seenkin, Steepåtraat, 327
::
'bSer
Juris Haecx, Hoogpoort,
1297
Sluetelkin , Overscf,eiäe, 133 7946
L338
De Sonrrne, Veldstraat
, 17
SpIete,
Hoogpoort
j
n4
?î
Stede
van Massemine, Nieuwstraat 1,1,54
,
Het Steenhuus up de Leye, 47
Steenkin ¡ i(outer¡,r:i:, ZIO'
Oversáhelde, 1,337
Int^S'Leenkj.n,
SLue.t",
Lange
Munt, 906
?:
Tinnel"eki-rr,
brouweri j i-n de Veldstraat, 777
1-orniersstede, Necierscheldestraat,
Ter Vijf Crusen, Nieuwstraat bij á" lOO'4
ruieuwe Brug,
t.Vi schpaen , aan Brae*poorf
9Bg
,
Irüerr'egarcn, in de ondàrstråat,
4og
onderstraat, 59
Ior::*g!uren,
De Wr:lf , hoel.: KLeine NouÉersteegr
44€,

De Zwane, I-loogpoort, 946 1Zg7

1470

rV"
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TNSTELLTNGEN"

Alijnshospit.aal, godshuis op de Kraanlei te Gent, 916
sAmmans, stedelijke gevangenis (Koornmarkt), 353 3
Augustijnen, klooster van de Eremieten-Augustijnen 94( sint-¡¡argrietstraat) 2gg
,
665 L523
Augustijnen (kerk) , cfr " Augustijnen, 1174
Augustijnenconvent, cfr" Auqustijnen, BO
Baudelo, kerk van, cisterciën rerabdij te sinaai, 630
Beaupré, klooster, cisterci-ejnzerinneÁabdij te eáaupré,-sur-1a-Lys, Frankri j k,
dp" Nord, 1381_
Begarden, klooster te Gent, 42O
Belf ort , 67 345 1,295
Bijl-oke, Abdij-hospitaal te Gent (cisLerziënzerinnen), 206 6o5 721, 787 906
1C-28 116C.

Bocieloe, die van , cf r " Baudelo , 66 5
Bogaerden, cf r " Begarclen , 2A6 589

Desteldonk, keure van, 46
Doornzele, cisterciënzerinnenabdij te Evergem,
Drongen, kerk van, Norbertijnenabclij, 6BB
Ekkergem, H" -Geesttafel, armentafel van de pbnochie Sint-MarLinus,

Filgedieusen, vrouh/enklbester le Gent,

30

298

1O2B

327

Godshuis ten Filgedieusen, cfr" Filgeclieusen, 275 276
Filtedieuren, cf r " Filgeciieuse,n, B3B
Freremineuren, krooster van de Minc.rerbroeders te Gent,

589

Grauwerkers, hui s van, op cle Vrijdagmarkt, 757 916
Gravensteen, grafelijk kasteel te Gent 1 34L
Groot Vleeshuis, op de huiclige Groentenmarkt, 932
de Grute van Ghend, 1een, 573 1_405
hebbrechtshospitaa1, Qodshuis aan de Kortri jkse,Foort te Gent, 1318
Hebbrechtshospitaal , provÍserer, 1121.
Heilig-Kerstkerkr par ochiekerk .te Gent, 1_96
Ter Hoye, begijnhof, zgn" Klein Begijnhof te 1Z4Z
Gent, 60 632 1.325 15 L8

Karthuizers, Kartuis ,Konin'gsdal" te Gent, 485 724 935
Karthuizerklocster te Lierde, 169
Keizerpoort, sLadspoort te GenÈ ) 163
Krein vleeshuis, vreeshuis bij de
Braampoort, (Brabantcram), 9BB
Lazarie, Rijke Gasthuis, stedelijk pesthuis ( Hoogstraat) te Gent 51 328
,
759 1205 L306
1447 1466

Minderbroeders, cfr

Molenaars, huis van,"

l-reremineuren , 1226
940

329
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Nieuwenboso abdis van, cisterciënzerinnenabdíj
te Heusden, laLer ( L6e eeuw)
nðarì Gent overgebracht , 667 .1462
Nieuw KLooster, Groene Bríel, klooster van viktorienen
te Gent, 28 BOB
Nood Gods, godshuis Le Sint_Baafs, 1219

O"L"Vrouwegilde in Sint_Jacobs, g1r4
o"L"Vrouwkerk Doornik, kathedraJ,êkerk van het bisdom Doornik
| 1o43 1o4g L050
o"L"vrouw t"
naast
de
sint-pietersabdi
!
jJ te
!v
Lç!
.si?!-Pieters,parochi-ekerk
Ðqvu¿
Ç-ent.
"" 1"o"ö4"
oost-Eeklo , abdi j van ci stercielnzerinnen
, 1z3B

Poortakl<er, kr-ooster van, sint-oþrechtsbegi jnhof te Gent
,
saestelet, stecieì.ijke gevangenis op de Koornmarkt, 7Bo B10
Schepenhuis, B9

11,70

sint-Antonius, kaperrij in sint-Jacobskerk, 1.037
sint-Baafs, BenedictijÀerabdij te cenl , 217 218 377 639

826 834 837 goj 1.L37
1229 1256
sint-Baaf sdorp, woonkern, gegroeid rond de sint-Baaf sabdii
.
, 1,1,74
sint-Baafshospitaal,
hospitaár van sint-Baafs, bij de spitaalpoort,
1.021,
sint-Bernaercrsklooster, cistercieinzerabdij te Hemiksem, 373
sint-claraklooster, klooster der Rijke Klaren te Gent, L50 1"5g 3Lg
806 1"2.42
1444
tttt;åtaå"i?:;nt"egiinhof , grootbeqi jnhof aan de Brugse poorr re Gent
51. gz1

2

sint-Elisabeth infirmerie, rnfirmerie van het Groot Begijnhof te
Gent , Bz1,
1_030 1127 1162 1,396
sint-Hebbrechtshospitaal , sint-Piete¡:s te Gent cfr" Hebberechtshospitaar,
,
sint-rvo, kapelrij in de sint-veerrekerk, Bo5 Bo9
13oo
189
Slnt-Jacobs, cotidÍane, 47g g13 121,7
sint-Jacobshuis, godshuis bij sint-Jacobskerk, ro26
Sint-Jacobs, H"-Geesthuis, 34O
Sint-Jacobs, H"-GeesLtafeí van, 1,44 L9S 345 1O2B
Sint*Jacobs, kapelrij in, L196 1,217 1227
Sint.-Jacobskerk , Ig5 Lt)3 7 1r2O5
SÍni-Jacobs, kerkmeesters, Zg7

Sint-Jacobsparochie, 256 1,1162
sint-Jacobsparoehie, vinderen, 366 4tB 42L 591- 653 654 875 g5g
11A1" 1479 1,480
L481. 1.482 14B3 1484
sint-Jan van Jerusalem, huis van de Hospitaalridders te Gent 7gB
1447
,
Sint-Jans, parochie te Gent , 278 2g3 gO1,
Sint-Jans cotidiane, 90L
Sint-Jans, H"-Geestmeester, 573
sint-Jansr H"-Geesttafel . 2za 2gB 360 372 57g 732 go1 935
Sint--Janskerk, parochiekårk te Gent, 22 49 12gs
Sint-Janskerkhof j 931,
Sint-Jans, kerkmeester, S73
Sf nt.-Jans, parochiepriest.er, 9OB 1167
11,70
sint-Jansparochie, vinderen , 4oo 4o1" 4o2
4o3 5o5 506 5o7 5og 5L0 511 7O5 706
' B1-2 813 B1'4 921" 1014 L0L5 1016 1"01.7 11,57 LL58 1159 1"264
1.265 1266 1.267
1269 127C. 1376 1"429 1"43a 1,431. 1432 L433 1501 1502 1-503 15c,4
1506 1268
SinL-Jans, school van, 67
sint-Janslruis, hospitaal van sint-Jan-ten-Dullen Le Gent.aan de Houtbriel,
232
1525
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SÍnt-Janshuis, gocìshuis van Sint-Jan en sÍnt-paulus cle rtlssqs¡¡slsrr
te Gent
aan de Waa1brug, 5
sint-Maria-MaÇcale'a kaperrij in sÍnt-Niklaaskerk ggo
,
Sint-MÍchiels cotidiane, 256 29L 626
Sint-Michiel,s, kapelrij van 362
Sint-Michielskerk, kapelrij ?in I 1167
sÍnt-Michielspa.ochie, 244 24s 24G 247 248 24g 25o 251. 727 7zB 72g
73o
sint*Michiel-sparochie, vinderen, 423 42.4 425
426
427
42g
42g
43O
464
465 466
46',7 67a 671 672 673 991' 992 gg3 11,39 1140 1,1"41
1"142- L309 1_3L0 L31,1. 1,312

1-313 1314 13115 -1316 1423 1'424 14zs L426 1,427 1,455
1456 1,4s7 1-458 14sg
L485 1486 1496 15(C7 1-508 1509 L510 151L 1512 L513 1,514
1515
Lr Lr r'
1516 1.460
sint--Michiels, H"-Geesttafel, 55 1z3o 1z4z 14zo rsz4
Sin b-Nj-i<1 aas, cotidi ane , 41,

Sint-Niklaas, H"-Geestmeesters, 605 743
sint-Niklaas, H"-Geesttafet, 156 598 622 631- 717 777 85L 1_242
sint-Niklaaskerk, 605 659 722 743 75g 99o 14gg
SinL-Niklaaskerkhof, 239 1166
Sint-Niklaas, kerkmeesters, 603 g23
Sint-Niklaas, parochiepriester, 743
Sint-Niklaasparochie,,rinã*r*n, 854
sint-Pietcrs, Benedictijnerabdij te Gent, tevens gebied van die abdij
36 52 189 215 3BB 506 932 1,222 1382
Sint-Pieters , aalmoezenier, 310
Sint-Pietersabdij, hoofdontvanger, 1"172
Sint-Pieters, abt, 441, 475 796 g44
Sint.-Pieters , bal j uw, 1OB4
sint*Pietersdorp, gebied van de sint-PieLersabclij te Gent tussen overpoortst.r'aat, Kantielberg, Ketelvest en de Schelde, Sl
Sint-Pietersl<erk,
664

Sint-Piet.ers, ilpestwaerden , 3BB 147O
Sint-Pieters, prior j 1,442
sint-Pieter van Hannon, (Atrecht); Frankrijk, dp" Nord, Ær¡su¿çLrJI'v¿*îätd
t Benedictijnerabdii,t
-r'-'
Sini:-'veerle, grootvicariaat, 3L9
sint-veerlekapiLter, 94 192 2g2 385 665 743 Lszg
Sint-*Veerlekerk , 743 BO5 1_3OO
Spikere, graanopslagplaats te Gent , 17O 1,77
Swestren, vrouwenkl-r:çslç¡ te Gent, 5
Vismarkt, vindere', 937 1051 1c52 1O53 1,1r}g 1!gO 1-:rg1- 11,92 7472
Vierschaar van Kemzeke , 3A4 .\,,-1. " r
.. ::) :: , ,.,.
voldershuis, godshuis van de volders Le Gent,
603 605
vrouwenbroers , kloc,ster van de Geschoeide Karmelieten
I¡i/aa.Lpoort, stadspoort te Gent (Brugse poorL), 94 t3Zte Gent , 3o4
wenemaershospitaal, godshuis te Gent, -Kraanrei, 6B 365 617
wevershuis, godshuis van ce wevers te Gent, Korte Dagsteeg,983
wittel:roeders, Geschoeide Karmel.i-eten (vrouwenbroersÍ t" Gent1,4os7sg
,
Zuste:rs van de derde orde, Ktboeüe,ri'vanìlzu's:te,fs-tertiarissen
in de Erpelsteeg,
,.:

275

Zwiveke, ci"*:::ln"zerinnenklooster
,

r.,lìCn,..t.,.,,

te Sint-Gi11is-bi j-Dendermonde,

11-5C..,i.t.,,

.

VO
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TOPONTEMEN"

AFSENWEG, Sint-Denijs-Westrem, p. O-Vl., F" Gent,
ARENDE sKOSTERS LEEDE, Assenedeambacht, 485

AYsHovEr

leen, afhankerijk van de oudburg van

van Nevele, 573 962 1044

L47L

BAERLEVELDE, te Drongen, 1112
BEECWEGH, Lemberge (t{erelbeke)r p" o-vl",
BELCHXKTN THENDEN NTEUWERBELCH , Kluizen

710
BERGHE,
58s

519

Gent

of van de heerlijkheid

F" Merelbeke, 1260
(Ertvelde), p" c-vl",

F

"

Evergem,

heerlijkheid vanden, sint-Maria-oudenhove?, p" o-vl., F" Zottegem,
BERGHTNE AKKE te Heusden, p" o-vl", F" Destelbergen, LL94
BEURGHSTRATE te Erembodegemr p" o-vr", Fo Aalst, Bz7
tBTJLSTTC, te vaarnewijk (Mariakerke), p" o-vr", F" Gent, 62
BOEKHOUrE-AMBACHT, één van de vier Ambachten, 93 1!7g
BONENT, onbekende plaatsnaam, 960
BOONBELCH, Kluizen (nrtvelcle), p" O-V1", Fo Evergem, 710
BolìcHr goed ten, te Erembodegêmr p" o-vi", F" Aaist', gzo
BOSCH, in de, te ZeIe, p. O-Vt", Fo Ze1ej 1,273
BoscHCourERE, Lemberge (Merelbeke), po o-vl", F" Merelbeke, tz6o
BOSSCHE, ten, Afsnee, p" O-Vl", F" Gent, t7O
BREETSTRAAT, Lovendegem, p" O-Vl_", Fo Lovendegem, 1C57
BROUCACKER, Vrasene, p" O-Vl", F" Beveren, ZZA
BUERGHSTRATE, Erembodegem, p" O-Vl", F" Aalst) 1C,45
CADEWAELSBULK, weide te Machelen, p" o-vl., F" Zulte;
34g.
CALE, ter, goed te Kluizen (Ertvelde), p" O_Vl", F" Evergem, 1,L45
CALFHAGHE, Merendree, p. O-Vl., F" Nevele, L176
CALVE, ten, goed t-.s Ninove, p" O-Vl
", F" Ninove, L2S3
CATTENHovE, akker, overmere, p" o-v1.,
F" Berlare, 1150
CAUTERE, te Zildighem, Kruishoutem, p" o-vl", F" Kruishoutem, LL30
CAUTERKTN, an de Hellixhaghe an den HoernÍc, oordegem of Erpe P" O-Vl",
,
F" Lede, of Erpe-Mere, 755
CNOCKE, ten, Petegem, p" O-VI ., F" Deinze, 1"4gO
scoNrNXBEELc, Beveren-Roeserare, p" \¡/-vl", Fo Roeserare, goo
COUTER, up de, VeIzeke, p" O-Vl", F" Zottegem, 555
DAELOUVERE,

ten, westergem (wondelgem), p" o-vl", F"

Gent
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DRTEHONDERD RoEDENDTJK, Basseverde, p. o-vl., F" Assenede,
DRoGHE I^/EEDE AN DE WOSTINE, Lemberge (Merelbeke)r p" o-Vl .,
1.'260

Fo Merelbeke,

EBBEKINSACKER, Overmere, p" O-Vl", F" Berlare, L1_5C
FEMsrc, boven de, Lembergê (Mererbeke)r p, o-vt", F" Merelbeke, 1260
FïERIN MARANTS MEERSCH, Machelen, p" o-v}., F" Zulter'3Ag

TGALGHEVELT,
GAVERE, moer

rdetLeren, p" o-vl ", F" wetLeren I 1273
van, te Zelzate, p" O-Vl ", Fo Zelzate,

1,048

tGoED vAN GHTNDEROMME, Erembodegem, p" o-vl", Fo Aalst,, 233
GOED TE GROENTNGHEN, Nazareth, p" o-vl"r F" Nazareth, 930
GROETHALSDTJCPOLDER,

Hontenisse, Nederland, p " 'Zee\and,

1.1.18

¿+t

p" O-Vl"
GOED TE HAELBROUC, Vlierzele,
GOED TER I-IAGHE, liqging onbekend, 4A6

F" Sint-Lievens-Houtem,

126

p" O-Vl ", F" I_ecle, 1O2O
weide te Oordeqem, p" O-Vl ", F" L,ecie, 1-O2O
HAL, ivlerendree, p" O-Vl ., F" Nevele, 1,176
SHASENACKERE, Heusden, p" o-vl",
F" Destelbergen, 1,194
HECKENREEP, tiende, ligging onbekend, 754
THEECHOUT, Wetteren, p" O-Vl
", F" l,Vetteren, 127'J
SHEERENLANDET Assenecle-Ambacht en Boekhoute-Ambacht, twee van cìe Vier
bachten, 1179
HEINRICX sPAPEN BUELC, Muicle( Gent), wei.1and, g7B
HER,STRATE, Merelbeke, p" O-Vl
", F" l4erelireke, IO1rg
HOEGHE I-IAENDERT, wetteren, p" o-vl ,,
F" ì¡/etteren, 1273
HOGHE BELC, achter Ce Muide (Gent), 1466
HOGHEN HEYSIN, Sleidinger p" O-Vl", F" Evergem, 1524
HouDEHocFT, par" steelant, verdwenen pl"aats ten NW van Axel, 1OO9
HOUTTRAPPEN, ter, ligging onbekend, 13O
HUESDINDONC, Heusden, p" O-VI", F" Destelbergen, 1194
HUL, denrgrond, Sint-Deni;s-Westrem, p" O-VI", F. Gent, 127 1
HULST, ter, goeclr_ Wetteren, p" O-VI ., F" Vr,retteren, 1273
HULSTERAMBACHT, één van de Vier Ambachten, 39O
HAGHEDRIESCH, Oordegem,
HAGHEWEEDE,

Am-

ter, Lovendegem, p" O-V1", tr" Lovendegem, S16
Gavere, p" O-Vl ., F" Gavere, gO7 B3Z
LANDscourERE, mersch te, Lemberge (Mererbeke), p" o-vl,, F Merelbeke, of
Landskouter, P. O-VI", 1"" OosLerzele, 1,260
LANGIjELEEDE, wachtebreke, p. o-vl . , F \n/achtebeke, 35 zB4
"
LANGHE MEERSCH, ìaletteren, p" O-Vl
F" l,Vetteren, 1273
",
LIEVEe Lovendegem, kanaal Gent naar Damme, p" O-Vl", F" ï-ovendegem, 774
LINDEN, Ler, V€1zeke, p" C-Vl", F" Zottegem, 1359
dLODERVELT, Overmere, p" O-Vl ., F" BerJ_are, 11-5C
LOE, ter, Me1le, P. O-Vl ", F" IvieIIe, 1"283
MAELTE, goed te sint-Denijs-westrem, p" o-vl", F" Gent
I s19
MERi,AERT up, goed te Zomergem, p" o-vI
F"
Lovendeqem,
1rz7
",
MOLENBERG, goecl Le Maalte, sint-Denijs-westrem, p" o-vI., F. Gent, 51g
NEDERACKER, Lemberge (t4eretbeke)r p" o--vl", F" t',1ere1beke, 126C
NEDERDONC, Kluizen (Ertvelde), p" o--vr", F" Evergemr TL0
NEDEREN HEVSIN, Sleidinger p" O-Vl", F" Evergem, 1524
NEDERHAENDERT, Wetteren, p" C-V]
", F" Vr/etLeren, iZT3
NEERrhlxvELT, Kruishoutem, p" o-vr
54
", F" Kruishoubem,
NEUFVILLE, goed Le, plaats in N-Frankrijk?,
g4t3
NïEUWE ivlEUI-EN, aan de Schelde te Gen t , 3 38
NïEUWENBELCH, Kluizen (Ert.velde)r p" o-vl ., F" Evergem,
NOORTHOUT, goed te Drongen, p" O-Vl", F" Gent, 1_j,1,2
LAMBEKE,

LAhJCACKERE,

OOSTSLUUS,
OVERMOLEN,

Nedersluis, geheten de , Moerbeke, p " o-vl ", F
slagmolen te Hofstacie, p" Brabant, F" Zemst, 64c^

Moerbeke ,487
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PLANCKEN, Ler, leengoed te Leke, p" w-v1", Fo
Diksmuide, 441,
IPoLDBRKTN van HUGHERSLUTs in Axelambacht, ¿¿n
van oe vier Ambachten,
PONTERANEN, goed te Waasmunster, p" O-Vl",
Fo
lntaasmunster,
S4O
PUÐENBROEK,,h/Ðehtebeker po o-vl
", F" wachlebeke, i¡ss'
puDENBRoucr vr/achtebeke, p"
o-vr.; F" wachtebekej LAg5
SRAEDS STEDE, Ri

jsbrugge

(Af snee)

, p" o-Vl ",

1487

Iì,o GenL, L353

SALTrt,hlet'Ëeren, po O-Vt ., tF.r:.tt¿rletteren, 1,273
SASEN courER, goed te Maalte, sint-peniJs-westrem, po

o_vl., F" Gent ? 51g
SCOUBROUC, Merelbeke, po O_VI", Fo Mereíbeke,
60
scors HOFSTEDE te sint-pieters (Gent)r-1+oa
SCOUTDRfESCH, Bazet, p. O_Vl", F" Nruíbete,
1186
SERGHELLOETSLEEDET Moerireken p.
F"
Moerbeke,
27 50
9:v1",
sEvEN BUNRES, Assenecle-Ambacht, één
,rån de vier Amúachten, 485
STEKER LTEDEN, vôôr der, aan de scherde
buiten Gent, 33g
SLOETFrgoed t9, Oostakker, po O_Vl
Fo
Gent , 1,L99
",
SLOTENDRIES, Oostakker, p" O-Vl", f.
Gent,
35S
SMACKAERTSMOER op TVERENLEEDE
Moerbeke, p" o-vl", F" Moerbeke 1 i,rzz
,
STEEMARS VTERGHEMETE, stekene, p" o-vl",
Fo stekene, 877

STEELANT, verdwenen plaats ten Ntn/ van nxel
1OO9
STEENE, ten, goed te Lemberge (Mererbeke) , -o-vt
r'p"
", F" Merelbeke, 1,260
STBENGOEDEKINT Assenecle, p" O-Vl ,, F" Assenede,
825
STRATEN, goed-a9r, Erdh¡uerr,Heusden, p" o-vrir
F" Desterbergen, 833
p"
Deinze,
tê",n"
O-VI
F"
.,
nåinze?
4gz
ry|ry!,
SYMOENSHOFSTEDE; Kruishoutem; p" o-vl", F"
Kruishoutem , s4

te VIiei:zele, p " O_Vl " , F o Sint,-Lievens-Houtem, 945
Aspelur", p" O_Vl"; F" NÍnove, 1.232
de¡,goed te ,Uaaltå, Sint-Deni j s-ln/estrem, p o-vI
",
Gent, 1,5!9
TSFBEREVELT, goed, ligging onbekencl
, 378
UPPERDONC, Kluizen, (Ertvelde), p" O-VI
Fo Evergem | 71O
TAELBROUC, goecl

TASCHERIJT, goed te
TIENSCUREN, bachten

F"

",

475 14L1,
MATENT watering te sint-Laureins, po o..vr",
vLEEscHoul^/ERSBELCH, Kluizen._(nrtveloeÍ; p"
o-vl ",
VOGELENZANGT misschien geri jknamige
buûrt.,.tê .6ent
VïER-AMBACHTEN,

vïER

!üATERGANC, Asseneder p" O-VI", F" Assenede, g43
WATERGANC vAN HUGHERSLUUS, Steetant,
verdwenen

Fo sint_Laureins, 699
Fo Evergem, 7ra
ri¡¡¡{þgg-1., ,,;

plaats ten Nl,r/ van Axel,
ir.ìtérLDE,
p"
Asperr
o-Vl
F.
ó;..r*r*,
L5?_6
ltWESTACKER BrJ
",
BrEsT, ra/etteren, p" o-vl"e Fo wetteren
_DER
land te Vinkt, p" o_VI-r F" nåj.nze, BB2 , 1273
.I{]IIICXSTEDE,
WIJTINCSMEERSCHT-fgrskamp, p" O_VI", É" Wichelen',
1273
l^lrNKEL NELLTNC copprN, Kruishouten, p" o-vI
Fo
Kruishoutem, s4
",
Kruishoutem r p. o-vl ., F" Kruiåhoutem
]{ITTILPUTTEr
,s4
t^lrssELMEERscHr-westergem iwonoelg**i, p" o--vl
F"
Gent,
242
",
I^/_OUTERSVELD, Iiqging onbekend
tiO
,
WYNKERSLEEDE, Moerbeke, po O_Vl", F" Moerbeke,
15O
SoyrE sPEr, l,r/esLzaamsr.a?r (zaamslag) r Nederland, po zeeland, 1,447
ZVúARTENBROUCH, Oombergen, p. O_Vl ], ' F
" Zottegem, 1303
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