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au

1,

1"

stus 1.6

Raesse van Mulhem, aIfias de rviej.he, fs" Segher, erkent 11" 1b" 1_3
gro " schuldig Le zijn aan Janne van cle Poele, pi j pmaker Bi. j te
"
ling kríjgt hij een boete r,¡an 50 lb " par "
F,t 1A v, / 11"

1403. auqustus

s" 4 d"
late beta-

17

2, Gillis van der Haghe erkent Zz s" gro" schulciig te zLjn aan Claise van der
Heeken, daar hij borg is voor Jacoppe den Draye::e.
'Fo t r"/1""
L403.
3

augustus

1,8

" Hei-nr1c van Vrechem erkent 3 1b" gro. aan erfelijke rente te moeten betalen aan Geertruden van vrechem, zljn dochter en haar man Heinric coelins
Het geld zal- gezet worden op bepaalde goederen te DenderwincJeke of in de "
omgevinq ervan "

F" 1ro/2"

4"

Pieter Brecht, fs" pieter: êñ Marie, zi)n vrouw, erkennen 2 Ib gro tourn.
"
schuldig te zijn aan Jehanne Brecht, dochter van Pieter Brecht "bij Mergricte Symen, voor geleend geld"
27 augusLus 1,4A6: Jan de Scape, man van Jehanne verklaart daL alles beLaald
is.
Fo 1r"/5"

q

Gillis Vaenkin en ziin vrouh/ Kateline van oberch erkennen dat l-ij aI de
goederen dle de Sint-Pietersabdi j bezi| in de p,arochies Huise en Kaster in
de kasselrij Oudenaarcie, clus zowel <ie pachtgroncien, de renten en de tienden, Ín pacht hebben genomen voor g jaar en een jaarlijkse pacht
van 44 tb"

gro" tourn" In de naam van de abdij traden op: Nicolen Bertyn, religieus
en proost van de Sint-Pietersabdij van Corbie en Gil1is van Castelioen,
religieus en spi jsmeester van dezelfde l<erk
Vroeger werd de pacht gehouclen door Fransois van de.:n poele en zijn vrouw
Katheline, díe nu de vrouw is van Gilris vaenkin
De proost en de spijsmeesLer of hun afqevaardiqcien mogen 14 dagen op de
kosLen van de pachters verteren: êtr als <1e pactrt niet binnen de 14 clagen
na de betaaldag overhandigci i-s moqen ze bLijven verteren tot het gebeurci
is " Bovendíen moeten de pachters err j aar So ru " p.1r " aan de prooit betalen
op het einde van de pacht moet 9 l¡uncier met koren besaaid
en zorgen
dat alles in een goede staat is" Robbrecht Vaenkin, broer worden
van Giltis, d;

¿

pachter, Olivier Dict en Jan van den Dict, fs"

pachters "
F" 20 v" /1.
1403.

auqustus

Symoen

staan borg voor

de

21

6" Laureins Spene en Gheerem de Vlieghere verklaren als erfilchtige lieden van
Gent dat Katheline sMeesters en Joes Bernaerts, haar zoon, erkenden z lb"
2 s. gro" schuldig te ziin aan Rasen Ghiselins voor de.unkoop,r.n een
schip" Jan Seys, fs" 611I!s, schipperr ên Heinric van den Hende staan bbrg
voor hen" Deze schuldbekentenÍs qebeurde op 10 mei LAoz"
F" 1, r"/3"
1,403, auqustus

26

7" Jan van den Hecke, priest,er, erkent 15 lb. gro, Lourn" schuldig te zLjn
voor de aankoop van gronden in de par:ochie Moortsele, aan NÍjsÁe den pijl
en odinen Serphilips, zijn vrouw. Philips van den Houdenhuus en Jan de
Luede, fs" Jacob, z|"jn borg voor Jan" vr/ÍI1em pijl, vader van de voornoemde
NÍ jsse i.s aangesteld orn het bedrag te ontvang"n.
13 oktober t4o4: l¡li1lem verglaart alles ontvången te hebben"
F" 1r"/4"
14A3,

êu gustu

s

27

8. Ten voordele van Heinric van Ansl¡eke, priesLer, ontvanger van de Heilíge
Geest van Sint-Michiels wercl het huis, dat toebehoorde aan l,r/illemme den
Houveneere, gelegen in de VeldstraaL, aan de steeg rtÍnt Dalr', wettelÍJk
aangesragen voor 4 so gro. achterstarlige grondcijnzen"
De panding gebeurde door Janne van Buxtale, amman van Gent, Laureins Spene
en Lievine van Caneghem, schepenen van cle Keure"
F" 1v"/7 "
9

"

De schepenen veroordelen Livine den Baers, als borg voor PÍeteren, zLjn
zoon, tot het betalen van 2 s" 6 d, gro" tourn" aân de ontvanger van Nev'elr
Llvine mag het bedrag op ziJn zoon terugvordereL "

F" t1 v"/3"

veroordelen pieteren Baers, fs" Lievin, tot het betalen vaÈ
38 halster I achtelinc gemaald koren Nevelse maten aan de ontvalger van
Nevele "
Fo Lt v'/4"

1-O" De schepenen

L403.

augustus

28

L1:."Wi1lem Blideleven erkent aan Willem Lammins 33 so 4 d" gro" schuldiq te
zljn voor de verkoop van een schip "

F"

1,

r"/6"

L403.

augustus

28

12" Pieter de Vos, fs" Gi11is, erkent 4 lb" 5
aan Lambrecht.e Boudinssone, als extra bij
Fo L r"/7"

S"
cle

gro " t,ourn " schuldig te zijn
rui I van twee schepen "

13" Lievin Gheyrinc verklaart ciat hij eÊn tíifrente van 1 rb" gro" tourn"
verkocht heeft aan Janne verperrensone en dtens vrouw Katelinen van den
Steeçe" De rente loopt zolang Janne of Katetinen in leven zijn" LÍevin
vestigt de renLe op zíjn huis gelegen op de poel, vÒór de Torrepr:ort,
tussen de huizen van Pieter van den Pale en Jan Arends, scheppers" Het
huis i-s gelegen op de gronct, clie vroeger toebehoorcle
aan l-linric Martins,
priester" Na zLjn dood wercl Johannes van Assenede aangesteld
ontvan_
ger voor zLjn erfgenamen" De grondcijns bedraagt 4 s" par", Lals
kapoen
t hoen per jaar en de ontvanger: van á" grondei!.nu"r" verríaart z¡ch en
akkoord met de verkoop "
Fo 1, v"/4"
1"4" Gheerolf

Bette, voor zldnzdrf en Ghiselbrecht de
als voogcl van de
kinderen van Gheerolf erkennen, dat zi) een lljfrenteVos,
schuldiq
zíjn van 4
s" tourn" aan Lisbette sputter, weduwe van Jan papen, die van een
prebencle
geniet in het Sint-Janshuis aan de Houtbriel "
F" 2 v"/9"

L4A3,

augustus

29

L5" Jan de Russchere, schipper¡ êtr Jan Langhedal, fs" Jan, erkennen 7 1b" gro
tourn. schuldig te zLjn aan Pieteren Vecken, plaatsvervanger voor Dank acrr-"
de van Oegerlande, bal j uv/ van GenL
"
Fo 1r"/8"

t

3

au

tus

30

16" Op verzoek van rle kerkmeest.er van Sint-Katheline te Russele en de goede:
lieden van dezelfde parochie wordt de verklaring van
de LeencnechL
en zLjn broer Ctais qenot,eerd" Als de tu¡ee klokken dieDaneel
beiden geqoten hebben, binnen 10 of zo jaa:: in gebreke zurren blijven, zurren ze de schade
vergoeden

F" t v" /1""

van den Ackere erkent dat hfj aan Katheline pariis,
segher,
verkocht heeft een lijfrente van 7 Lb" 4 s" par. per jaar" fa.
Dít
Katheline of haar zoon Jan Pariis leeft " De rente wordt gezet opzoJ.ang
de
woning
van Jacob in de NieuwsLrcaât7 tussen de huizen van Martiñ naert; molenaar,
en Bertelmeus van Papeqhem" Het huis is gelegen op de groncl van de stad
Gentt waarvoor het belast is meL 36 s" 2 d, p.r" b.r
¡ãar aan grondcijns"
Justaes onredene verklaart zich, als ontvanger van
de
stad Gent,
**-3 mei L4055: Katherine verklaarr arles vordaano
"kk;á;;"
F" 7 v" /2"

17" Jacob

4

L403. augu s tu s 30
1-B

" Pieter Maraen erkent schuldig te zijn aan Gillisse den Keyser 4 lb" gro"
tourn " voor de aankoop van een huis.
F" 1u"/3"

19" Colaercl van

up den Bosch, Jan vän Lede, Lievin cle Sonere,
Lievín Temmerman, WiIlem de Vremde, Jan de Winter en ,ul
den
Scherre,
schrijnmaker,
beloven LL lb" gro" tourn" te betalen aan Dankaerde
van Oegerlånde, ba1_
juw van Gent" Colaerd van up den Bosch
belooft
de
andere
sèhu1den.árs
schadeloos te stel len ,

F" 2 o"/8"

2C-"

strodekker, erkent 2 lb" 16 s" gro. schuldig te zÍjn
{un Mertins,
aan
Arende
Claissone voor de aankoop van een huis
"
Fo 4 v"/3"

L403,

âu gustus 31

21," Jan Janssone, onvrije schipper,
aan pieLeren Goethal se,

erkent 2 rb" 2 s. gro" schuldiq te zijn

Fo 1r"/9"

22" Jacop van der Watre en zijn vrouvü Lijsbette
van der Hecke verkopen aan
de kerkmeesters van cle sint-Jacobskerk ín Gent
en ten voordere van de
kerk, een graftombe liggende in die kerk bÍj het
sint-pietersartaar"
Fo 1u"/5"
23

" Roegeer de Scherce erkent dat hij schuldig is aan Joes Bekarde de som
van 20 s" gro" voor olie"
F" 1v"/6.

24" LievÍn van Overackere verklaart dat hij aan Amelberghen
lb" gro" tourn" geeft, die na ziln dood uit de erfenis van IVael_brouc 1,2
mogen genomen worden.
F" 2 r"/L"

25' LÍevin van overackere verklaart 25 1b" gro"
te zurlen geven voor
zijn zLereheil aan Liefkin , zijn ¡astaaio dietourn"
hij
heeft
bij Amerberghen
van Maelbrouc" l{et gerd mag na ziin dg?d uit
ziin
erfenis
worden qenomen"
A1s Liefkin zou sterven zonder nakomel.:-ngeÀ-.,uuÉ"¿u
helft
van
het bedrag
naar de erfgenâmen van Lievin van overackerer'de
andere helft gaat naar
de zusters van LÍefkin of als die
ook overleden zijn, eveneens naar de
nakomelingen van Lievin
"
F" 2 r"/2""
26

" De schepenen veroordelen Janne uLen Hove, fs. Clays en Lievine Gheylinqhe
tot het betalen van 57 s" gro aan Ghel lote den Amman,
"
f s " l,Íevin .
3 juli 1,AO4: Ghellote den Amman
verklaart
alles
betaalcl
Fo 22 v"/4"
"

5

L403.

seÞLem ber 2

27. Jan Deynoet, fs" Joessene, erkent
berghen Coevoets, wecluwe van
Fo 1,2 r" /4"
se

1,4C.3

28

te

3

1b. gro " schuldig te zijn aan
voor geleend geld "

Simoen Goemers,

Amel-

r3

" Jacob Roggheman erkent dat híj schuldig is aan Janne Minnebodenn schippcr,
2 Ib" 1"4 s" gro" voor de aankoop van een schip.
F" 1_ v" /8"

" De schepenen veroordelen Jacoppe cìen Vos tot het betalen van een vieren_
deel van 3 Ib 1_4 s o gro " aan Heinric van den Ackere, omdat hij ook
mede_
borg was voor"Janne den Wachtre
"
F" 2 r"/3"
30" De schepenen veroordelen Janne den ScÍltcnape tot cie betaling van
1_O s
6 d " gro. aan Michiel van der Zickelen
"
F
6 r" /2"
29

o

Blideleven, fs" Jan en Vr,ti l- l em Donker
9 lb" gro. tourn"
schuldig te zijn aan Heynric van der Piet enerkennen
Janne
Everwijne"
F" 10 vo /1-"

31-" h/i11em

32" Hildebrant de Backere erkent 2 lb" 4s gro" schuldig te zijn aan
uten Wulghen en Jan Steemere, vootî een schip
"
Fo 10 v"/3"

33.

Jan den Muelnere van Aardenburg erkent 2 lb" B s" gro"
aan Willem Seghers, de huidevetter, voor Iederwaren
"
F" L0 v" 17.

L403, sept ember

Simon

schuldig te zijn

4

34" Heinric Bosscaerd, fs. crais, erkent schuldig te zijn aan Janne clen
con.,
--r"
25 so 4 d" gro"
Fo 2 r" /tZ"
35" Jacob Braem verklaart
KaLheline, zíjn vrou\^/r êñ Lisbette, weduwe van
Gheeraerd van Ghelre, 9ut
rn z,LJn naam schulden mogen innen
Fo 2 v"/1-2"

36"

Symon Storem

Fo 20 r"/4"

1"4O3r s€
37

"

tember

erkent 11 s" 6 d" gro" schuldig te zi,jn aan Eweyne Diedericx.

6

" Jan Jonghelinc gaf op 30 Juli 1-394 een li jfrente van 26 s" B d. gro"
tourn" per jaar aan broeder Lievlne uonghelÍnc, fs" GÍ11Ís, zoals blijkt
u1t ¡'" /b van het schepenboek van c1aís uten tJove,
Seqer Everwiins en hu.n
gezellen, schepenen van de Keure"

6

Broecler Lievine Jonghelinc in het bi jzijn van zî-jn prior, Augustine van
den Steene verklaart cìe rente verkocht te hebben aan Heilsoete Goetkints:,
weduwe van Jan Jonghelinc "
F" 2 r"/4"
1,403. september

6

38. Loy van den Hulle erkent schuldiq te zijn aan pieteren Aelbrechts voor
de huwelijksgoederen van Loyr s dochLe::, het bedrag van 7 lb" gro. tourn,,
1. juni 1"408.' voldaan .
F" 2 r"/5"
39" De schepenen veroordelen l¡/illemme van Overackere tot het betalen van
s " gro " aan Staes Ryoten "
24 december 1"403: voldaan"
F" 2 r"/6"
40

De

36

F"

schepenen veroordelen pieteren van den Doerent
s " 3 d " gro " aan Gheeraercle van cjen Diicke

2 r"/7"

30

tot het betalen van

"

47" De schepenen veroordelen Lodewiicke den Hoeremakere,

als wettelijke

praatsvervanger vôor Vincente van rler sickelen, tot het betalen van 22
gro. aan Janne van Leyns.
F" 2 r"/8"

s

"

42" Julien van den Cleygate en zijn vrouw Katheline Berds verklaren dat zj-j
aan Heinricke den Maech en zijn vrouw i.ijsbette Wiederix een lijfrente
verkochL hebben van 1 lb. gro" t.ourn" in Vlaamse muntr per jaar zolang
één van de twee benificianten in Leven blijft"
De rente rust op de woonst van Ju1ien en Katheline, die staat op de HoorìpoorL en ttDe Jacht't heet" ìIoo¡: de helfb, staat het huis op eigen grond, rie
andere helft van cie grond is van de Heilige Seest van Sint-Jacob, waarvoor het belast is met 30 s. par" per jaar"
Ghiselbrecht van Roesselare verklaart zich akkoord in cle naam van de voornoemde Heilige 3eest"
Fo 3 v" /1"

L403. september

43"

De

1e

F"

7

schepenen veroordel"en Jan van Bleenken, a1s borg voor zLjn broer Tnq
1"7 lb " par . aan Pieteren Meeren "

van Bleenkin, toL het betalen van
2 r" /to"

re

44" De schepenen veroordelen .Janne Herenboude tot het betalen van 5 Ib" 18-i"
9 d " gro " tourn o âân Janne van den ldoe 1pí t te , 'Fc Jacob, voor cle aankoo,;
van een huis"
F" 2 r" /1t"

45" Paridaen de
6 d. gro.
Fo 2 v"/2"

Coepman

erkent schuldig te zljn aan St.aessine Coets, 10 s"

7

1403. seÞtemb er7

46" Mergriete van Beke verklaart dat zíj een stuk land te Bachte
"by der berkenlf verkocht heeft voor 5 Ib" 3 s" gro" tourn aan Janne Coenen
"
"
21 januari 1"405(n"s"): alles is betaald.

F" 2 v"/5"

47

" rn een konf llkt tussen Gossine van cler Houve, ars voogcl van cle kinderen
van wilrem van der Houver aan de ene zijoe eÁ Zegheren Riime aan
de andere
zijde, besluiten de schepenen dat de voogcl voortaan het gewelf van
voeten breed, dat uitkomt in de Huidevetterihoek, tussen de huizen van6zeghr:ren en de wezenr màg gebruiken, daar het bij Érn huis hoort"
F" 3 v./S"

48" Gheerolf Bette, fs" Jacop, erkenL dat hij een erfelijke rente
van 7 s.
par' per jaar geeft aan priester Gheeraard den Moutenere, ontvanger
de donrlerdagmis van sinb-Nikraas en ten voorclele van de voornoemde van
mis"
De rente is-gevestigd op een grond te Huckelram,
waar
twee
huizen
op
staan
Het eersle is belasL met 5 s" par. per jaar en tlet tweede,
Aechte
waar
sBrunne in woont, met 2 s" par"
Fo 1,O v"/8"
49

Jan Voet erkent
" mert

Fo

z

lb" L5 d" gro" schurdig te zíjn aan Aerbrecht, van

21, v"/1_5"

1,403. seþt ember

9

50. Mergriete sCosters, vrou\^/ Van GitIis sCosters, erkent
schuldig te zijn aan Janne Willems, voor een pacht"
F" 2 v" /1"
1403

Ham-

"

10

s" 6 d. gro"

sePtember L0

51" De schepenen doen

uitspraak in het geschil tussen Jacoppe papal en Thoma:
se den Thauwere" zoars btijkt uit rrãt schepenboek van
Matheus sAmmans,
Pieter Amelricx en hun g"rårlen, schepenen van cje Keure¡
1"2 apr,i L r4c?_,
verkocht Jacoppe een huÍs aan Pieter van lrtest voor 23 lb" op
gro",
hierbij
was Thomase borg voor Pieter. Lievin Papal was vinder voor
Jacob en Ghlselbrecht de Grutere was vinder voor Thämase
"
De schepenen oorderen dat Jacoppe srechLs
lb" 10 s" gro" zal krijgen
van de 23 ]b" en vermi-Ls Pieter van west er18reeds
lb" 5 s" gro" van
betaalde, moet rhomase den Thauwere 5 lb" 5 s" gro"13aân.racoppe
papar"
F" 2 v"/3"

52" De schepenen veroordelen WilIem Braem tot het betalen
van 5 s "
Staessine Ryoete.
Fo 2 v"/7"

1,1, d

"

aan

o

1403.

seÞtem ber

1.O

53" Philips de Rucke erkent dat hij 37 s" gro. tourn" schuldig Ís aan Justase
Rioete voor <le levering van bier "
Fo 2 v" /1O"

54" St.aes Ryot,en erkent 20 Ib" 5 s" gro" schuldig te zíjn aan Gillis cien Ken *.
pe voor de aankoop van een hui s staande op cie Leie "
23 juli 1,404: votdaan/Fo 10 v"/2"
55" Jan van Praet erkent 23 so gro" schuldig te zijn aan Aelbrecht van
voor bier "
F" 24 r' /4"
1"4O3. seÞtember

1"1

56. Lljsbet Marands belooft Janne den l¡/ul s I aghere , 29 s "
Fo 1u"/9"
57

Hammert

gro

" te betalen

" Gillis van den Bruele machtigt zijn vrouw Meynen van der
naam ontvanqsten te doen en overeenkomsten te sluiten.

Essche om

"

in z-ijr'

Fo 2 vo/4"

58" Gillis van der Meére moet aan de weduwe en de erfgenamen van Janne den
Brunen, brouwer, de som van 2 Lb . gro. tourn " Omdat Janne meer onkosten
aan een gevel van een huis heeft geclaan dan Gi
11i s "
F" 2 v"/6"
de Clerc verklaart dat hij een lijfrente van 1 nobel per jaar ver*
kocht heeft aan Janne den Ketelbietere en zLjn vrouw Mergriete Coudericx,
De rente loopt zolang Janne of Mergriete in leven zijn en is gevestígd op
een huis met twee hofsteden gelegen op de Muicle, ongeveer l gemet groot,
op heL leen van Jacob van clen Pitte, t,ussen de woonsten van Gillis Scoe-naerts en Jacob Bucs" Het is reeds belast met 32 d" gro" grondcijns aan
de grondeigenaars Jacob van den pitte en Gheerorf Bette.
F" 12 r"/2.

59" Soeye

60" Jan de Sas, prior van öe.l:.kartuizers van Ten Bossche bij Geraardsbergen
erkent voor hem en voor zijn convent cjat hij I lb " gro. schuldig is aan
de overste van de Minderbroeders te Gent "
28 j anuari 14CS (n .s " ) : voldaan "
Fo 13 v'/1,"
1"4O3. sentem ber

12

61," Jan de Moer erkent dat
sBoemhauwers

F" 2 v"/11-"

"

hij 2 Lb" 2 s" 7 cl" gro" schuldig is aan Mergrieter

9

1,403. seÞte mber

1,2

62" De schepenen veroordelen Theunisse van Sint-GilIis tot het betalen van
7 s" gro" tourn" aan Jan cJen MeLs of van den Hoeghendriessche en t,evens
tot de proceskosten "
Fo 3 r" /L;
63" Jan van Tempelberghe en Hughe van l¡/ettere verklaren dat zij de helft van
de mouLmolen en de helft v¡:n cie meers gelegen Le windgaten en zich uitstrekkend in de richting van ter Hooie,
Boudin Lampe, fs" Boudin,
schenken, zorang hi j reef t.¡ Daarbi j moet"un
j
hi
niel l.anger 30 s. par. per
jaar grondcijns aan de stad Gent nétaten".rusLaes
onredene verklaart zich
in de naam van cle stad akkoord "
F" 4 ro/2"
64" Jacoppe van den Houdenhuus etn Janne van den Haùrine zi,jn beicien
akkoord clat
Jacob een grond, qelegen buiten de Sint-Llevenspoort en ongeveer
buncer
grootr belast met enkele renten, heeft qekocht van Jan" Maar Jacob30beweert
dat Jan beloofde de eventuele extra-uitlaande renten te vergoeden en het
goecl te ontlasten van de 6 s" 4 d" gro" erfrente dÍe
moest bezett.en
ten voordele van de vrouw van Jan van den steene. JanJan
ontkent
dit, maar
wordt door cJe schepenen in het ongelijk qesteld en moet beide beloften
en
4 d " gro " aan Jacob L.eruqbeiateÃ die deze teveer betaald heeft
liF" "10" r"/2"
"

65" Willem Heecman erkent B nobel schu ldi g te zi jn aan Pieteren cJen Scutterr.:r
rentmeester te Baudelo voor de aankoop van bossen te Baudelo Het deel
van het bos dat Willem binnen het jaar niet ontbost heef t zal" aan de
kerl<
van Baudelo toebehoren "
Fo 11" r"/5"
L4O3. seoLemb er

1.3

Reifs verklaart dat hij aan Heinricke
een huis met bijbehoren, dat genoemd wordt I'De zaghell en staatscalkin,
voor
het sint-Janshuis aan
de Houtbriel, verkocht heeft" net huis is belast met
een rente van 3 lb"
2 s" par" per jaar aan grondcijns" De verkoop gebeurde
voor 23 Ib" gro"
tourn" per jaar, die in verschillende schijven-zal betaald
binnen
de 11 jaar" Johannes Hugebout, in de naam van cie o"L"vr- worden,
in
de
sintSilde
Jacobskerk en broeder Gitlis de ln/aele, in de naam van het Sint-Janshuis
aan de Houtbriel, verklaren z.ich akkoárd als grondeigenaars"
1- aprll. 1"4L02 a1les tot nu toe is beLaald"
Fo 3 r"/2"

66" Jacob

67

" Simoen van der Crucen erkent
vrouw van Staesins Rioets "
Fo 3 r"/3"

6

s" gro" tourn" schuldÍg te zijn aan de

L0

7403 t

september

13

68" I¡/ulfram van den Berghe verklaart dat hij aan Joessen den Nayere, alias
van Berchemr een lijfrente verkocht heefL, die loopt tot Joàsse en zijn
vrouu/ Lijsbetten van den Muelenlande overleden zijn" De rente
bestaat
uit 1- muddekin brood per week" Als panci geef t rn/ulir.m" zijn helf
t van er:n
huis op de steendamr gelegen tussen de wòningen van r¡/illem claeus
en Liovin scoutheben " ( uet i:laatste huis noemt men int bossetkin',) symoen
cler
"
Hauwer ís borg voor Wu1frame.
30 juni 14a4: Joesse van Berchem verktaar:t dat. Hughen van clen l¡valle, als;
voogd en Janne van den Berghe, a1s meclevoogd, van cle kinderen van wulfram,
geen schulden meer hebben aan hem"
Fo 3 r"/4"
?f

69" Ten voordele van Lievíne Kinclekine, pri.ester, ontvangcr van de kerk van
sint-veerle, wordt het huis op het eincie van de papenstra¡rt, dat toebelloort aan Jacob oernewedere in beslag genomen voor 40 s" par" achterstal.*
lige renten" De inbeslagname gebeurt door willem van Goeslaer, âñì¡râr-l vâr;
de oudburg, Laureins spene en Janne den ln/ielmakere,
schepenen van de Keur:e
F" 4 r"/8"
70¡ Daniel van Maldeghem, Martins soetaert en Jacob stulpaert, vinderen van
de opperkosterij van de sint-Michiersparochie, verklaren dat hun voorgangers clais Daens, Jacob de Luede en hun gezellen op 2i. mei L400 rulpÍn
van den Moere veroordeelden tot het betalen van 6 s" gro"
aan Mergriete:r-r
sProofst en tot L2 d" gro" en 2 ing" gerechtskosten"
Fo 1O r"/j,"
L403" september

L5

71" Wouter Strubolle erkent schulcJÍg te zijn
sin Rioets, 12 s 3 d. gro"

aan

Heilsoete, de vrouw van Sta-

F" 3 r"/5"

72" Jan Hense, alias van Beke, erkent dat hij schuldig is aan Stevine Marte-loot een bedraq van 3 lb" B s" gro"
Fo 3 r"/7"

73. Kat.heline Terlincs, weduwe van pieter sCamscerpere, machtigt Daneele
Camscerpere om in haar plaats schulden te innen
"
F" 3 r"/8"

den

74" Jan Sens, schipper, erkent 5 l.b. gro" tourn" schu I di g te zijn aan Lievine
Weyns voor de aankoop van een vierendeel van een huis staande ttbuter Cupentt op de Groncl van de Bi jloke.

F" 12 r"/5"
75" Andríes pieter, fs" Arend, erkent 3 lb" 1"7 s" 6 d" gro" schuldig te zijn
aan P:leteren den Rijke, voor achterstallige pacht.
F" 24 v"/2"

L1"

1,403. seÞ t,ember L7

76" Harent van der Haghe, fs' Jacob, erkent aan HÍldebrande den Backere
36 so gro. schuldlg te zijn voor een schip "
Fo2 r" /9"
77" De schepenen veroorcleelden Jan cje Cusere, als vol ledi g erfgenaam van
Daenkine Jan-Pieterseuns, tot het betalen van 2 lb" :LO s" gro" aan
Jan Wulfaerde en tot de proceskosten
F"3 r" /6"
78 " Jacob sturpaert f s
" Jacobs, Jan van cler s.brate en Jan van der Doerent
erkennen 30 1b'" par"
schulcrÍg te zijn aan Danckaerde van Ogerl ande,
bal ju\^r van GenL.
Fo 3 v" /2"
79" Jacob van h/ettere verklaarL dat hij verkocht heeft aan Gill.ise Libben,
barbier, een líjfrenLe van 2 qouden noi:els per jaar" De rent,e wordt gevestigd op het, huis met grond, van Jacob, liggende op de Vrijdagmarkt
tussen de huÍzen van SÍnt-Baafs en Boudijns sPape, fs" Mertins"
o

Fo3 v" /4 "
BO' Segher dAmman erì zijn zust,e:: Lisbette dAmman , met. Ghiselbrecht den
Gutere, haar manr verklaren 13 so par. per jaar aan erfelijke renLe,
verkocht te hebben aan Jacoppe van oen Aste " ZiJ hadden deze rente op
de grond waar Jacoppe voornoemd, zJ-in huis op staatr op de Leie.
F"38 tô /9 "
14O3. septembeJ: _!g
81" De vrouwe van Voorhoute, Dankaert Dogeerlande, baljuvü van Gent en Jehanne

de Ie PÍerre betal.en in de naam van Luenis dHeesnies, ridderr ên zLjn
vrouw zaliger, de vrouwe van Hondsctroot"e, 1-O lb. 10 so 4 d" gro" aan Jos*
se en Thomaes Storeme 7 Lb" 12 so gro" aan Jehanne Pasdach, 5 lb. gro"
aan Segher de Haerwune, 13 so 6 C" gro" aan Raesse dete Waie, 20 d; gro.
aan Jehoesse van den l{uden, klerk van de schepenen, 3 s. 4 d" gro" aan
Cornille Incpin, 3 so gro" aan Lievín van den Nokere, 9 so gro" aan Kathellne t4ertins, I do Çroo aan lvlaut, le Bíeswarier, 2 s" groo aan dezelfde, 5 d. 9r{)6 aan dezetfde, 24 d. gJîo" aan Piere le ltarissael , 12 so groo
aan Jehoesse StulpaerL, L0 so groo âän Jehanne de Gand, 6 d. groo aan
Jehanne Struc, 3 so 4 cl" groô aan Jacob Doesterlinc en Raesse dAudenerde,
21-b" I s" groo â.âh Piere Meulendic voor het huis waar cle vrouwe 6 jaar
in woonde, 6 so gro" aan <lezelfde voor gebroken glas en andere in hetzelf"de huis, t2 d. gro" aan Gosewijn c1e la Moure g rb" !7 s" 9 d" groo aan
de vrouwe van Voorhoute voor onkosLen van de?vrouwe van Honclschoote en
voor de uitvoering van haar testament, boven cle 39 kronen, 7 nobel en 6
Ib. par" die men vond in het huis van de vrouwe van Honi:schoote na haar
overli jcien, 6 so groo aan de stad Gent"

Fo3 v" 13"
82" De gezusLers Soetin Sloefs en Gheertruud Sloefs verklaren dat zij een erfelíjke rente van 40 s, par" per jaar hebben verl<ocht aan Jan Soy, die
optreed in naam en als ontvanger van cle Cotidiane van Sint-NiklaaË"
De gezusters bezetten rJeze rente op een vierde van pollinaessteen op de'
Koornaard, waar Jan van den Hurle en anderen in woonden"
Fo L0 r" 13
"

12

1403.

seÞtem ber L8

83'¡ Jan de Wint erkent 3 lb. gro" schuldig te ziJn aan Janne Fraut., fs"
Gi11is, voor een demerschíp "
Fo 19 v'/13"
L403. september

19

84" Janne van Car.renbrouc heeft aan twee poorLers van Gent erkent 12 lb"
!6 so gro. tourn" schuldig te zijn aan Janne den Keyser, voor koren
"
P" 10 v"/4"
85" Jan Vlamincrerkent
voor haringen "
Fo 12 v"/6"
L4A3. september
86

" Gaysier

3

lb. B s" gro" schurciig te zljn aan Janne van peurs

a^

L\)

dAmman erken.L 19
Segher Beelaert en Gillis

LEìo

r?

L-o

/

/OJo

So
i^

L,l

ti

gro " schuldtg te zl)n aan Jacoppe den puer
"
SmeL, scheepsmaker, staan borq voor hem"

87" Joos van Zeverne verklaart dat hij aan Lampsin Cellin en diens vrouw Aq.,"
neesse Ledichgans een lijfrente verkocht heeft van 6 s" gro" tourn"
Vlaamse munt per jaar, zolang Lampsin of Agneesse leeft" De rente wordt
gevestigd op zi)n woonst in de BoongaardstraaL over de Schelde, tussen
de huizen van Heinric van Panteghem en van Jan van den Hecke" Het huis is
reeds belast met 29 s" 10% d" par. per jaar gespreid over de Heilig
Geest van Sint-Jan, de kerk van Sint-.Michie1 en het kapittel van SintVeerle

"
23 juli 1'409: Lampsin celrin verkraart zLch voldaan.
Fo 7 v" /2"

BB. Clais van der Heyde, fs. Jan, verklaart dat hfj een liJfrente van 6 s"
gro" per jaar verkocht heeft aan Janne Parijs en zLjn vrouw Janen van
Ymsrode, zolang een van de beide kopers leeft
"

F" 10 r"/4"

89" Lijsbette Smeets verklaart dat cle infirmerie van Sint-Elizabeth na haar
dood 5 lb" gro" tourn" uit haar erfenis mag kiezen, als dank voor de
steun die zij gehad heeft"
F" 1,2 v" /5 "

90.

Gaysem dAmman er:kent 23 s" gro" sci-ruldig te zijn aan Janne den Vooghd,
voor de aankoop van een huj.s, dat sLaaLllbuten cjer Cupenttop het.
erf van
de Bijloke" Zegher Beelaert en Gillis de Smet, scheepsmaker, staan
borq
voor hem "
30 oktobe.r 1404: Janne de voogd verklaart alles volclaan"

Fo 20 v"/5,,

L3

1,403. september

21,

tot het blijven betal-en van
jaar
per
par"
29 s"
erfelijke rente op zi)n huis in de Nieuwstraat en
stelt hiermee de Heilig, . -leestheren van de Heil-ige leest van Sint-Michiels, Gillis Maylinc, Jacob Stulpaerde en Mertine Soeterde Ín het gelijk" Jan de Backer wou het niet meer betalen omdat, priester Simoen P¿:risis, vroeger ontvanger varì de. l-leiligc 3ee sttaf el, de plaats aan hem
slechts voor 2.4 s" par" per jaar had uiLgegeven"
Deze laatste bleek zLjn bevoegclheid te buit.en zi)n gegaan en Jan mag hem
laten vervolgen.
F" 1"1, r"/2"

91-" De schepenen veroordelen J¿rnne cle Backere

1403, september

22

92" Jan de Hertoghe erkent 3lb" gro" tourn" schulclig tE: zljn aan Lamsine
Celline voor de aankoop van een huis, dat staat in de Loofsteeg" Joes
van Severne en Andries MalscarL staan borg voor hem.
F" a v'" /8"
93

van den Brugqhen erkent 2 Llo" 2 s" gro" tourn" schuldig te zi)n
" Godevert
aan Janne Docke, voor steenkool.
F" 10 v"/5"

94" Jan Minnebode, scheepsmaker, erkent 5 nobels schuldig te zijn aan Janne
Everwine

"

F" 10 v"/6"
95" Willem van den Lande verklaart daL hij zljn woonst met cie grond díe
erachter ligt en een stuk grond gehetenrrl-oets landÎî, gelegen in lTems.r,
op bepaalde voorwaarden in pacht heeft gegeven aan Janne Bruninc, 6 j:-rar
lang aan L7 s" gro" Vlaamse munt per jaar.

F" 10 v"/9"

koopman uit Milaan, verklaart dat Gillis van den Vrleslveide
als zLjn wetteli jke plaatsvervanger "

96" Lycen Remont,
mag opLreden

F" 11 r"/L"

1"403, sepLember 24

9'7" De schepenen veroordelen Simoen Storem tot de betaling van 2 Ib" B
gro" tourn" aan Janne Balant"
Fo LO r" /5"

s

98

" Luuc Liebaert van Zaffelare erkent 2- Lb" qro" tourn" schuldiq te zLjn
aan Ghiselbrechte den Grutere, korenmeter"
Fo IO r"/6"

99

schepenen veroordelen Gheerarcle Weicbeqarne, als borg van Fransen
" De
Heylensone tot de bet.aling van 1,9 s" 6 d" gro. aan Willem Bouchout, fs"

-'¡

14

ì

Olivier " Bovendien moeten Gillis
Gheerarde bij staan "
Fo 1Ct r' /9 "

Lancbeen en Symen van den Scaffelt,

-14O3. seþtembe r24
1OO" Wouter

van den

Houven erken t
Tomaes,

ricke Scoenjans, fs.
Fo t0 v"/lO"

6 lb" gro" tourn" schuldig te zijn aan Hein-

van geleend geld "

1O1. Jan Beellene verklaarL dat hij 1O3 roeden.meers, vrij eigen goed, gelegen
op de Muide op het einde van de PapensLraatr gelegen naas.L de mee rs van
Gheeraerd van Kercvoerde, verkocht heeft aan Janne den Saghere, f s" Jan

die optreedt in de naam van Soetkine Beys, fs"
F' L1 r"/3"

Jan"

1O2" Goessin van Hoolbeke en Jan van den Herweghe verklaren dat zij

alles betaald
Fo 11 r" /4"

hebben

aan elkaar

"

1o3" De schepenen veroordelen G-illis de ScoutheeLe tot het betalen van
gro " tourn " aan Gheeremme Bloume.
November L403: voldaan "
FÒ 13 r' / 11"

1,4

Ib"

1403. september 25
1A4" De schepenen veroo¡:de l en Kathelinen Fierins, vrouw van Joerís van der
Diicstat tot de betaling van 9 s " gro " tourn " aan Jacop Sturtewaghene "
'
Fo 10 r'/7
"

1O5. Clays van Oerlevel,le erkenL 1-B 1b" gro" tourn" ontvangen
hJoutre van den Heecie, die dit bedrag ging betalen in de

laerde van der
Fo 10 r"/8"

L06

"

"

Boudin van den Wuchuser oñtvanger van Ayshove, verklaart dat hij de tol
van Ayshove, gelegen in Gent, verpacht heeft voor drie jaar aan Ghiselbrechte Scape, Lodewiicke Steemare, l,Vouteren Tsobbel en Jacoppe pariis
voor een totaal bedrag van 48 lb" 10 s. gro. Vl-a.amse munt" Voor Lodewiicke
Steemare is Pieter Steemare borg, voor Wouteren'Isobbel, Jan Vranke, voor
Jacoppe Pariis, Lievin van Ghend, de jonge, en voor Ghiselbrechte Scape,
Jan Eerenbout"
1"7 juni 1407: de weduwe van Zegher Bornages verklaart de pachters vrij
en zegt dat alles voldaan is"

F"

1,1

r'/6"

1403, september
La7

Beke

te hebben van
plaats van Heu-

26

" Willem de vriese, f s" Arends, erkent 1-5 lb" par" schuldig te zi.jn aan
Pieteren den Brú¡nen, aIs ontvanger van wenemaershospitaai, voor achLer-

15

stallige pacht
F" 4 v'/7"
1_4C.3

1O8"

ember

a\O

1_10"

2

Pieter van Boucle stelt Janne Stubboute aan als zLjn wettelijke plaatsvervanger en ontvanger te Gent "
F! 5C r"/11."

14O3. seÞtember
'1

"

27

Symoen Kersteman en Michiel Rullebaert staan borg voor Gil1is Ru1
voor 2 lb" 9 s" gro" aan vvillem du Buisson en voor 34 s" 2 d" gro Iebaert
" aan Jan:-ne Monnoyen "
Gillis Rultebaeri: geeft voor de schepenen een opsomming van de voorwerpen
di. hij als pand geeft voor cieze borgstelling"
Fo 4 v"/9"

Gillis Rullebaert erkent 2Ib" 9 s" gro" schuldi-g te zLjn aan Willemme de
Bussoen van koren " Laurens de Poertere, Michiel RullebaerL en Symoen Kersteman staan borg voor hem"
Fo 5 v"/2"

1,1,1.

Gillis Rullebaert erken t 34 s " 2 d" gro" schuldig te zíjn aan Jan |{onnoye
voor koren" Laurens de poertere,
Michiel Rull"ebaert en Symoen Kersteman
staan borg voor hem.
F" 5 v"/3"

LI¿.

De schepenen veroordelen Raessen Onredenen aIs erfgenaam van Raessen, zijn
vader, tot de beLaling van 5 lb" gro" tourn. aan Heinric BoudÍns. Raesse
moest dít geld aan Heinric in de naam van de stad Gent, voor graafwerken
ín de Lieve " zi" jn zoon mag het ,qerd terugvorderen op de sLad.
Voldaan:. 20 januari t4A4 (n "s " ) .
F" 1-O v"/12"

'113" Adriaen de Hertoghe

van Geraardsbergen erkent 2 lb "
te zijn aan Pieteren Aelbrecht "
F" 10 v'/1.2"

1,4

s" gro" schuldig

11,4" l¡/i1lem

de Nadere en Michiel de IlJadere erkennen dat z,ij 36 so 10 d. gro.
schuldig zLjn aan Michiele den Coninc voor houten stokken.
F. 11 na/7"

115. Lievin de Hont, bakker, erkent 30 s" L0 d " gro " schuldig t,e zi jn aan chiselbrecht den Grutere, fs" Jan, voor koren.
Fo j.O v" /1"4"
116" De schepenen veroordelen Gillis van den Wostinne, aIs borg voor Pieteren
Speliaert, dê achterstallige pacht te bebalen aan de deken en het kapitteI van Sint-Veerle te Gent voor grond te Ekkergem"
F"11 v" /2,

1.6

1403, seÞtember
117

"

Jan van den Dic, fs. symoen, erkent 2 lb" B s" grCI" schuldig te z¡jn aan
Gillise van den \n/eestvelcìe, voor achterst.allige Ii jfrenten " op 28 ãeptember
14A3 komt deze zaak ook voor de schepenbank van Sinaai en Jan belooft ook
hier alle onkosten van GilIise Ler.ug te betalen "
27 september 1,407: voldaan "
F" 12 v2/9"

14A3, september
L18

27

28

" Jacob de Paer erkent 36 s" gro" tourn" schuldig te zL)n aan wouteren Gloriaerde, voor cle aankoop van haver "
F", 11 v" /1"

1,19

" Pieter l{aes vraagt aan de schepenen
der Sluus in overleeclrte erven" Het
er later iemand rechten op het huis
len " Jan Debbout en Jan van Bruqqhe
F" 11 vo /5"

van cle Keure om het huis waar Clare van
huis is gelegen in de Torniersteeg" Als
kan laten gelden, zal- Pieter dit bet.astaan borg voor hem"

12O" Ghiselbrecht van Roeselaer, .lan Pleke en iìoelant van der Heyden, vinderen
van de Sint-Jacobsparochie verklar"en dat hun voorgangers Raesse onrodene,
Vincent Inghet en hun geze1len, op 24 april 1403 Janne den Visschere alias
Sciltrnape veroordeelden tot het betalen van B s" 6 d" gro" aan de vrouw
van Andries Miis en tot L3 d" qro" gerechtskosten"
F' 1-! vo /6 "
121,"

Ghiselbrecht van Roeselaer, Jan Pleke en Roelant van der Heyden, vinderen
van de Sint-Jacobsparochie verklaren cJat hun voorgangers Raesse Onredene,
Vincent. Inghel en hun gezellen op 24 mei 1403 Janne den Visschere alias
Sciltcnape veroordeelclen tot het beLalen van 2 s" B d" gro" aan pieLeren
van den Bossche, bakkerr €h tot 14 d" gro" gerechtskosten"
Fo 1-1,v'/7"

122" Seger dAmman en zLjn zuster LisbetLe clAmman, bijgestaan cloor haar man Ghiselbrechte den Grutere, verklaren rlat zi. j een erf eli jke rente van 56 s " 6
d" par. per jaar verkopen aan Jan uten Berqhe"
40 so par" zal- betaald worden cloor Cornelis de Ceulnere en is gevestigd op
ziin woonst op de Vrijdagmarkt, t'-rssen de woonsten van Joesse van Steelant
en Arende van cle Meul-en " De rest zal. betaald worclen door Janne Terpenninc
en ziin vrouwr €ñ is gevestigd op hun woonst in de Drabstraat, naast Jacob
van den Aste "
Fo 1L v'/8"
L403. seþtember
L?-3

29

" Pleter van Eecke erkent 29 s" 4 d" gro. schuldiq te zLjn aan Boudine clen
Brune, voor turf.
F: 12 r" /1,"

I 443. okt ober

T7
?

LZI+, Martj.n Stocman erkent i¡"1 de naam van Inghel Finaerde
B tb " I0
gro. schuldig te zijn
Payster,
voor
de
aankoop
vai.ì
??t^Janne_
een huis. I5 novenber l4l.')9 : alles

is betaald.

Fo 4 ro/6.

I25

"

So

In l?t' g"schil tussen Boudine van Priemeecke, Lievine van Authem
en 14ichiele
van r,Jettr., pliesters vaq J" sint-Janskerk van 6ent,
Boudine van R3ygnscoeti, birnoene uten Hove,
pieter.en
der t4eulen en Janne tbbe1, kerkmecsters van crezeÍfce k;;k',' van
si*o*nu
Janne van rJen r(erchove, jÀ"ob Llett,en en Janne van
1".
!l:lr"len,
d?l .Pitte, Heilige Geestmeesters van' ¿ezelfde kerr< aan de van
ene
zijde en Janne vãn 0veracl<ere als errg"n"n* van Aechten van
der
Haghe aan de andere zijde in verbanJ ;;l een er.|"rente
van
zz
par. die Janne yal .der Haghe aan de armen van tje sint-Janskerkrb.
gafr besluiten beide parti¡*,..r clat
par. erfelijl<e r"nIe is reeds gegeven
1B 1b. par. za! door Jan binnenl.o"i ãp
- t^1Þ..
lijn grond gevestigd
uorden aLs erferi.ike rente of zar hij'afkãpeñ
u"À ã" kerk voor
27 lb. gro.
als þorg voor Janne staat Jan van der Fier<e, f s. Girlis
:1 maart
"
1.4A4 ; voldaan.
Fo 4 vo/L
3

t26, De schepenen veroordelen Ictore den Cranen, a] s borg voor
Janne
van den VoerCe, de u¡oel,:eraar, tot het, Uetalen van 4 lb.
1û
s. gro.
tourn. aa!r de dochter van Liévin van d;; Byke.
Fo 11 îu/8,

r27, Jan van den Dgre, fs. Hertem aers, en zijn vrouu Gheertruud
van
den Hove verkraren rJat ti j
.:ãåop" prursepein en Jaqminne van
??l
den DaIe, zíjn. vrouru, ee!-J.ijfrente
zijnr zolàng één van
de tvee [regunstigden reeft, ü"n - lg-* schuldig
iourñ.
" Qro.sta".,J" per jaar ars
compensatie voor de verkoop van een huis,
op het grond_
gebied van Sint-pieters.
De rente uordt gevestigg
du grcnden van Jan er Gheertruud die
van nñs¡ut
llqg"n in de heãrlijknei¿.op
FoIZvo /7

"

""

oktober 3
I28, Jan de Somer erkent. 36 lb. gro. tourn. schuldig te zijn
rarde van l(ercvorde, voor de.aankoop van een pieitschlp.
llng ruordt verspreiá clver 6 jaar.

14n 7,

aan GheeDe

beta-

Fo4 to /!,

129, Jan f(ariman, f s Jan en 14ergriet Beydins, fa. Stasin,
zijn vÌouu/,
verklaren dat zij 6 uoonkamers met tuin verkocht heúber_.I"""nGhel Ioete cJen Ammar¡ fs. Jan. De 6_voonplaatsen
staan n"àuf elkaar
in de Komijnstraat t,
de
piet.er
u/oonplaat,sen
van
:::un vrouu/, en pieter ,sBrunen, r,leVlins en
tiarimans, zrJn
Ig"grlqte
f s " Jacob
Fo 5uo/6.
"

LB

ktober

3

3

Llevin van den Heede en Gil1is lvloeraert hebben twee woningen verkocht aan
Bernaerde van Cherscampr." De woningen zijn belast met 51
3 d" par" per
jaaro De verkoop werd geslcten vcor t2 Ib" gro. tourn. Des"huizen
zijn ge1<.:gen voor het Sint-JanshuÍs, naast de r?sagherr.
Fo 6 vn'/L5 "

13O"

1-3L"

De

aan
FO

schepenen veroordelen Segheren van Meeren
Janne den Koc"
1"2 r" /6 "

tot het betalen van 20 s " gro "

L32" Jan Clais, Jan de Visschere en Laureins, fs" I-leinric, erkennen dat zij
so gro" tourn" schuldig zLjn aan Roelande van der Heyden "
F" 1"2 r" /7 "

36

133" De schepenen veroordelen Heinric den Brabantre aLs borg voor Lier¡ine den
Brabantre tot de betaling van 6 halster koren (de helft tarwe on de andere

helft roçge) aan Gillis Paesdach voor achtè¡rstallige lijfrenten. Volgens
het. kontrakt van 15 juni L385, onder de schepenen Raes van den Voerden
Robbrecht van lleeke en hun gezelIen, op het 53e blad van hun boek moet
Gillis B halster per jaar krijgen.
Fo 1,2 v" / !.

134" Maes de Mol erkent 2 rb. 14 s" gro" schuldig te zijn aan Katherine sronghen
weduwe van Jan Paels, voor achtersLallige pacht"
F.o 1,2 v" /2.

135. In het geschÍI tussen Lisbette Coens aan de ene zj-jcle en Mergriet ponts
en Mergriete vân den Moure, weduwe van Pieter van Bacht aan de andere zíjde in verband met hun huizen staande in de Nederkwaadham besluiten de schepenenr ñâ raadpleging van de gezworen landmeters, Gillis de Zuttre en Jan
Eelin dat:
Mergrie'l: Ponts haar doorgang naar de kleedkamer, die in het huls van
Lísbette Coens staat, za'L behouden en hem op haar kosten zaJ- afslulten,
zoals vroeger.
Als er kosten zi.jn aan de kleedkamer is 1,/3 ten laste van Mergrie'' ponts
en 2/3 voor Lisbette, daar zil twee huizen heeft.
Fo L2 v"/3.
U,O3,,

1-36"

,oktober

4

Gillis Wouters erkent dat hi j borg staat voor l¡/iltem Laureins, die 5 lb"
gro" moet betalen voor de aankoop van een schip, aan Slmoene uten in/ulghen
en Janne Steemare.
F. 4 rð/5"

L37" Lodewijc van den Berghe, fs" Tymans, erkent 3 lb" 18 so gro" tourn" schuldig te zijn aan Janne van Cotthem, voor bontwerk "
F'o 1,2 vo /8"

1"9

oktober

1"4C.3

4

138" De schepenen veroordelen Jan van den Wincle, fs" Arent, als bort; voor Janne Blocke, tot de betaling van 5 fb" gro" en 6 kaptenen aan Pieteren van
den Meulen die optreedbvoor de abdis en het conr¡.ent van Marquette,
voor
achterstal lÍ.ge pacht "

F" 12 v"/1a"

139" Jacob Stulpert, fs. Jacobr êñ zL jn vrouw Mergrieten van der Eecken, verklaren alIes ontvangen te hebben van hetgeen Jacob Stulpert, hun vader,
hen beloofde bij hun huwelijk
"

F" 77 v./5"

1"403,

oktober

5

14O" De schepenen veroordelen Janne Bultarcje

tourn" aan Lievine Ghisels"
F" 4 rr/3"

tot de betaling van 19 so gro.

L4L" De schepenen veroordelen Daniele Sergheerards tot de betaling van 5 lb.
5 s" gro" aan Kercinne van Zwijnarde"
F" 4 r" /4"
142" E1len Pieters erkent 6 Ib. 1"2 s " 3 d " gro schuldig t.e zL jn aan Gil1ise
den Crudenere, fs. Jacob, voor de aankoop "van lijnwaad" Boudin pieters,
fs" Pauwels, en Ghyselbrechte Pieters, fs" EI1in, staan borg voor Etlin"
Fo 5 r"/4"
143" Er is een overeenkomst bereikt tussen de abt en het convent van Drongen
en hun pachter '¡/illemme den Oelslaghere" De schuur die op zijn pachtgrond
staat, moet tnii 1lemme vol ledig herstel len en het dak van het voorhuis vervangen" Het nodige hout mag hij op de abdij halen. Voor dit werk ontvangt
Willemme 46 Ib" par.
F' 7 ,"/1"

!44" Pieter Oebrecht erkent 4 lb" 6 s" gro" schuldig te zijn aan Heinric
den Cameren "
Fo 9 r"/4"
1'45"

1"46"

van

Victoer de Quaet erkent 2 lb " 1,7 s" gro. schuldig te zi.jn aan Janne den
lniyspelere, voor de aankoop van paarden
Fo 13 r"/9"
Gillis de Heect, fs" Seger, erkent 33 Ib. par. schuldig te zLjn ãan Thoten voordele van Jan Vilains, voor de verheffing van een
leen dat aan Jan toebehoort,
F. 15 r ?,/ L"

mase den Tauwere,

L47. Gillls Oste erkent 2 rb" L3 so 4 d" gro. schuldíg te zíjn aan Gilris
Crudeneere "
Fo 18 r"/1"2,

den

20

1-4O3. oktober
1"48 "

6

Simoen Boycric en pieter Faesse erkennen als borgen voor pheripse van
Caudenborch 2 Ib " 19 s. 6 d" gro. schuldig te zíjn aan pieteren van denden
Meulen, plaatsvervanger voor Ghellis clen Amman, f s Jan
"
"

F" 4 ro/7"

L49" Er is een conflicL tussen Amelberghen, wecluwe van simoen Gommaers en Tomase de Tauwere, voogd over de kinderen van Janne Keser, over een schulcl
van 12 Ib. gro" licht gelcì <lie Janne Kesel heeft aan Amelberghen en over
huwelijksgoederen die Amelberghen van de schepenen van gedele aan de kinderen van Jan Kesel moet" Tomase betaalt 32
gro" aan Amelberghen, waardoor alle schulrjen opgeheven zLjn"
""
Fo 4 r"/9"
l_50 "

Jan Basi-n erkent 6 tb" 7 s" 1 d" gro" schuldig te zijn aan Gillise
Crudenere voor de aankoop van 1i j nwaad
"

den

F" 5 r"/2"
1"57"

Clais van

Badeghem, pri-ester, erkent 32 s" gro. schuldlg te zijn aan Lisbet,ten Taex, f a " Jan, van c¡eleenci geld .
F¡o

I r"/4"

L52" Soetin uten Hove verklaart dat ztJ aan haar kleindochter Beatrisen Calle*
bouts 2 lb" gro" tourn" geeft , die moçen genomen worden uit haar nalatenschap bij haár dood"

F'' tt

153

v" /9

"

" Jacob van Eesterhem erkent 2 lb. 14 s " gro " schulclig te zljn aan Soet,ine,
weduwe van Gheeraard Bekarts, voor koren
"
Fo t2 v. 1+"

1"54" tn/illem Sersymen erkent
Raes, fa" Robbrecht"
Fo 30 v'/L20

1403, oktober
155.

12

Ib. gro" tourn" schuldiq te zijn aan Katheline,

B

Lievin de Backere verklaart clat hij aan Jan van den pene, fs" Rombaut,
rechten in twee huizen op de Steendam verkoopt" De overname gaat pas
Viin
in bij de dood van cle huidige bewoonster, de weduwe van Jan AllÍncs. De
huizen ziin gelegen op de grond van cle stad Gent en Justaes onredene in
de naam van deze grondeigenaar verklaart zi,ch akkoord.
Fo 4 r"/tO"

156' Er is een geschil tussen KatelÍnen scoutheLen en Martine van Sycller naclaL
ze gescheiden zijnr over de verdeling der goederen" Martine woidt bijgestaan door zíin voogd Robbrechte den Jonghen, daar hij zwakzinnig is"De schepenen beslissen dat Mar:tine de helft van alle inkomsten en bezittíngen krijgt die Kateline nu heeft en dat Kateline de helft van Martíne
verkri jqt "
Fo 6 r, /1""

27

1403. oktober
157

B

verklaart ciat hi j het erf waar hi j woont naast dat
verkocht heeft aan Janne van lvlaelgavere" Het erf ís
we1 belast met een erfelijke rente van L8 so par"
F"6 v' / 11"
Jan Rebber:.ide metser,
van Jan van <Jen wale,

"

L403.

oktober

9

158. Kateline

Smeds verklaart een lijfrente van 3 s" gro" per jaar verkocht te
hebben að,n Arende van der Muelen en z5- jn zoon Coppine. De rente die duurt
zclang een van de twee van der MueLens leeft, wordt gevestigd op het huis
van Kateline in de Gelukstraat te Gent" Al-s onderpand voor ãeze rente stelt
GÍllÍs FÍers ziin huis op de Muide, staande naast dat van Jan Cox"
F" 5 v"/1,"

14A3
159

oktobe

1"O

" Jan Dierkin van Waelbrouc erkent L5 s " 10 d " gro. schuldig te
lem van Loekerne "
Fo 4 v"/4"

1-60" WÍllem van den Eede erkent
1uut., vleeshou\Àrer, uit het

Fo 5 r"/5"

zL

jn aan t^/i1.-

24 s" B d gro " schuldig te zijn aan Janne Borsterfhui s van Segeren den Curtrosiin "

L61" Schepenen veroordelen Janne Joris tot de betaling van 3 1b" 3 s" gro" voor
de achterstðl1ige pechL,
aan Katheline Scouth en Robbrecht den Jonghen als voogd voor Martine van Syclier "

F" 6 r'/3"

1403.

oktober

11"

'62" Daneel de vinke erkent schul<1ig te zijn aan Ghiselbrecht van den Heede¡
4lb" 1-'5 so gro. voor de aankoop van een half huis staande aan dertsteenÍnne pael,tt te sint_Pieters,
F' 4 v'"/6"
b3"

verklaart dat hij aan Janne Penneman en Jacoppe penneman,
kindêren van Pieter Penneman, verkocht, heeft 1 bunder turfgrond in de parochiQ Moerbeker op het einde van de Baudín Wits leecle en tussen de turfgrondenlvan Willem Seyszons en Michiels Wints" De gebroecJers zijn ervoor 48
tourn" schuldig aan Willem Wandelaert" Daarbij moeten de gebroe1¡* gro"
dets
hem nog 7 jaar lang elk jaar 2 last turf leveren"
1" februari 14112 (n"s"): voldaan"
Ft¡ 5 r'/1"
W|11e:m Wandelaert

64" De schepenen veroordelen Heinric den Necker tot de betaling van 4 I1o" 9
9 d" gro" 10 d" par" aan Ghijselbrecht RiiffLart,
17 maart 14O4 (n "s " ) : voldaan "
F" I v"/8"

s

22

tober

t4a3

1,1,

165' Arend van den Damme verklaart een lijfrente van 12
lb, par" per jaar verkocht te hebben aan willem den Knuts" Hij zar cre rente
vestigen op zijn
ItGoet Ler sickerenf in cle parochie
lvazareth, met alle gebouwen en de mole'r
dÍe er op qelegen ziJn" Het goed is 28 irun¿år ranclbouwgrond groot
en is g.rhouden van het hospitaal van Rijsel, r^/aaraan het 4
d"
gro"
per
bunder:
moet
betalen per j aar " Het goeci urenit j aarti jks 2 lb 1,o s. gro pacht
op
voor
"
"
Arend" Lodewi jc steenmaer en PieLer Steenmaer stellen
ziðn borg vooÌî Arentl"
F" 16 v"/5"
1403" oktober

12

166" Clais Malaert van Geraarcjsbergen en Jan de Francenere
Jan de Brassere
uit Liedekerke erkennen 3 lb" B s" 3 d" gro schuldiq en
te
zLjn aan Janne van
"
den Damme, scheepsmaker.

F"

1,

3

1"67

"

1,1"

v'/1O"

oktober
De

1-3

schepenen

aan VoIcwi j
FO

5 r'/3"

veroordelen

Gheremme Blommen

f van den Voerde

tot de betaling van 2 lbo groo

"

168" Jan sersanders en Jan van Leyns, als voogd voor zijn vrouw
ser*
sanders verklaren dat zíj aan Hendrik oen vremde 1-/3 van ¿eLijsbetten
máten,
met
grÕnden en d".:loot qelegen te Hofstade en die qenoemd wordt de rrmiddel
meulenlr
in erfelij\" cijns geven, zoals hij dat vroeger hielci van Gheremme sersan.ders voor 3 zakken en 1 zester torÁn per j aai
"
Ars Hendrik den Vremde of zLin nakomeLingãn
gebreke blijven mag de her<>
in
molen worden aangeslagen. Als men Hendrili het qãnruik verhíndert,
moeten
zij hem 32 Ib" gro" tourn" betalen"
Fo 5 ro/6"

169

"

De

16
FO

i70.

schepenen veroordelen Olievire van der Triest tot de betaling van Z
Ib,
s" 6 d" gro" aan Arende l¡iesdach"

B r" /7 "

De schepenen veroordeLen GiIlis den They s tob het betalen
van 30 s" gro"
aan de vrouw van Jan van den Ve1de, alias Bl eckinc
"
F" 13 v"/1_3"

'71" Jan van der Poerten, weduwnaar van clare van den sluus en pieter Maes, man
van Alurren van den stuus, erfgename van haar zuster cl.are verklaren dat zLj
een huis dat staat aan het \nlevershuis, op de gronci van pie.Leren
Muelen, fs" Boudin, verkochL hebben aan Lievin papal. Heb huis van der
is belast
met 3 lb" pali" per jaar aan grondcijns en Lievin papal had er reeds
een
lijfrente uit. Pieter Maes sùert dal er voor de helft van het huis geen
bett':istinqen zul-ren zi)n
en Jan Debbaut stelt zich borg voor hem"
F" L5 r"/1,3o

2t

t4t3 oktobe r 74
172, Jan f,luelenaclcer, srnid, erkent 2O s gro. tourn. schuldig
te zijn
Pieteren Jacobs, smid.
15 j ariuari I406 (n"s.) r voldaan.
Fo 4 vo/e.
173, De schepenen !reroordeLen Janne van den Hamme tot de
betaling van
29 sr B d. gro. aan Janne den [Jinter.
Fo 4 vo/It,
J.74.

schepenen veroordelen J"l slabbaerrje, ruonende aan
P:
de sj.nt_Ni_
klaaskerk, als borg vc¡or Gilisse
van
uo"""1aer
tot
het
van r6 lb. par. aa* iiocJeverde van den Haghen. Girisså betarenjn
moet zi
borg schadeloos stell"en.
Fo 5 ro/7,

175, Gheeraert lrJieric erkent 1S tb. par. schuldig te zÍ. jn
aan Boudin
van Steelant voor geleend ge1c.l.
Fo 5 ro/8.
176, De schepenen veroordeLen Janne Scetten tot, de betaling
van Zl g
4 d. gro. tourn. aan de vrouu/ van Arent van Vosselaer en
tot de
gerechtskosten.

Fo 5 to /9.
I77, Jan van Houthem verklaart da! hij een rijfrent.e
van rz rb" par.
per j aar verkocht, heef t. aan .:annä v;;p;;rensone en
zi jn vrouu,
Kathelinen van
steene, voor zolang één van de Lwee
Íun
benefi_
cianLen Leeft, De rente wórdt g?vgutïgu-op het huis
van
Jan van
Houthem liggende aan het sint-Ñir.laasËerr<rrof
en
vaarin
Jan
de
'Jaghere woont. Ìlut rigt tussen
ander huis van Jan en het
huis u'aar de weduue vãn Jan vaneen
Roden in ruoont.
Fo 6 ro/6,

178. P".
veroordelen DanieLe v an l-lulste,
Jan, tot de
"ghepenen
betaling
van 4 lb. 15 sc 7 d" g"o. aan Stevinfs.
den
llarteloet
voor de aankoop van koren.
Fo 7 vo/9,
3

okt,ober 15

179, [-odeuyk

van der lJole, Lievin
cJer thiist en hun gezellen
vinderen v¡trì de opperkosterij\/an
van
Sint-Jan"p;;;"Ëi;; verklaren
in de naam van .hyn voorgangers diede
op
r5 mei r'4t3 vinoår uraren,
namelijk Martin
Gheent,
Thomaes
dä
CLerc
en hun gezellen,
,deueduure
dat Liisbette, de
van.GiIlis
sCupers,
te Heurne
15 sr gro. moet betalen aan Daniel Caus;aÃne uonende
en
IZ
d.
gro. ge_
rechtskosten.
Fo 5 vo/4.
u

18fJ.

Jacob sCoudevlieghe erlcent 4 lb. 9 u.. g cJ. gro.
schulcJig
van der Steene voor de aankåof-van jonge te
stiexen

zijn aan l"Jillem
Fo 5 vo/8,

o

aan

24
1"403
4p-4
!U f

Ió¿

6

"

oktober

L5

Gillis van den Zijpe erkent L0 lb" 1-O s" gro" Lourn" schuldig te zLjn aan
Heinric Groetarde.¡oor de aankoop van een huis" Als borg sLelt hij al zLln
bezittingen en bovendien staan .Jan van den Damme, schoonvader van Gillisl
Jan van den Damme, fs" Jan voornoemd en Hej.nric van den zLjpen"
F" 5 v"/1C."
Valker GhiselÏrrecht de MeuInere, Jan van clen l.lackere t vinderen van
de onderkosLerij van de sint-'Michielsparochie, verklaren da t toen
op
",Lj
18 september 14a3 ¡:echt spraken zLj lvlargriet paesdaeqhs 1,2 s" 4 d"
gro"
lieten betalen aan Janne de Gravere, brouwer, en eveneens d e proceskosten
van 27 d. gro "
F' 6 v"/3"
ln/i11em

lB3" Willem Valker Ghiselbrecht de Meulnere, Jan van den Hackere, vinderen van
de onde¡:kosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat zij in rt
boek van hun voorgangers op L0 april 1"403 (n.s") het vonnis vonden dat
Pi-eter Wallaert 3 s" 3 cì" gro. moet betalen aan Arende van der Stuis en 24
d" gro" aan proceskosLen"
Fo 6 v'/4"

Valker Ghisel-brecht de Meulnere, Jan van den Hackere, vinderen van
de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat hun voorgan*
gers op 28 mei 1403 Janne den Walssche, alias de Grobbere, veroordeelcien
tot het betalen van B s " 4 cl gro. aan Janne Winckel, a1s wetteli jk pl-aatsrvervanger van Janne Everwiine" en tot 1,2 d" gro" qerechtskosten.
F" 6 v' /5.

LB4" Wi1lem

Valke, Ghiselbrecht de Meulnerer êñ Jan van den Hackere, vinderen van
de onderkosteri j van de Sint-lvlichielsparochie, verklaren dat hun voorganqr:rs
op L4 juli 1403 Laureinse Tant veroordeelden tot het betalen van L1 s. 1 cl"
aan Pietren Aelbrecht en tot L8 d " qro. en f. ing " gerechtskosten "
Fo 6 v"/6"

LB5" 1,t/i1lem

Valke, Ghisel.brecht de Meulnere en Jan van clen F{ackere, vinderen van
de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat hun voorganqerr
op 5 mei 14C^3 Janne Moclden ui L de ivloerstraal veroordeelden tot. het betalen
van 14 s" gJîo" aan Leenen van Voerhoute en tot 5 s" 4 d" gro" en 2 Íng.

186.,"1¡¡i1Iem

gerechtskosten
Fo 6 vol7"

"

-87" Jan van den lnloestin, fs. t,lijs, erkent: 2 lb " gro " tourn . schulclig te zi jn
aan Willem Bitsen, fs. Godevert, voor' Lakr:ns "
F" 7 r"/6"
.BB" Jan en Fransois Wandaert, gebroeders, erkennen 4 Ib" 6 s" B d" gro" Lourn"
schuldiq t.e zijn aan Giltis den Lanternemakre voor een qedeelte van een
woonst te t¡/achtebeke die ze van Gillis gekocht hebben" Als borg stellen
zj-ch Jan Pauwels, fs" Jan en Bertelmeeus Dierkin, fs" Bertelmeeus "

F" 7 r'/9

"

25

1403, oktober

L5

Jan coubrake erkent dat hij het goed van Diederike van somergem,
Vranx
heeft gepacht 9 jaar lang voor een jaarlijks bedrag van L2 lb" 1.7fs.
s"
en twee sLeen vlas" Het goed met bebouwing is ctete{en in de parochíesgro"
Aalst
en Hofstader êñ wordt ttLgoeci Thesseghemtr genoemcl" De kosten voor herstellingen mogen afgetrokken worden van de pachbsom"
l^/illem de vremde en Jan Gaffelkin staan borg voor de pachter"
Fo B r'/6"
19o" Jan Mourman en Laureins cie pottere erkennen dat zij 28 s o gro. tourn schul"
dig zijn aan Jan Witten, fs. pieters.
F' B v"/7"
'r.89

"

14O3, oktober

16

I91"" . Ghiselbrecht Ser j acobs

den Vos, voor lakens"
30 juni 1404: voldaan
Fo 5 v'/5"

erkent 5 lb" gro" tourn" schuldig te zLJn aan Michiel.

"

L92" De schepenen veroordelen t'laLthi jse van der Perre, als borg voor Heinric
Farrant, tot de betalinq van 21 s " gtîoo aan priester Lievine van Bevere
"
Hij mag zijn qeld recupereren op Matthijse"
F" 5 vo/9"
193 "

Jan van Leyns , fs" Heynric is de kerkmeesters van Sint-Michiels Le Gent,
ten voordele van de kerk, een erfelijke rente schuldig van 43
4 d" par"
per jaar c15.e Symoen van Leyns en zLjn vrouw Anesoete geschonkens"hebben"
Jan van Leyns verklaart voor de schepenen ciaL hij 20 s" par. erfelijke renLe
reeds uitgezet heeft en de andere 23 so 4 d" za]- hij voor pasen tritzetten,
zodat de kerk jaarlijks haar geld krÌjgt"
Fo 6 r"/4"

194" Jan Hamelrijc erkent clat
vere "

hij 30 s" gro" schuldig is aan Arende van der Vi-

Fc 6 r'/5"

.95

"

De
6
Fo

schepenen veroordelen Wílleme van den Briele
d" gro" aan Francoise van den Houte"
6 r" /7 "

tot de betaling van 49 s

.96" De schepenen veroordelen Arende van Boembeke, als plaatsvervangeÌ: voor zijn
moeder Lot de betaling van Z l-io" 16 s " gro " aan Wouteren van Cortherù o
F" 6 v"/1""
I

a'I

Janne van den Hamme verl<laart <lat hij het pond gro" dat Loclewiike van den
HoIe elk jaar als Ii jf rente moet betalen aan zíjn vrouw Katheline van ,Ste.Ìande, ontvangen heeft" De lijfrente is afkomsbig van cie aankoop
2 lb"
gro" tourn" erfeli jke rente die-: Locievuiike kocht van Janner op r-ijnvan
leen tc:
Lede" Lodewiike heeft dus geen schulden meer aan Janne, noch een lijfrentc;
te betalen
F' 6 v" /1,2""

¿6
14C-3

ober

1,6

" De schepenen veroordelen Lievine In/Íl lemets a1s wettelíjke p1 aatsvervanger
voor Robbrec ht den Meester tot het betalen van3]b"6s.
qro " aan Pieteren
den Deckere "
Fo 6 v" /13"
r99" De schepenen van de Keure, pi.eter sersymoens, Jan Everwiin
en hun gezellen,
veroordelen Janne ostr-'n tot het leveren van L000 houten .takken
van den Heede en dat hij bovencìien, ars borg voor Boudj-ne van aan Harende
der Varent,
1600 houten takken zar leveren aan dcizerfcte Harende"
F" B u"/9"
19,3

2OO" Lampsin Bacheluun

erkent delt hij witte Brabantse steen bezit, die aan Janne
Goethals, fs, pieter, toebehoort en die B lb" 18 s"
9 d" gro" waard is "
Fo 1,7 r" /7.

1"403.

oktober

17

20L" Pieter van Eeke erkent L2 so gro" schuldig te zijn aan Gi1lis
Lambrechts en
Jan den Vi/ale voor een doreschip.
Heinrik van Eeke en Willem van Eeke staan borg voor Pieter respectievel i j
l:
,
hun zoon en broer "
Fc 7 r'/4"
2a2. Lodewiic de Mouteneere stelde Fransoise van waes aan als
zLjn wettelijke
plaatsvervanger om de schuld te innen van Jan van den llamme,
voor wie Jan
van der Donct en Jan Donker borg st.onden.
Fo 22 v"/7"
I4Q3, oktober

18

¿o3' voor de schepenen kwam een qesch.il tussen pieteren Addin en Jan
Ligers in
verband met een huis op de vrijdagmarkt, aan de hoek met de waaistraat"
huis werd verkochL door Pieteren õn zijn vrou\^r Margriet sHuusheen aan JanHet
voor een liJfrente van 5 lb" 10 s. gro. tourn" per jaar zolang pieteren of
Margriet reeft" De schepenen veroorderen Jan tot de uitoefeniñg van het contract zoals het hierboven beschreven is,
F" 7 u"/1""
14t-3

oktober

19

WÍ 11em van Eeke , f s
Heinric erkent z lb" 9 s" 6 C"
"
zijn aan l4ichiele den
Wint, voor Lwee hopen Lurf.
F" 4 v" /2"

lO4

"

lO5

" Jacob Roel ins , ketel smicl, erkent
Janne Thierins uit Moerbeke voor
Fo 5 v"/7"

20
cie

gro

" tourn. schulciig t.-_:

s" gro" tcurn " schuldig te zijn
van turf "

aankoop

aan

27

¿1403.
2a6

"

oktober

19

Gheeraerd Tant erkent ciat hij 6 lb" gro" tourn" schuldiq is aan Janne van
den Ve1de , zijn zwager "
F? 6 vo /2"

2o7" Heinr'ic de Backere heeft een stuk Land van ongeveer 14 bunder BO0 roeden
grootr tiende vrÍj: gelegen te tsaarlevelde op de heerlijkheíci van de graven
van Vlaanderen, in pacht genomen voor 9 jaar van cie abt en het convent van
Drongen, voor de som van 28 rb" par. per jaar" Bovendien moet Heinric aan
de heer van het land een jaàrrijkse rente Tretalen.
F' 7 r'/5"
7aB

" De schepenen veroordelen Jacob wareghem tot cie betali-ng van 10 s" B d" Çro.
tourn " aan Joesse Bekarde voor de aankoop van olie en tot de proceskosten,
L0 d. gro "
Fo B v" /6"

14A3

2O9"

okLober

20

Gll1is Simoens erkent dat hij aan Ogeere Tsuul die optreedt in
Heilíge Geest van Helliq-Kerst z lb" gro" tourn. schuldig is.
F? 6 v"/1A,"

naam

van

de

is een oplossing gekomen in het geschil tussen Pieteren den Vr/eeten en
Margriet van Oedonc, in verband met geld dat Pieteren aan Margriet geleend
had " Margriet zal 26 s " gro " tourn betalen in drie schijven, zoals ze voor
"
de raad heeft verklaard"

21O" Er

Fr?
r' .

21,1'"

1403

'7
t L
-f ' //)Lõ

Jan de Leenheer, fs" Gil1is, erkent 5 tb" gro" Lourn" schuldig te zijn aan
Janne van den Eeke, kruidenier en Lievine Assaert voor geleend geld en hij
belooft eveneens dat. hi j zondag zijn bezit te WetLeren, ongeveer 1,/2 bunc)er
groot, zaL borg stellen, voor de wet waaronder de groncl valt"
F" B v" /L"

oktober

21

212" Roelant i-lugaert erkent 4 lb " 17 s" gro" schuldig te zLjn aan Jane Everwiin.
12 maart 1,406 (n.s"): voldaan"
f'' 7 rl /3.
14C.3

oktober

22

van Litsau, molenaar, erkent 20 s " *1 A" gro" tourn" schuldig te
zLjn aan Janne Clocman, voor koren "
F" 7 r"/7"

¿1,3" lnlouter

¿1'4"

Lievin Dameleyt erkent B Ib"
heeft van GitlÍs Clemme"
9 april 1407: voldaan "
F" 7 ro /8"

1-C

s" gro" schuldÍg te zijn, die hij geleend

2B

14C-3

oktober

22

Ten voordele van Janne den Man, ontvanger van het nieuwe klooster aan c1e
Groene Briel te Gent wercl een molen, geheten I'de Loekerigghe", staande te
Vogelenzanq, toebehorend aan de weduwe Scnoepers en haar-t inaár*n, gepancl
voor 32 s" gro. tourn. achterstalliqe erfelijke renten" De panciing gebeurcJe
door t¡/illem van Goesselaer, amman van de oudÈurg, GilLis van der geke en
Lievín van Caneghem, schepenen van de Keure"
Fo B r"/5"
>-16" Ten

voordele van Daneele den Camscerpere wercl in beslaq genomen voor de som
van 4 lb " gro " tourn ", cioor tvillem van Goesselaer, amman in rle oudburg en
Mathiis van den Wincle, Gillis van cier iieke en Lievin van Caneghem,
nen van de keure " De inbeslagname gebeurrJe op eiqendommen van Riquaert
"ðhepo,Ter-.
linqhe die hij erfcle bi.j de dood van zijn broer Goessínne, namelijk een
deel van een huis op fngeland en een deel van een huis op de Tichelrei.
F" B ro /tO"

1403
417

oktober

23

" Ghiselbrecht

van der Hei.den en pieter cÌe voldre,
verlclaren dat zij in het boek van hun
voorgangers Raes onredend en zLjn gezerlen op 5 mei L4o3 gevonden hebben
dat Pieteren clen Vosschere veroordeeld wercl tot de bebai.ing varì 24 so rJr.o.,
aan Ghiselbrecht van Musscoete en tot de proceskosten e 10 d " gro "
Fo B r''/1"

vinderen van

van Roesselaer, Roelant
de sint-Jacobsparochie,

ì18

" Ghiserbrecht van Roessel.aer, Roelant van der F{eiclen en Pieter de Voldre,
vinderen van de Sint-Jacobsparochie, verklaren dat hun voorgangers Raesse
Onredene, Vincent Inghel en hun gezellen op 5 maart 1,402 Pieteren den Êcc,
timmerman, veroordeel"den tot de betaling van 14 s" gro" aan Jacob BruuÉsche
en tot de proceskosten , 1"2 d " gro "
F' I r" /2"

119

" Ghiselbrecht

van Roesselaer, Roelanl van cier He icien en pieter de Volre,
de Sint-Jacobsparochie, verkl-aren clat toen hun voorgangers
Raessen Onrede, Vincente Inghele en hun gezellen op 14 april 1_403 vinde¡.en
\^iaren, Pieter de Coc, tÍ-mmerman, verkl aarde 13 s - gro " schuldig te zi j n aan
Jacob Bruussche en L0 ci " çro " en 2 ing " aan proceskosten "

vinderen van
Fo B r" /3"

'.2O" Salhaciiin van Hertbuer erkent
aan Philipse van Dronghene"

F" B r',/8

B

lb"

1,7

s" 9 d" gro" tourn" schuldíq te zi-jn

"

'.21" Justaes Cabbeliau en zijn vrouw Mergriete van l-leeke moeten een erfelijke
rente van 21 s" I d" par" per jaar geven aan de kerk van Sint-Michie1s,
voor een eeuwige kerkelijke ciienst voor de overl-eden Symoens van Leyns"
Justaes en Mergriete geven aan de kerkmeesters van Sint-Michiels, Janne
Sloene, Janne Sersimoens, Janne Everwijne en .Jacoppe van den lJane, ver-

29

schillende erfelijke renten over die l{ergriele erfcle van haar moeder Aechten van Leyns:
L0 s" par" per jaar van Jacob vanden Somple op zijn woonst aan de voet
van de l-{of kinsbruq "
3 s. 5 cl" par" per jaar van Jan van Abinsvoerde op zijn huis aan de Kalandenberg "
5 s. 10 d " par,
denberq "

per j aar van Simoen van I.lauten op ziJn huis aan cle Kalan2 s" 4 d" par" per jaar van l,ist¡etLe van Cleve op haar huis aan cle hoek
van de Kal_andenberg en de Bennesteeg"
F" L" /9.
1403. oktober 23
222" Raesse de cleerc, fs" Pieter, verklaart dat hij aan Llsbet, vrouw van Jacob
Masch en haar zuster Merkine, beiden kinderen van
10 Ib" gro.
geeft te kiezen uit ziin nalatenschap bij zijn dooclClaisHerús,
. Deze schenklng iã omdat Raesse en zíin vrouw Lijsbette Drabs vroeger gronden kochten van de moeder van Lisbet en Merkine en haar dit toen beloofde
"

Fo 9 v"/9"

123" De schepenen veroordelen Jan den
gro. aan Gi1lls papal"
F" 18 r"/1_5.

Bloc, fs"

Pauwe1

tot het betalen van 2I

s"

.4O3. oktober 24

24" De schepenen veroordelen

Jan van den Heechoute tot de betaling van 4-Ib" gro
tourn o ââtr Jan van den Maru die wettelljk pl.aatsvervanger is van BaudÍne
Wandelarde, pestwaarder van Sint-Pieters te Gent
"
Fo B v" /2.

25. Pieter vander Doerent, verklaart dat hij een 1ljfrente van 6 Ib. par. per
jaar heeft verkocht aan lleylsoeten van chendbruég". De rente is gevestigd
op het huis van Pieter dat staat op het Zand tuiÃen de woonsten van
van den Beke en Gillis den Lepelare. Symon Uten Hove is eigenaar vanGl111s
de
grond waarop het huis staat.
Fo I v" /Lo"
26. Everdey de Grutere, PleLer Hamelrlc en hun qezellen, halheren in de Strljpterhalle, verklaren dat hun voorgangers Daneel Sersanders, Jan Hamelric
hun gezellen op L4 maart 14A3 (n.s") Janne Goethals veroordeelden tot heterì
betalen van 7 d" en 6 d" gro. te Evergem aan Janne van Heeke en tot 2o ã"
gro " gerechtskosten "
Fo L3 ri/5"
7-7

"

Gheeraert de steenere en Jan seghers verklaren als erfachtige lieden te
Gent dat Zegher de Hert, f s, Jan op 6 clecember 1,402, vier vaten olie gekocht

heeft van Pieteren van Berenvelt, voor 3 1b" 16 d" gro" , die
te betalen en ,ûraarvoor FeIix van waleghem borg is"
Fo 16 ro /3

Zegher

belooft

3C)

1,4O3.

oktober

24

228. Pieter de Deckere, van Westdorpe, erkenL 3rr s"
aan Janne Everwiine, voor de aankoop van turf.
Fo '\9 v" /9

L

d, gro" schuldig te zljn

"

229" Pieter van Doerent verkraart een lijfrente van 1,2 s, gro. per
verkocht
te hebben aan Janne den l,¡eve" De rente is gevestigd oþ rret- huisJaar
pieter,
van
een brouwerf j, gelegen op het zand, genaamci rn d;; ;;";;;
'f
;;;,,, tussen de
htoonsten van Gilris van der Beken en Gilris den
Lepellal-e
gelegen,
op de
grond van symon uten Hove en daarvoor belast met 1,6 s" par.
en
2
kapoenen
per jaar
grondcijns. Het huis is belast met 6 lb" par. per jaar lijfren"9n
te aan Heyrsoete
van Ghendbrugge. symon uten Hove verklaart zich ars grondeigenaar akkoorrJ
Fo 53 v' /2.
t4o3

oktober

25

l3O" Jan CauwerÍc, pleter Janssone en Jacop de Dievel, vinderen
van de Vlsmarkt
in deze periode verklaren dat tijdens de ambtstermijn van Jan
Lievin Gheylitnx en hun gezellen op 1, juli 1"4AI de uitspraak isCauwerilx,
gedaan dat
Michiel Gheeraert wonencle in Assenede L4 so gro" moet betalen aan
Jan Vlaminghe en cle proceskosten , 32 d " gro
"
F" 7 v"/6

:31' Jan cauweric, Pieter Janssone en Jacop de Diever, vinderen van cle
vismarkt
verklaren dat hun voorgangers ,Jacop Neverinx, Jan J;r;;-;; ;;; gezerlen
6 mel 1"402 Jan Reynere veroordeelden tot het betaren van Bs gro o aan op
Ectc;:e
"
van Hoyen en tot de L2 d. gro" gerechtskosten"
Fo 7 v'/7 "
32. Lievin Lievins heeft 3/4 en 1/16 van een huls in de Lange Munt, dat Bran_
denborch genoemd wordt en L/8 van een huis op de hoek van de Breidelsteeg
en !/L2 en 1./32 van een h uis clat staat Lussen Brandenborch en vrankerljc[e
gekocht van Raessen van d en Walervoor 37
lb"
s" qro" De drle vol1eOíge
huizen zijn respectieveli jk belast met ti s" B10
d"
grð", 11 s" B d" gro. en
B kapoenen en een nlet v ermeld bedraq" Lievin beloof
t alles te betaj.en.
Jan van den Hulse, brouwe r, Kateline Baens, weduwe van
Heinrlc Sproecx en
Jan Lievins, fs. iievin v oornoemd zijn borgen voor Llevin
Lievlns.
2 juli 1,404: Raesse van d e t¿rlare ve'klaart de eerste betaling
ontvangen te
hebben "
9 januari t¿oú? "f;,étzerroe voor de tweede betaling"
3 juli L405: de weduwe van Raes verklaart dat alles betaald is,
Fo 16 r"/2"
xo3

okt

26

33" !ùillem de Clippel erkent 22 schÍlden schurdig te zijn aan pieteren
van Hondert "

F" 6 v" /tO"

3L

I4A3. oktob er
234. Jan de

26

Swart.e

erkent 51 s" I d" gro" schuldíg te zijn aan Segheren van
fruit.

Yseghem, voor de aankoop van

Fo 7 v"/3"

235" Mattys de Vr/aghenere erkent 7 Ib" gro. schuldig te zL)n aan Arencie Rueb
ult
Keulen, voor de aankoop van wi jn "
Fo 7 u"/4"
238

De schepenen veroordelen Janne Vencte, als borg voor Gillis den
Clerc van
Edeqem, tot het betalen van 21, Lb. par. aan Daneele Ríjme en Gt1lls

"

tot het

schadeloos stellen van zíjn borg"
Fo 7 v"/5"
237

"

De
1_O

FO

2.138.

Dormeel verklaart dat hij Cornells ympin
weLtel i j ke plaatsvervangers aanstelt,' die in
procederen te Gent "

F0

"

¿41"

1,3

belallng van 2 lb"

en Janne Ruusschaerde aIs zi jn

zijn

naam kunnen ontvangen

ôn

r" /4 "

Jan castelein erkent 9 lb " 6 s " gro. schuldi g te zij n aan I¡/i l l em Baken al s
,
man en voogd van Lijsbetten castelein en haar zuster s Mergriet:ien''ClarÊn,
Lijsbetten, Mergriete en claren zLjn clochters van de voornoemde Jan Caste*
lein en Mergrieten Scaepdrivers.
willem seghers, Jan cre Kusere, Heinric casterein en Maerc van Vrlettere stellen zich borg voor Jan.
Fo 15 v" /9

Mathijs Cachtel erkent z lb. 4 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan HeinrLc
Bollart, voor bier.
L6 j anuari t4A4 (n "s. ) : Heinric Bol1art. verklaart aIles voldaan

Fo 16 v" /3"
1403.

cte

Jan van In/eelputte, fs" Jacob, erkent g Ib" gro" tourn. schuldig te zLJn aan
Jan van Straesse en Justaesse van Straesse, zijn zoon, voor de aankoop van
gronden en woonsLen gelegen te Serskamp"
F" 9 v" /4"

" Jan

?-39

240

schepenen veroordelen Raesse van Tultelboeme tot
" gro " tourn " aan Jacob den Bakere, fs. Jacob"
B r" /11."
s

oktober

"

27

'.42, Pieter de Puut verklaart dat hij het hui s op cle hoek van de Sint-Gilllsstr-,:
huurt van Jacob Sneevoete voor 16 s. gro. per jaar, gedurende drie aar
)
"
Als Jacob het huis verkoopt zal hij Pieter 3 maand op
voorhand verw L ttigen.,

Fo I v"/3"

32

L403, oktober

27

243" Gheraert van clen Hede verklaart dat hij een erfrente
v ¿v
-""- van 6
lb" par. per
jaar verkocht heeft aan KatrerÍne saeyerso
De rente wordt gevestigd op grond in àe heerlijkheid
van Hulse en op gronden
van de heerlijkheid die Loebehoort aan de
vrouw van Zanten, vrouhr van rn/illem
Vi¡rders "
Gheraert mag zijn bezittingen in beíde heerlíjkhe,den niet
belast.en vdrcbr dat de rente er wetteli jk op g*í""tigd is" verkopen of meer
Fo

I v"/4"

1403,

oktober

28

444" De schepenen veroordelen Guyoet den BIoc tot heL betalen
van een erfelijke
rente van 7 s" par" per jaar aan de O"L"V" gilde van de Sint-Niklaaskerk,
of hen B lb" par " te geven,

F" 9 v"/2"

L4O3

oktober

29

'45" De schepenen veroordelÊn^Jan^Ruebs, ilfermikfr te Sint-Baafs,
de betaling
van 4lb" 1,7 ,s " 6 ð^i {Fo'J "oHfcBBten aan Katheline Scouteeten,tot
vrouw
van
Mart.iins van Sycler "
F" B r"/S.
403.

oktober

3Cl

46

" Paeschlne van der Loene erkent 3 1b "
Heinric van der Cameren,
Fo g r"/3.

47

" Jan de Backere erkent 36 Rijnse guldens schuldig te z|jn aan Jan van den
Hoye, fs" Gillis"
AIs borq stelt zich pieter fnghelbrecht , kanunnik van Sint-Rombouts
te
tvlechelen

1-1- s

"

gro

" tourn, schuldig te zi jn

aan

"
Fo 9 r" /1,2"

18" Joes \^/Í11aens, kruidenier, erkent 7 ro. 7 s. B ci" gro. schuldig
te zljn aan
Laureinse Boelen in cle plaats van Piete¡: Broucke van Brugge,
voor
krulden"
F., 9 u"/3"
19" Lievin wouters en Lisbette Bortoens, zijn vrouw, verklaren
dat zij 30 s.
gro' per jaar lijfrente verkocht hebben aan Janne verperensone
en zLJn
vrouw Katheline van den steene, zolang één van de twee benificíanten
leeft.
De rente wordt gevestigd op het huis van Lievin en Lisbette,
staande
aan
het Belfort, tussen het huis rtde hontrren het huis van Raes van denrHaute"
Het huis is reeds belast met een grontlcijns van L lb" gro" per jaar
aan 6e
Heilige Geest van si-nt*Jacobs, arÃ landeigenaar"
Ghiserbrecht
van
Roesselaer
ontvanger van deze landeigenaar verklaart zich akkoord met deze
overeenkomst
Fo 13 r"/6.

33
1-4Ç3

oktober

3a)

250" -]an van clen Putte, f s " wi11em, verl<laart een
hr-:is in de Drairstraat tussen
cie woonsten van
ivevelinx
en
Pieter
van
llertbuer, verkocht te hetob,en
'Iacop
aan Fransois seyssoner
voor 1l?-, l-b. grao" De eiqenaars van
c]e groncr waarop
het huis staaL, Jan Ydiers, priester:, a1s ontvanger vê-n cle
vrouwe van cle
Reynerstede, ìlee1e smouteneeren -in dá nãã*
r=,åt
si-nt-,Tacobshuis
en Ghee-rard van crombruqÇhe, al-s ontvanqer van het"""
'lempelhuj.s,
f¡,ur.o,
verklaren
vÇrÃrcá.
zi.ch
ak*
koord
18 maarL L4': ì (n "s, ) : b/illem van den Putte, f s .Ian
verklaarl clat alles Ì¡e*
"
taalci is "
Fo 1-4 v"/3"

huis en de qron,C l.igqenrJe op de Zandberqr genaamd ncle
cleene Roeser,
vroeger toeloehorencl aan oliviere van sinay
ii¡"tr.tt.n
van
den L{anauwe,
zi jn vrou\^/, is aanqeslagen ger,¿eesL voor L2 "Á
1b," gro. t,ourn " ten voorcleÌe van
'lohannes stulpert, Loye van clen llencle,
van der strekelen en T_i j s_
bette Scupers die verkraren clat zil hetolivi.ere
huis
de qrond verkocht hebben
aan Jan dgn somer, houtzaqer voor 11 lb" gro"en
tourn"
Fo 17 r'/2"

ì51-" iJet

52.

" crais de Vos verklaart daL het stuk ranci, onqeveer [] qemet qroot, qelegen
in de parochie vinkt, aan het qoecl van Marquet-teu bi j het qoerl
pieter

van
van clen Tuere en onclerqeschikt aan cre heer van \revere niet
aan
heml LoebehoorL" HÍ j kocht heL ván Zegheren van der EenhoucJen, maar
met
het
gelC van
cle voornoemde piete.r van den 'r.uere" Als iemand pieter
het
gebruik
bel-et,
zal- Clais hem 12 lb" gro" tourn. moeten betalen"
Fo
17

403

r"/4"

oktober

31_

Daneer van Malcreghem, ivrartin soetaert en hun qezel.ren,
vincreren van de op*
perkosterij van cle sint-Michièlsparochie
.i-n Gent verklaarcien clat z,ij op
oktober 14C3 TuIpin van den ii{oure veroordeel-clen tot de betaling
van 12 s..
gro" aan Gillisse Miis en tot cle proceskosten 10 d" qro"
Fo 9 r"/5"
?-

t4" Daneel van.Maldeghem, Martin soetaerL en hun gezerJ.en,
perkosterij van de sint-Michietsparochi.e, verkraren crat v.inderen van de opzi) in het boek van
hun voorganqers vonden dat op 12 mei r4"3
Buuc, als borq voor Lievitre
rnqhel-brechte, veroordeeld werd tot cre betaling
',irirrem
cle Mey en tot de rcosten van de twee verpandi_ngenvan 1c, s " gro " aan lacoppr-.'.l
en cre prcceskosten: 4 s "
3 d" qro"
Fo 9 r"/6"
;5. Daneel van Malcleghem, Martin Soetae::t en hun gezellen,
perkosterij van cle Sint_jvtichielsparochie, verkl-aren datviñderen van de op_"
hun voorgangers
Jan van Huffelghem, Jan de V,/inter en hun gezellen op 5 juli
den Scoete veroordeeLden tot het betaten van 4 so 6 d" gro" 14OZ \¡i/outer van
en een Lon of
2 d" gro. aan Jan Eerenbouts en tot_ 17 d" gro en 2 Lng gerechtskosten
"
"
F" 9 r"/7"
"

34

1403, oktobel f,1
256, DaneæI van t'laldeghem, Flartin Soetaerb en hun gezellen, vinderen
va.n de opperkosterij van de Sint-1"îichÍelsparochie, verklaren dat
hun v0orqangers 0Ð 5 auqustus iirûl fJillenr Arents, uonende te
Ti.e1t, veroordeelden tot he b betale¡-Ì van 12 s o gro. aall Janne
den Caepere en tat qI d. grt:. gerecht.skosten.
Fo 9 ro/8.
257

.

Daneel" vän iValdeghenr, Flartin Soetaert en hun

gezellen, vinderen

van de opperkosl-erij van de 5int,-liichielsparochie, verklaren dat
hun voûrgângeis ûp 2t? maar.t l.4ill (r'i.s") Oe vrouu s14ermans veroordeel.den tc¡t heL betalen van 6 s " gro" aârì Ja¡rne Ghevarde en tot

9 d. gro " gerechl-skos Len.
Fc 9 vo/5,
258. Gherol- fBe tle, Lievin van 14ossevelde en hun gezellen, vinderen
van de ond erkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat hun
voorga nge r s Jan vân den Aste, Jan Pericx en hun gezellen op t4 augustr-rs 140 I RoL¡brecht.e van den Pitte veroorcieelden tot het betaen va n5 s o gro. tourn o ilãul Ghiselme van i4uscoet en tot l4 d.
grct. e ni ing . qs..reclrtskoslen,
.L

FO 1J ro/B

259, Symoen van llt.russe, Pieter van rJen Turre en hun gezellen, vinderen
van de 5i.nt-Niklaaspar.ochie, verklaren dat hun voorgangers Ghiselbrecht tìruters, f s. tlst en zi jn çezellen op B juni I4OZ Jan
de BesLe ver'ordeeLclen tot r'¡et betalen van lB s . gro. aan
l'lichieI den Con en tot l4 d. gro. proeeskosten.
la 16 ro/L
264, Symoen van Huusse, piet,er van den Turre en lrun gezeIlen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochie, verklaren dat hun voorgangers op
3I juni I4AZ Boudin de l'lueIne::e veroordeej.den tot het betalen
van 32 d. gro. aan Jacob van Bruessele en tot, 10 d. gro. proceskos Len.

F0 16'ro/9,
26r. symoen van Huusse, Pieter van der '[urre, vinderen van de sintNiklaasparochie, verl<r aren ciat Janne sersirnoens, f s o pieter en
Lar-rreins van llhend, hun voorgangers e op 25 ol< L.oúer rSgg Jan
Maroel hei:ben veroordeer.cl bot het betaien
van rg s. j d, gro.
aarì Pietren Raes en tot. .tI d. gFo. procÈskoeLen.
F0 19 v.t/3.

262, Gillis Erenbout, I's . ldi11ein, erkent 6 l.b. T2 s. gro. schu Idig
te zijrr aan Janne Franc, fs. Gi.11is, voor de aankoop van een
ttseyscepetr"
Fo ZZ vo/15,
263, De sclrepenen veroor,Celen I'Jillem bJenemaer tot heL betalen van ?,O s
grû. tourn. ¿ìan Gi jlise de Kempe.
Fo ZS vo/5"
264, ì¡rlillr:m
Gi,i.l

Fo

[nJenemaer

e¡:kent.

is den l(ernpe.

4t+

vo/tl"

ZO

s. gro. Lourn. schuldig te zijn

aan

3s
1403. november

3

265" wi1lem Varker Ghiselbrecht de rvreulneere, Jan
den Ackere en Heinric de
I^ievere, vinderen van de onderkosterij van de van
Sin t.-ivtichiel sparochie verk I ar"en
dat zij in heL boek van hun voorgangers op 3 aprii- 14C2 vonden
dat Heinrlk
Bötermanne veroordeeld werd tot ñet betalen van
3
s " gro " aan Jan van Rey..
en tot de proceskosten L9 d " gro
1çoet
"
F"
9 ,'/1"
266" I¡/il1em valker Ghiselbrecht de Meulnere, Jan van
den Ackere en Heinric de
wevere, vinderen van de onclerkosterij van de sint-Michielsparochie
verklaren dat zíi in het boek van hun voorgangers op 21 juli L403
vonden
dat Janne de Pape veroordeeld wercl toL het betålen vãn 23 s., g.ro"
Lourn"
aan
Ghi-,
serbrechte den Grutere, fs" ost en tot de proceskosten 14 d"
gro"
Fo 9 r"/2"
¿67"

Pieter de \¡r/itte en Jacob de Ghen<i erkennen 25 s" 2 d" gro.
tourn" schuldlg
te zijn.aan Joosse Besten, voor koren
"
Fo 13 v./L1""
november

t403

4

168. Pieter van cjer Eeken, schipper, erkent dat hij
5 lb" 15 s" gro" tourn"
schuldig is aan Janne Minneboden, schipper.
Fo B v" /11,"
()9

"

4C^3

schepenen veroordelen Fransoise van der steengracht tot de
l¡et-aling van
lb " gro " tourn " aan Arende van der Muelen
"
F" 9 ro /1o"
De
¿

november

5

70" Jan de Cupere erkent 32 s" gro. tourn" schuldig Le zijn aan Gillisse
van
Esbrouc "
F" 9 r" /1!"

Catlaert erkent dat hij 3 lb" gro" tourn" schuldig is aan Janne
"
Fo 9 v"/1"
72" Philips van Dronghene erkent 3 lb" gro. tourn" schuldiq te zijn
Janne
de Zaghere, díe voogd is voor Jan Beys kinderen. Het is voor hetaan
huis dat
Philips vroeger gekocht heeft van Willem Beys"
F" 9 v"/6"
71"" Gheraerd
Scaep

73

" De schepenen veroordelen Jan de Zut.tere tot het betalen van 6 lb. gro "
tourn" en eveneens tot 1C Ib. gro" tourn.
Kathelinen van den Hende voor
de aankoop van een huis op de Kalandenbergaan
aan de Vierwechscheecle tussen de
woningen van ln/illem van Papeghem en Corneile van cjen Eechoute. willem
van
Bevenhove en Hughe de Bruwere staan borg voor Jan de Zuttere
"
13 november 1,404: alles voldaan"
F" 26 ro/7

36

november

14A3

" Gi1lis van Coppenhole eist 4 lb" gro".tourn" van Janne van Bautesele, wettelijk plaatsvervanger voor zL)n vader Gillis van Bautesele, voor de aankoop
van de goederen clie Gil1is erfde van Oliviere van Coppenhole, zi)n-vader
Maar de vroegere schepenen Mat.heus Amman, PieLer Hametrj-x en hun gezellen
hebben vroeger beslist dat Gitlis de goederen eerst moet verheffen, zoals
zL'jn broers en zusters dat qedaan hebben, van de schepenen Van ftKerhover ,,
waar ze gelegen zijn" Dez_e beslissing wordt door de huidige schepenen bevestigd.
F" 9 v" /i]"

)-74

¿75

6

" De schepenen veroordelen
Koc.
F" 13 r'/2"

tot het betalen van 20 s" gro" aan Janne den

276" Jan de Smet van Boekhoute erkent 6 lb" tf, s " gro " t.ourn schuldig te zi jn
"
aan Jacoppe Kerstiaens voor de aankoop van wijn " Clais Dyer
en Heynric
Reyneere stellen zich borq voor hem"

Fo

177

1,3

r"/1o"

" De schepenen veroordelen Jan Witten tot de betaling van 24 s" gro"
Amelberghen, vrouw van .Ian Boden
Fo 1,3 v" /2 "

,_,78

"

aan

"

Michiel van den Broucke verklaart dat hij aan Hannekine van den Broucke,
tååfi"Re[uurlijk kind bij Mergriete Boelaerts, 24 Ib. gro. tourn" Vtaamse
munt" Het geld mag uit zijn erfenj-s genomen worclen na zijn cloocj. Als Hannekine sterft zonder erfgenamen gaat het geld terug naar de erfgenamen van
Miciriel "
Fo 47 r"/6"

403
79

november

7

Jan Tant verklaart dat hij vollediq betaald is geweest door Janne van Mael" gavere
voor de verkoop van een huis aan de Grauwpoort "
Fo 6 v"/9"

BO"

De
So
C1

schepenen veroordelen
van Sevencote tot het betalen van
lb " 1-3
B d" gro" aan Pietren den Kersmakere, als wettelijke plaatsvervanger
van

F" 13

Mertins "
r" /1""

de Breede erkent 30 lb" par" schuldig te zijn aan priester Janne
ten, voor achterstallige erfelijke renten.
17 mei 1,410: voldaan.
F" 13 r"/3"

B1-" Jan

82" Jacob dHoll-andre erkent 22 s
van Jan Boden, voor bier"
Fo 16 r" /4"

gro. schuldig te zi.jn aan Amelberghen,

Groe^-

VTOUW

I

" november I
:tB3 " Gillis de Hont, en zi jn broer l,ievin cie

.L403

Hon t verklaren dat zil een stuk lanci
van ongeveer 1/2 buncler op c1e Diepellreek in de parochíe Velzeke, verkocht
hebben aan Pauwelse der Massen.
Gillis de Hont heef t eveneens eìen clachmael Iand verkocht aan Vr/outren der
Massen, broer van Pauwel se "'
F0 13 r"/7"

2-84" De schepenen veroorclelen Jacob Zickelvoete
gro . aan Janne van den Ast.e
"
F" 16 r"/6"

tot het bet.alen van 12 s" 9 d.

245" Joes Haesbijt verklaart dat hij cle Ìrelft van een erfelijke rente van 5 1b"
par. per jaar: die hij bezet, heefL verkocht aan BeaLressen Laureins, Vf OU\^/
van Jan Valcx" De rente is gevestigd op cie grond van een huis in de Kammerstraatr van het huis behoort 1/2 toe aan Beatressen Laureins en f/2 aan
Michiel de Vo¡. , het is gelegen tussen de woonsten vð.n Ghiselbrecht van
Roesselaer en Mlchiel cie Vos"
Fo 17 v"/2"

286. Jan van den Hole en Lisbette de Jonchere, zíjn vroub/, verklaren clat zi j
hun derde deel van ongeveer 27 qemet 1and, in de parochie Adendyc, hebben
verkocht aan .Joesse Haesbi j te " Lisbette had deze groncl geê,irfd van haar
vader Jan de Jonchere"
Fo t7 v" /4"
287

" Jan Fraut verklaart 6 lasl- turf verkocht te hobben aan Gillisse den Smet,
scheefsmaker, voor 30 s" gro" tourn"
Fo 19 r" /8,,

2BB" Jan Fraut. verklaart 6 last turf verkocht te hebben aan Arende vander Haghe
'
f s. "lacob, voor 30 s" gro" Lourn.
Fo 19 r"/9"
14 3

november

9

289. De schepenr':n doen uitspraak j-n een geschil tussen Katheline Scouteeten en
Robbrecht den Jonqhen, afs voogd voor l4artine van Sicleer over de verhuur
van een iluis en een deel van het aanpalencle huis op de Hoogpoort. Het behoort toe aan Katheline en Martine. De schepenen þeslissen dat ivtartine
alles zal- huren gedurende éí:n jaar voor 3 Ib" 12 s" gro" te betalen aan
Katheline" Na één jaar zal- een nieuwe regeling getroffen worden ín verband
met de huur van het bezit van de gescheiden personen "
F" 9 v"/7"
l9O" De schepenen veroorclelen Janne van Lokerne tot c.le betaling van 36 s o gro
"
tourn" aan Heynric Storlin, voor de aankoop van hout "
Fo 9 v"/8"

JA
14O3.

november

9

''91" Mechier Hallinc erkent 4lb. 6 d" gro. schuldig te zijn aan Gheerarde van
' den Eeken, ontvanger van Gavere, uiko*"tig van heL baÍjuwschap en de ontvangst van oordegem o voor de rest worden de schulden van l¡eciriet kwÍjtgeschoLden

F"

1"3

"

v"/3"

92" Arend van der Poortenr van de parochie Blachem verkraarL dat hij 72 roeclen
land in de parochie Blachem t,ussen de grond van Lievine van der Ghiist en
Gillis Raes, heeft verkocht äan Lievin van der Ghiist" De grond wordt gehouden van de kerk van Blachem voor 2 d. par. per jaar" De verkoop
is geciaan
voor 25 schilden en za1 ter plaatse wetterijk beveàtiq.1 worden"
Fo L3 v"/12"

93" De schepenen veroordelen Willemme van Munte als borg voor broeder Lievin
storem, onderprior van de Augustijnen in Gent, Lot het betalen van 3 lb"
L5 s" 6 d" gro" aan Heinric van oer DoncL" Lievin moet z)-jn borg schadeloos
stel len "
21 maart 1404 (n "s " ) : voLdaan "
Fo 16 v" /1,"

?4" Pieter de Brune, wonende in het WenemaershospiLaal, erkent 23 s" 4 d" gro"
schuldig te zíjn aan Gi1lis van Beverslus, voor de aankoop van twee mud
koren
"

december
F" 1,7 r. /9 "
1-O

103

november

L4O3z

voldaan

"

1_C

)5" Lievin Deynoet verklaart dat hi j zijn halve staanplaats i_n het Grote Vleeshuis te Gent heeft verhuurd aan Jan Serydiers voor één Jaar, voor 22 s" qro"
F" 13 v"/4"
)6

" De schepenen veroordelen Jacoppe van der Eeken, Janne den In/inter en Heinricke van den Donct, speyers vân cle Gentse Speye te Damme, toL het betalen
van 24 s" gro" aan Heinric Beudins, voor werkzaamheden qedaan aan de Lieve"
F" 15 r"/1.2"

t7o Jan de Coureur erkent.31, s" gro schulclig Le
zi)n aan Jehanne van Nuelcamp
"
Johanna stelt Janne van den Caudenberqhe,
fs" Pieter, aan als haar ontvanger "
Fo 16 r"/7"
l{

Mechiel de pachteneere erkent Z lir:" gro schuldig te zLjn aan Janne Ruus..
schaerde" AIs hij niet, tijdiq betaali is" hij evêneens alle onkosten om de
,inning mogeli jk te maken, uchuldig.
.1'Fo !6 r" /B "

"

39

november

1.4O3

299 "

1-O

Jacob van der Haghe en z:-jn \rrouw odine l-laesbijts, Boudín
uten Hove en zíj^
vrouw Mergriete Haesbrijts en Joes Haesbijts, vÁrtíaren
dat
aI hun rechten op de erfenis van hun ouciers, Jan Haesbijts en KathelinezijÁroncheren,
verkochL hebbren aan hun broer Jan Haesbijts" De erfenls besLoncl
uit het
huis in de Kammerstraat Lussen de woonsten van Michiels van Hoerenbeke
en
Goessin van der strate. De ene helft van het huis bevat
ook
groncì,
de
maar
de andere helf t staat op groncl van verschillende landeigenaarîs,
wat 3 lb"
per jaar aan rente kost" óe landeigenaars
Gheerolve
Betten,
fs"
Ivlartine de Gheend en cle pastoor ,r"n .sint-Jans waren tegenwoordig.Gheerolf,
F" 1-7 r"
/3

"

]OO" De schepenen veroordel_en Jan Basin tot het
beLaLen van 7 Ib" gro" tourn"
aan Jan Miten die cleze laatste aLs borg voor
Jan Basin betaald hacl aan pÍe*

teren van den pitte "
Fo 1,7 r./LO"
iO1" Inghel pijnaert erkent B 1b" gro tourn schuldiq
te zLjn aan Zegheren Boe_
"
"
laert voor de aankoop van een schip
Het schip bIi jf t eigencìorn r¡arr Zeghe.r:en,
"
tot aLles betaald is.
F: 19 v"/6"
"403

november

L2

Q2" Gheeraerd van den Donct erkent 1O9 watermalle schuldig te zijn aan Cornelle
sWinters, elk stuk is 7 d" gro" waard, dus in het totaal 3 lb" 2 s" 3 d"
gro

"

Fo 39 r'/L2"
3

november

1-3

De schepenen veroordelen Janne Herenboude tot de betaling van 40 lltr" 10
" par
s
" aan i]anne Barde
"
4 f ebruari 14C4 (n "s " ) ; volciaan
Fo 9 r"/9"
04" Jacob Hannaert erkent 1"2 1b" gro" schuldig te zíjn aan LÍevÍn Haderic, voor
de aankoop van j-n schip"
3 januari L4A4 (n"s"): voldaan"
F" 13 v" /5"
03

o

C5"

De

aan
FO

schepenen verooJ:del_en Matthi
Joesse den Droeghe "
13 v" /6.

js Cachtels

22 so gro"

1-O

d" te betalen

)6" De schepenen veroordelen Claise van Hoeclevelde :.I ?_5 lb. L0 s par te be"
talen aan broeder Lievin Storem, onclerprj-or van de Augustijnen te Gent,
voor achterstallige pacht"
Fo 13 v"/7"

40
403

november

13

A7" Mari-e sHinghels, vrouh/ van Jan Plumus verklaarL dat zij, a1s
huwelijksgoed,
L0 lb. gro" tourn" schenkt aan Stevine van den Heede en zijn vrouw
Natãti.n.:n
BlankaerLs, waar ze grootmoeder van Ís" Het gelci mag bij haar overlijden
uit
haar erfenis worden genomen "
L8 juni 141.I ¡ voldaan "

F" 13 v"/8"
AQ

LÍevin de

Pape verklaart daL Heynric Zemmins en zLjn vrouw alIes betaarcJ
hebben wat ze hadden beloofd biJ ziln huwelijk meL hun
dochter soetine.
17 december 14o3: soe bi-ne Zemmins doet hetzelf cie
"
Fo 13 v"/9"

)9" De schepenen veroorcìelen Arende cral:ben tot de betaling van
5 mucl en 2 halster koren àan rr d" gro" per harste:r aan Joesse Besten" Joesse
moet het
koren leveren tegen de betalinqsdag"
Fo 13 v"/'IA"
to

Jan van clen Pale, de oucle, vleeshouwer, verklaart clat hi j een erfe1i jke
rente van 2 s" par. per jaar verkocht neeft aan Jacob den wielmakere, priester.,
plaatsvervanqer van de gilde van het Heilic '(ruj-s van sint-ivichiels"
rente wordt jaarlijks betaald door cJe weduwe van Janne Borlute, brouwer,De
en
is
gevestigd op de grond waar haar huis op staat, aan de poer, het derde
huis
naast
de Torrepoort, tussen de huizen van Mechiel Naesgheers en wouter van
'Loe
"

Fo 16 v'/2"
11. Lievin Wínters erkenL
brechte van Hamert.
3 juli 1"4O7: voldaan.
Fo 1,7 r"/1,"

2

lb" 17 s" 9 d" gro" tourn" schuldig te zijn aan Ael_

2o Gheerem Bloume erkent 18 lb" L3 so 4 ð," gro" schuldig te zi jn aan Janne
Monnoyen "
F" 19 v" /2"
3

Lambrecht Loekerman, priester, schenkt aan
prior en het convent van de
kartuizers, geheten Conxdale, buiten GenL, de
5 lb " gro " tourn "
Het gel.ci mag na zi jn dood uit zLjn erfenis worden genomen
"
3 maart 14A7 (n "s " ) : voLdaan "
Fo 58 v"/!6"

03. november

1,4

4, Gillis de Scoutheete, ridder, erkent 5 1b" B s" gro. schuldig t.e zíjn
Jacoppe van Hertbuer"
F" 13 v" /I4"

aan

41"

14O3, november

1"4

i1.5. Jan Wanclelaert, fs" Jan, erkent 37 s L0 d qro schulciig te
"
"
"
nelle Vinken

F"

1"4

r" /1,"

zi_

jn aan Cor-

"

'16" PieLer de MoI verklaart. dat hi j aan Hein::ic Bollart en.,4*jpr"!.rouvú Margri-ete
Berchmans een dubbele lijfrente van L2 lb" par" per
;.åFttËtåfånq één vãn bejiden leeft. De rente wordL gevestigd op 5/B van een brouwerij
de Schelde
die rrrn de Sluetel?t genoemcl wordt, .n op 3/4 van het materiaarover
van die brouwerij " De grondeigenaars van het land waar de brouwerij op staat, Jan van
den Hecke, priester voor zLchzelf en Luuc van cie pitt.e, uis ontvanger van
het klooster van sint-clara, verklaren zich a.kkoord"

F" 16 v"/4"

1"7

" Gillis de Schoutheete erkent
BIoemen.
Fo 35 r"/6"

4C-3

L8

november

1,?

Ib" qro. schuldig te zi jn aan Gheremme

L5

" De schepenen veroordelen Jan " " " nne Lot de betaling van 1A s" 6 d" gro"
LisbeLten, vrouw van Arend van Vur se I aer "
F" 13 r"/12"

aarì

19" Mattijs van der Loene erkent B lb" 7 s" 6 d. gro. schuldig te zljn aan Ste
vine de lt{arteloet, klerk van Jan Sersymoens, voor koren
"
Fo 14 r" /2"

2o" De schepenen veroordelen Jan den Hase tot de betaling van 24 so grc"
Clais Janssone, voor een paard "

aan

F1o 14- no //?ro

)-L" Jan Pieters, bakker, erì<ent 6 lb" 1-O s" 10 d" gro" tourn" schutdig
be zijn
aan Stevine l4arteloot voor de aankoop van koren
"
Fo 18 v" /2"
103

november

>-2, Jan dHont

L6

erkent 3 lb"

Huusse, voor wijn.
Fo 13 v"/15"

1-5

s" L0 d" -qro. schuldiq te zijn aan

¿3" Jan van Pullem erkent 4 rb" 17 so 6
Pieteren van de VeIde, voor tegel s "

d

gro " tourn

Symon van

" schuldig te zíjn

aan

F" 14 ro /A
/

,-4

"

Eo

Clals van den Overbrouke verklaart <jat hij het qoed t?de braemtrr in pacht
heeft genomen van de atrt en de gemeenschap van Drongen, voor 9 jaar , aan
28 lb" gro" tourn. per jaar" Dit goed werd vroeger gepacht rlan VJouüer de
Brudegoem en is ongeveer 1OO bunder grooL" De weide die Symoen van der

-

42

Sickelen houdt ls er niet bij, maar bij diens overlijden komt ze er wel hr.:. j,
Als er paarden van het klooster naar rt goed komen
móeten ze gratis
houden worden" clais moet cle schuur van een nieuw dak voorzien en deondergron-.
den onderhouden zoals beschreven worclt" CIaís is cle abt, zijn dienaars
hun paarden één dag en één nacht per jaar onderdak verschulãiqo" stellenen
zich borg voor hem: Boudin de CLerc, Heinric van den T\ulvele, -segher de
KniJf r Jan van cien Dale, f s" Goessin, PhÍ1ips
,van den Dale, Manghelin van
den Daler GlllÍs van Huerne, Goessin \ran ¿en nale,
f s, Goessín, Jacol: van
den Neste, Symoen de Keyser en Jan van den Dale"
Fo

1"4

v"/1,.

1403. h ovemt¡er

16

325" De schepenen veroordelen GillÍs de Wanre tot het betalen van 10 lb 5 s.
"
2 d" gro" tourno aan Stevine du Marteloet, ./.oor koren
"
Fo 16 v"/8"
326" Johannes van den Schuere erkent ZO s" 10d gro" schuldig te zijn aan
Boudlne den Gruten voor L sacri stiebezi ttingen J.igqende
ín de O,L. Vrouwkerk te Sint-pieters" )
Jan van Daer Boven, Jan van den Vivereo fs Joris en Jacob van den Vivere,
"
zíJn broer, stellen zicln borg.
F" a7 r"/6"
327" Jan de Brune, fs. phirips, heeft een huis, staande tussen het GasthuÍs en
het sj-nt-Janshuis te waelbrugge gehuurd
I-igbette, dle optreerJL j,n de
praats van haar man Arend vursselaer, Devan
huur is voor drie Jaar, aan 2L s"

gro" tourn" per jaar"
Goessin de pruc en willem de Lathauwer zijn borg voor
n" !7 r"/8"

14A3.
JzB

"

november

Jan

de

Brune

"

1"7

Jln EverwÍjn, in de naam van zijn vrouw Amelberghe spotter, Jan Scalloet,
a1s voogd voor zljn vrouw Kathe,f inen, Jacob spoiter, voor zLchze;,f en als
voogd voor Annekine van Huusse, fâ. Simoen en zoon van w.ivine spotter,
vrou\^, van Simoen van Huusse, zLjn de volledige erfgenamen van LisbeÈten
sPotterr vrout¡/ van Joes van den Kerchove" nmétUergñu, Katheline, Jacobn
h/ivine en Lisbetten h/aren broer en zusters" De erigenamen verkraren
hun zuster clalre sPotter en Katheli'ne spotter, fa] ¡acob, hun nicht dat
docht'er, beiden nonnen te PeLegem, e1k 4 s" gro. lijfrente krljgen enofde
langst levende krijgt de rente van de andere over" be rente wordt gevestigd
op een vierde van een huis in de Lange Munt, geheten vrankerijke,
ù""r Jarr
Scalloet in woont en clat :-ij erfden van l-isbeiten spotter" Het huls
is
reeds belast met een grondrente van 40 s" par. per jaar naar de pastoor
van sint-Jan" Gillis waeyberg, verklaart zich ai.Looio in de naam van de
pasLoor van Slnt-Jan
Fo 1-4 r" /8 "

.{

i4O3, november 17
329. Jan van

den Schelden en Jacop de Vriese erkennen clat l.Lj 30 lb" par. schul-,
dig zljn aan Janne van Aercele, voor achterstallige:
huur van enkr.,.le woonsten in de Nederschel.clestraat, toebehorend aan het klooster van
Ninove "
2 maart. 1"4Os (n"s.): Jan van Aercele verklaart alles betaald"
F" 15 r"/13"

330

"

Joes van Valmerbeke en r.ijn gezellen, halheren in de Pit, verklaarden dat
Gillis van den Damme en Coelin van den Damme, zijn broer, 5 lb" 2 s" gro"
schuldig zijn aan Pi.eter van de Walle en L9 d" gro " aan proceskosten "

F"

1,6 v"

/6"

33L" Joes van Valmerbeke en zLjn gezellen, halheren in c1e pit, verklaarden dat
t,oen Philips van clen rloudenhuus en zijn gezellen halheren waren, zij op 14
meí 1'402 jonkvrouw Rabous veroordee-Lden tot het betalen van g,so gro. aan
Margriet van clen Moure, vrouw van Jan Sutters en tot 19 d" gro" proceskosten "
F" 16 v"/7"

332" De schepenen veroordelen Jan clen Vremden tot het betalen van 2 tb. 10 s
gro" aan Adewiinen Tollins, fa" Jan, alias de Borchgrave om haar schade-"
loos te stellen ten opzichte van de rrlombaerderr van Geraardsbergen"

9 juli 1,4A6: alles is voldaan
F" 7tl r" /4"

"

L403. november LB
333" Adriaen cle Hertoghe erkent 1L Lb" gro. tourn" schuldig te zîjn aan Stevine
Hoybaude van een huis met grond liggende te Geraardsbergen.
Fo 1Í) r"/1""
1,4A3, november L9
334"

Jan Scaelloet verklaart dat hj-j een lijfrente van 1"2 lb" par" per jaar
heeft gegeven aan zijn nicht Yclen Goedernaems " De rente gaat in wanneer
Jan sterft en is gevestigd op zljn half huis staande in de Lange Munt op
grond van verschillende personen" De landeigenaars, I{einrÍc van Ansbeke,
priester, als ontvanger en in de naam van de Heiliç jeest van Sint-f4ichiels en Ghiselbrecht van Roesselaer, als ontvanger en in cle naam van de
Heilige Geest van ,Sj.nt-Jacobs verklaarden zich akkoord
27 Juli 1"406: cloorstreept met de verwi jzlng naar f " 70 van het schepenboek
Fo t4 r" /5"

335" Kerstine Smoers erkent. 34 s. Z d" gro" schuldig te zíjn aan de kinderen
van Jan Beys, voor de aankoop van haringen "

Fo L7 v"/6"

44

L403. november 19
336

" De schepenen veroordelen Jacoppe van cJer ì'laqhe, bakker, tot het betalen
van 2 mucl koren aan Ghijselbrecht den Grutre, f s" Jan" I-iet eersLe mud aan
1-6 d " gro " 20 miten per halster
" Hel: tweede mud aan 12 d " gr:o " 2 ing. per.
halster.
F" 17 v"112"

14C-3

november 20

337" Jðcop Nevelijnc erkent 25 s" 4 d, gro" schuldíg te zijn aan Jacoppe
Kerstiaens
Fo 9 vo /1t""
338" Jan van Coninxdonc erkent 3 Ib. gro " f.ourn schuldig te
"
Roebaerts "
1,1 januari L405 (n"s,)¡ voldaan"
Fo 1,4 r" /7 "

zL

jn aan Kerstinen

339" Pieter van der Mersch van Merendree heeft 14 gemet lancl, bos en meers, gc)legen te Merendree, gelegen bij zLjn eigen woonst, gepachL van GhiseLÌ:rechte van Coudenhove, voor 5 s. grCI" per jaar per bunder" Het eerste jaar
wordt er slechts 5 gemet 59 roeden qepacht. De pacht is qelciig voor 4 ja;1r..^.
Jan h/ynant, Segher van clen Hove, Seger Danins en l-auwers cJe \¡tulf zLjn bo¡'r
voor de pachter"

F" 27 r"/7"

1.403

november

21,

34O" De schepenen veroorclelen Ctais Cruusmanne,

Doerent tot de betaling van
borg schaCeloos stellen "

F"

1^4

22

s" gro"

aIs borg voor Pieteren

aan I3aten CI ai s .

Pieteren

van de¡r
moet zi jn

v" /4"

\41," Jan van I'4erssche, fs" Coelaerts, erkent
aan Heinric Fierins, voor geleencì geld
"
r¡o 1,7 v" /L"

\42" De schepenen veroorclelen Heinri-c
gro. tourn. aan Oliviere sNaet "
Fo 1,7 v'/3"

van

'7

Ib " gro " tourn " schuldig te zi'1n

der Naet t.ot het betalen van 3 lb "

\43" De schepenen veroordelen Elline Pieters tot het betalen van 25 s, Z d"
gro" aan Katelinen Scoutheeten"
7 april 1.4O4: alles j.s betaald,
F" 1,7 v"/5,
\44. Jan de Brune, messenmaker, erkent 22 s " gro " schulclig te zí jn aan .Tanne
Poelmanne, rle piper

F" 23 v" /La "

"

45

1403, november

22

345" Jacop van den l{eeken, schi.pper, en Jan de Koc, bakker, verklaren dat
Boudin de Koc, fs" Jan, alles betaald heeft van verschillende erven uit
de parochi.e Malclegem, die Jan Seghers vroeger hiel<l en die Ïloudin de Koc
nu gekocht heeft "

F" 14 v" /2."

346

" Heinríc de Vos erkent LL lb" gro, tourn" schuldig te zijn aan Lievine
den Heede, voor de aankoop van een huis "
F" t5 r" /2"

van

347. De schepenen veroordelen Ja.nne Will.emssone tot het betal-en van 21, Li¡" 7 s.,
4 d" gro" en L9 miten aan Marien Segers, de wettelijke plaatsvervangster
van haar man Arend van clen Velde, voor de aankoop van een goed te Meren*
dree "
1-2 december 14A3: Arend verklaart alles voldaan"

Fo

'15

r"/5"

348" Lievin de Jonghe erkent 4lb.
Capricke, voor blauwe lakens"

1"4

s" çro" schuldig te zijn aan Heinric

van

F" L5 r"/6"

349" Olivler van Wybrouc erkent B s, gro" schuldig te zijn aan Eylsoeten,
vrouliJ van Stasin Rioets,

F" 18 r"/2"

t4o3n november
35O" Jan
aan
ño
¡:

23

Ghisels, schlpper, erkent 20 s" I d" gro. tourn" schuldig te zijn

Jan Scadelive
1.6 r" /1O"

"

35L" Olivj-er van Sinay erkent 4lb.
varì Cadzant, van der Sluus"

gro" tourn" schuldig te zLjn aân

ldiLlem

þ'o 17 v"/8"

352" Jan van den L-i-ene erkent 3 Ib. 4 s" gro" tourn. schulclig te zijn aan
ghen Scoetsiele voor rle aankoop van een ttseyerl.

F"

1,7 v"

Hu-'

/9.

353" Vùil-iem dHont erkent 29 s" 9d gro" schuldiq te zijn aan Oliviere Cleenhalse voor de aankoop van een huis "

F" L7 v" /1O"

354" Jan van den

Grutre, fs.
Fo 17 v" /t!"

Rake

Jan,

erkenL 33 s" gro" schuldig te zijn aan chijselbrecht
voor geleend geld,

den

4€'

-1403

november

t

23

355" De schepenen veroordelen Jacoppe den Rammeleer
tot het lcetalen van 30 s"
gro" tourn" aan Vr/ulframme Vriend en tot de proceskosten
"
F" 1,8 r" /5"
356

357

" Stasin Hurtebuuc erkent
fs " PieLer "
F" LE v" /S"
"

1"6

s. gro" schuldig te zi jn aan Gil1is

Goethalse_

Gillis de scoutheete, heer van ZaamsLacht, verkraart dat hij
huis, staande op het plaatsje over de vri jdagmarkt-, tussen c-ieeen volleciic
wonÍnqen
van Justaes onredens en Hr:ugh soetebrox heeft verkócht aan
GhelloeLe
den
Amman, fs" Jan" vroeqer was het eigendom van
Liefkin
van
den
Floeghenhuus,
fs" Lievin" Hij verkocht hem eveneens het vierendeel van hetzelfde
huis
en de inboedel die vroecrer eiqendom waren van
Gheerem
Bloumen"
Het huis is
belast met 6 Ib" 3 s" pár" per jaar landcijns aan de Begarden en
een lijfrente voor Gheerem Bloumen en z3_jn vrouw"
PÍeter vlaminc \Àtas aanwezig in dã naam van de landsheer, de Begarden"
Fo 21, r"/3"

358" De schepenen veroordelen Janne Evercleys tot het betalen
33 s. 6 d. gro" aan Willem van Cadzant, van der Sluus, van de helft van
de andere helft
mag idillem opvorcjeren van de erfgenamen van Janne
den
Tholneere
van Wesl--.
beke" t^/illem stemde trtillem Rlaerãs aan om de hier genoemde
sommen
te ont_
vangen "
F" 22 r"/1.1
359"

De

van
Fo
1_403

schepenen veroorclelen Janne van den Ve1cle, alias Sti j I
2 lb" 6 s". gro" tourn" aan Philipse Bolloc
"
38 v" /4"

tot het betaterr

november 24

360" Pieter de puut erkent 2C s" i3 d" gro" schuldig
te zijn aan Alexanderse
den Coc"
Fo L5 r"/4" j,
361" De schepenen veroordelen Heinric van der Iìaglre
tot het betalen van 2 l.b.
5 so L0 d, gro" aan Kateline van Houthem
"
Fo t5 r"/8"
362" Justaes Hurtebuuc erkent 31b" 1'l S.o 6 d" gro"
teren van d.en Velde, fs" Heinric, voor tegel s . schuldiq te zljn aan pieFo
L7 v" /'I

n

363" Gillis van

Semmersake erkent 9|z zakken rogge, Aalsterse maten
en 9
gro" schuldig te zijn aan Cornelise
Claus"
b-o t7 v"/1"9

s

47
L4C.3 t

november 24

364" Jan Aelmer:.sch erkenL 20 s
"
Fo 17 v" /1-4"

g¡:o

" schuldiq te zí jn aan LambrechÈ

i3osschaerc<¡

365" wijkaert Tire verklaar{: in het biizijn van
personen dat Lievin
Rouchout hem 2 mucl koren schuldig is, 1mu<ibetrouwbare
aan
L0
en het tweede mucr aan 10 ci" gro" 2 ing. per halster,d. gro" per halster
28 aprir 1'404: vr/ijkaert verkiaart dat Lisbette,
weduwe van,facob hem L0
rreert en hij scheldt dan áor cre eersLe
hetrr kwijr
l;rn'"i;"T[t;"331ff1:

F" 18 r" /8.

366. Boudin de Grutere verklaart samen met betrouwbare
personen dat Lievin
Rouchout hem noq 20 mucl koren, aan 1_S d" gro"
2
par" per halster"
d"
Fo IB r"/13"
167. Gillis van Tsemersake erkent 4 Ib" 12
s" B d. gro " schulclig te zijn aan
de weduwe van Ghiselbrecht van Roudenhove,
voor achterstallige pacht "
Fo 29 vo/3"
r68

"

vtlouter cousiin en zLin vrouht Juliane Zec¡hers
verkraren clat :zij goed l-lels-brouc, liggende in cj¿ parochie pr"r*i¡u[å,
ongeveer
bunder groot, voor
6 jaar: in pacht hebl:en genomen, voor 4lb" 4 s. gro,23per
jaar. Tot het
goed behoort bovendíen àen bos van ongeveer
4
buÀder
einde van de pacht achtergelaten woroãn zoals het bij" Het goed moet op h,:: i.
aanvang was en
zoars in de overeenkomst beschreven is. De pacht rorãt de
genomen
van Justaes
Coets en zljn vrouh/ Marien Saens"
Fo 70 r" /L"

.403. november 25
€¡9

"

403

De schepenen vèroordelen Gheeraerde den stoevere
1-o

tot heL betalen van 3 ].ir "
s" e¡:felÍjke rente per jaar voor een periode van
erf jaar die hrj ten
achter is, aan Janne van den Hende, priester" Als dat
niet gebeurt mag de
woonst van Gheeraerde, op cie uoogpóort, die qaat tot de
grond van Janne
den h/avelr êh tussen á. toonsLen-run-ðíois Jãnsseune en AndrÍes
stunaerts
aä'n de ene zijde en van de weduwe van Jan van
den
ßossche
aan
de
andere
zijde gelegen is, worden Àangestagen.
Jan van der Hencie was vroeger bezltt.er van een frcapelrj.sn
ln de sintJanskerk, 1i-ggende achter tlet grote altaar
en
sint-Anna
altaar
genoemd.
Nu is dÍt in bezit van Jan Menssone"
Fo 23 r"/3"
novenlber

2.6

70" Mechiel Donker erkent 2 lb. L5 s" gro, schuldiq
te zijn aan Janne ivtinneborJer¡, scheepsmaker, voor de aanl<oop van een schip"
Fo 1"5 r"/7"

"

4E

!4C-3

37!"

november 26
De schepenen veroordelen Segher Beelarde Lot het betalen van 2 lb" 14 s.,
gro" aan Janne van den Vlvere, voor de aankoop van een huis "
F" 1-5 r"/9"

372" LiJsbette, weduwe van Jacob van Sloete, erkent L5 so 2 d. gro" schuldig
te zljn aan Boudlne de Grutere, voor koren.
Fo LB r"/9"
373" Pieter de Scaepdriver en Jacob Creve erkennen 2 Ib" 1,2 so schuldig te
zljn aan Janne den Saghere voor turf. Pieter erkent eveneens 3OOO tegels
schuldig te zijn aan Janne.
Fo 23 vo /8.
1403, november

27

374" Jan de Riken fs' Jan, verklaart dat hij votledig betaald is voor de aan*
koop van een erfelijke rente van 1,2 so par" per jaar, door Jacoppe uter
Ghaleidenr deze verkoop gebeurde in L3S6" Jan de Rike had de rente geërfd
van zijn oudoom Jacoppe de Rike "
Jacoppe uter Ghaleiden geeft nu de rente als huwelijksgeschenk aan*zîJn
zoon Janne utcr Ghaleíden.
De rente is gevestigd op een erf gelegen te Astene, aan het leen frten
Brouckerr, in leen gehouden van de heer van Poeke en toebehorend aan
Bernaerde van den Leyen "
Fo 15 r" /!O.

375" De schepenen veroordelen \n/illemme van der Eecken tot het bet.alen van 4 lb"
gro. tourn. aan Janen Dierixsone.
Fo 18 r'/3"
376" Clais van oedevelde erkent 38 s" gro. tourn" schuldig te ztjn aan L,isbetten, vrouhr van Jacob uten ta/ulghen"
Fo IE ro/4"
377" Jan de Sale verklaart daL hij al het zout dat hlj in Gent bezit verkocht
heeft aan Colaerde Rasoir en ldiIlem de Bulsson" Blke Gent,se halster voor
1Í.â d" gro" Jan zal betaald worden als het zout geleverd ls,
Fo !8 r"/6"
378" Dierwijf van den DaIe, in heL }:.LjzLjn van haar man Heinrlc Storx, die men
van Bugghenhoute noemt, verklaart dat zij afzlet van elke aanspraak op het
leen Brakele ln de parochie Latem, dat haar man verkochL heeft aan Pleter
Muelneren, fs" GiLlis. ZLj zal. deze verklaring herhalen voor de wet braar-onder het leen valt "
Fo !9 v' /8"

379. Mertine va¡r Syclier en zijn vrouw Kateline Scoutheeten, die gescheiden
zÍjn van tafel en beci komen voor cle schepenen" Mertine heeft ðls officiðie
voogd Robbrecht de Jonghe gekregen omdat hij geestelijk gestoord is" ZL)

49

verklaren dat alle bezittingen die zij samen hadcien eerlijk vercleeld zijn,
zoals cle religieuzre rechtbank heeft bãpaald" Er moet nog g lb. 13 s" gro"
tourn " betaarcl worden. door Robbrecht aan Kateline voor haar onkosten van
de relígieuse rechtbank" Als één van de twee nog íets
erft zal cle andere
er geen rechten op hebben "
15 maart 1'4c4 (n"s"): I(ateline verklaart de g lb" 13 s. gro" ontvangen
te
hebben.
Fo 22 r"/6"
1"4C.3

november 27

38O" De schepenen veroordelen Pietren Plasch en Arende pieter Arends
tot het
betalen van 26 s " gro " en de onkosten van L8 d" gro" aan Kateline
Scou_
theeten en Robbrecht den -ïonghen. Bovendien erkenden pietren en Arende
Pieter dat zij ZZ s. gro" schuldig zijn aan Kateline en Robbrecht voor
een pacht "
F" 22 r"/9"

38L" Door Jan van Buxstale, amman van Gent, Jan de wielmakere en Lievin van
caneghem, schepenen van de keure, werd ten voordele van b¡:oeder pieteren
Vlaminc, meester van de BegarcJen beslag gelegd op een
uit cje Voldersstraat, \^Iaar vroeger Boucìin ljuese in rooñde en diewoonst,
toebehoort aan
Pieteren Boudins" De inbeslagname gebeurde voor 20 lb" nu
par"
acht-erstal1j-*
ge landcijns.
Fo 22 v"/9"
382

"

383

"

1"4C.3

Willem de Costere, olieslager, erkenL 4 lb. gro. tourn schuldiq te
aan Daneele den Vink, voor de aankoop van een half huis"
"
Fo 3L r"/3"

z5-jrt

rn het geschil tussen Pieteren van den Turre en Fieteren van der Muelen
over 3 lb" gro" tourn" per jaar erfelijke rente cjie eerstgenoemde schonk
aan de andere toen die met zLjn dochter LijsbetLe huwde" van deze overeenkomst is er een kopC.e in het schepenboek van het jaar L396, bijdens
het
schependom van iacob van den Pitte, Jan Hebbelins en hun gázetíen, op f"
90. Jacoppe van den Houte, Li.evin de lvlaech, Ghyselbrecht Ñrayhuus, Gheeraerd dAmman, Justaes onredene, Rasen van Audenarde en tievin,ruÁ Audenarde z-ijn aanvaard als vincJeren om een overeenkomst te bereiken. Deze
overeenkomst is dat 1 Ib" gro" tourn" door PieLeren van den Turre afgekocht werd en dat de overiqe 2 lb" vôór vastenavond op iets gevestigd
zullen worden" Als dit niet gebeurt zal 3 lb" aan rente
moeten betaald
worden" Verder zal Pi.eteren van den Turre 3lb" gro. tourn" betalen aan
Píeteren van der Maelen voor alle anclere aanspraken"
L9 februarí 1404 (n"s"): Pieteren van den Turre heeft vôôr vastenavoncJ
L5 schilden betaald " Dit deel is dus voldaan
"
Fo 3(, r"/L"
november

384" Gillis

28

Rullebaert erkent 18 s. gro" tourn " schuldig te zljn aan Bussaercle
Kerteloet van de aankoop van koren Laurelns de Poortere en Simoen Kersteman sLellen zi.ch borg voor Gillis "
"
Fo 1,5 v'/8"

50

1403. november 28

385" Jan Maelstapel erkent 7 Ib" 4 s gro" tourn" schuldig
te ziln aan Jan
van den Aste, voor de pacht van augustus L403
"
F" L8 ::" /14"
L4A3

november

29

386" Fransois van

Waes en Jan Bloume, erfachtige I ieden te Gent,
komen verklaren dat Segher van den poucken erkent 18 s"
2
gro.
d"
schuldig
zLjn aan pieter van der Meulen, fs" Michiel voor cle aankoop van te
kaas.
Fo 1_5 r"/L1"

387" Yclier van ydeghem erkent 3 lb" I d" gro" schulciig
te zljn aan Janne van
Rousselaer, fs" Jan voor een borgtocht
"
F" 19 r"/10"

388" Simoen vên der Sickelen erkent 24 lb gro tourn
"
" schuldig te zijn
zLjn zoon Vincente van der Sickelen "
"
Fo 19 v" /11"

aan

389" Ten voordel-e van -Tanne van_cordes, woekeraar,
beslag gelegd op een
reeks panden en juwelen, die toenáhoorden aan werd
segheren
Bernaige en die
de vrouw van Jan Andries, korenmeter, n..r-J.nÃã=,run cordes
gelcl Le ontrenen" Het totare bedrag van de panding bedroeg bracht om
4 rb. gro.
tourn "
F" 22 r"/7"
39O. Gheroel f Boevin erken t 21, s B cj gro schuldig
t_e zijn aan Lorlewíke vait
"
Materne voor de aankoop van"koren"
"
13 april L405 (n "s " ) : Èwij tgescholden door Zeqheren den
Amman, daart,oe
gemachtiqd door Janne Sersymon
"
Fo 25 v./7"
391,"

VincenL van Zickelen en Katheline van der wostinen zijn
vrouw, verklare'
dat zii het huis en cle qronrJ, qenoemdrfde;r;t; rï.t"r"?rverkocht
hebben
aan symoene van der Zickelen" Het is gelegen ì-angs de
straat
tussen
de
beide Zickelen en de helft is belast ñet een lijirente van 24
gro"
s"
per jaar aan clare, dochter van Jan clocmans, non t,e st"-clara"
Eveneeens
verkopen zii het huis ernaast, genoemd rtcle nieuwe saleri
met
een hof uitkomend in de Rijngasse, en ciat belast is met 20
par,
s"
per
grondcijns aan de kerk van sint-Jan en L6 s" par. pår jaar jaar aan
aan cle pasloor
van sint-Jan en 32 d" grcr" per jaar uit het hof åan de Heilige
Geest
van de sÍnt-Michielskerk " Crais van Badeghem, priester voor
de
kerk van
sint-Jan, Gillis wayberch, priester voor de past,oor van sint-Jan
ric van Ansbeke, priester voor de Heilige GeesL van Sint_Michielsen Heinver_
klaren zich akkoord "
F" 53 r"/1"

5L

1403.

decem ber

1,

392" Lievin van
Ghíist, Jacob de Luede en Jan de clerc, vfnderen van de
99tvan
opperkosterij
de sint-Jansparochie, verkLaren dat hun voorgangers Mer"tin de Gheend, Tomaes cie clerc en hun gezellen
op g augustus 1,403 Mergrieten sPapen veroordeerden tot het betarén van 15;"
gro" aan Mergrieten, de
vrouw van Jan van Brunsbeke en tot L9 d" gro" gerechtskosten"
:)-'
o
F
1"5 v. / 1"
393" Lievin van.der Ghiist, Jacob cle Luede en.Jan de clerc,
van de opperkosterij van de sint-Jansparochie, verklaren dat zíj vinderen
op
6
november
14o3
Janne den scotelere, fs" Jan, uit Herzele, veroordeelden
tot
het
betalen
van 16 s" gro" en een zak koren (half tarwe, half rogge) aan Adame
den
Costere en tot 31 d" gro" proceskosten"
Fo 75 vo /2"
394" Lievin van.der GhÍist, Jacob cle Luede en Jan de clerc,
van¿e opperkosterij van de sÍnt-Jansparochie, verklaren dat zij vinderen
op
3
oktober
1"403
Janne den scotelere, fs" Jan, uit Herzele, veroordeelden
tot
cle
betalinq
van 1-o s " gro' aan oliviere van Jugau en tot 3L d" gro" proceskosten"
Fo 15 v"/3"
395" Lievin van.der Ghiist, Jacob de Luede en Jan de clerc,
van de opperkosteri j van cie sint-Jansparochie, verkr aren crat zi j vinderen
op
23
oktober
14C3
Heinricke compaine veroordeelden tot de beta]Íng van 7 s gro aan
Segher
"
"
Musaerde en tot 3 s" 4 d" gro" en 2 ing" procesriosten"

Fo

196 "

i97

"

.4C^3"

v"/4"
Olivier van Varnewijk erkent 7 1b" 6 s" 2 d" gro" en 2 ing" schuldig
te
zijn aan Janne van Westvoerde, fs " Jan,
voor de aankoop van lijnwaad.
Jacob de Scaelbedeckere en Jan Ghevaert stellen zich borg voor
Olivier"
F" 15 v"/í-'2"
1,5

Gi 11 ls van der Beke ui t Wontergem erkent 24
Lb " par " schuldig te zijn
de abt van Drongen "
Fo 48 r"/6"

december

aan

2

98" Pieter Claissone erkent 4 lb" 6 s" gro tourn schutdig te zijn
aan
"
ne uten Wulghen en Janne Steemare, voor" de aankoop
van
een
schip
"
F" 18 v"/9"

Simoe*

99" Het huis in de Bogaertstraat \^raar Boudin vervaechten in woont, afkomstig
van de erfenis van Janne den wale werd wetteliJk aangeslagen voor
3 lb" par.
achterstallige grondrenten, ten voordele van l-ievine KÍndõrkine, priester
voor de capelrie van het Papenhuis" Johan Huffelghem, Johan van den pitte,
schepenen, en \^lillem van Goesselaer, amman in de Burgstraat,
hebben cle
panding uitgevoerd "
F" 19 r" /L2"

52

december

1.403 I

3

4oo" Jan van Hertbuer erkent dat hij Janne Lammin, cìie erfgenaam is van Mattheus
Staessinsr een bedrag van 4lb" I s" gro. schuldiq is" Ilij moest
ge1,c
betalen aan Mattheus voor de aankoop van dieren. De betatíng moeLdit
in
ãchijven gebeuren in dei herberg van Janne Lammin te veurne
"
Fo 1,5 v"/6"
4O1," De schepenen veroori :1en Janne van den

Boudins tot de betaling van

Fo

1"5

v"/7"

2g

Asselt, a1s borg voor Kerstiane
gro"
s"
ãan GÍ11es Spildoerne"

4o2" Jan van den Coutere verklaart dat Jacoppe den Mandemakere in zijn plaats
mag ontvangen en procederen binnen de stad Gent.
F,'" L5 v"/LO"
{O3

"

De

aan
FO

LOA

tO5

"

"

De

schepenen veroordelen Jan Maroten tot het betalen van
Gilles den BlÍec en tot de proceskosten"
15 v" /1L"

schepenen veroordelen Jan de Coninc tot het betalen van
Pieters, voor de aankoop van een huis"

aan cil Iisse
ño
r
L8 r" /7"
De

van

3 tb" gro" tou;:n

schepenen veroordelen Heynric van

49 s"

18

FO

6 s" B d" gro"

3

r " /1o"

der Donct, bakker, tot het betalen
d. gro. tourn" aan Boudine clen Grutere, voor koren"

,06

0 þe sch,epenen veroorclelen Janne Boschaerde tot het betalen van 4 1b" 2Ocd
"
gro " voor achterstaltige pacht van de Itscursmofentt te Windgaten, aan Janne
van Eecke ten voordele van de kapel van het \n¡evershuis"
F" 18 E" /L1."

07

" Gillis

de Kempe verklaart clat hij 13 lb. 1.2 s" 9ro" tourn ontvangen heeft
van Janne Clocmanne, die borg Ís van CL ai se Syrnoen s van cie" NieuwpoorL, voor
de aankoop van koren "

21 v"/1"1"
08" Heinriic Roetaert en zL)n zoon .Iacop Roetaert hebben een overeenkomst gesloten .L¡n verband met all-e zaken clie Jacop voor z5"jn vader gedaan heeft en
a1le, øaken die zLj samen gedaan hebben " Heinric vergoedt zi"jn zoon door hem
een huis te geven, dat staaL in de Peperstraat
en dat belast is met 16
I d. par" per jaar voor een capelrie die nu t.oebehoort aan priester Jan s.
Liqvins "
F" 2.2 r"/L"
Þ'o

)9

" Me.rgriete SmÍ_ters, weduwe van GiIlis Steenwerpers erkent 1-B s " gro " tourn "
sÇhrå1dig te zijn aan Janne den Grave, fs" Boudin, voor een trvrouwen gurdett
1'g

Pi"

o

,22 ro /2",

5t
140f. december J
410. Gillis '[alboem erkent 5 ib .10 s ¡ qro. tclurn. schuldig te zlJn aan
Janne van tvlalderghem vor:r Ce aanl<oop van de heif t van een huis,
staancle te SinL-pieters i.r.l de l\lieuust raat .
Fo 22 ro13,

411. [-ievin van der tìhiisL, Jacop de Luede, Jan de Cleerc, brouuler,
vinderen \/an de úpperkosterij van de Sint,-Jansparochie
tìenú,
verkLa.ren dat hun voorfJange rs í'larlin de Gheent, Tomaes te
de
tleerc
en hun gezellen cp l ¿ruguåtus I4U3 Jan
hebben veroordeeld
tot het betale,-¡ van lZ s. 4 r Çro ¡ äoîTornoie
S L.evin Kaelrnonde en tot
17 l. grctr procegkosten.
Fo Zz rl/t+.
..J

l+12, Door' I'Ji11em varì Groesserare, amman van cJe tJurgst,raat, .lan ,Je
hJielmakere r Jan van den P.itÉe en Lievin van Cãneqhem, schepenen

van rJe Keure, uerd, ten voordele van Lijsuetteri öcleércs, f""
beslac; geleqrj op de onroerencle ioeclererr clic aan GiIlis
IYIP*n, priesi-er,
toebeiroorderr en achterbleven
het hu-is uaar
l-l9b:ne
hii
in ovF-'t: Ieed. De inþqsla,¡name gebeurde vorr in
lb
I
. l0 ri. gril.
tourn. die Gillis schuldig r.yas.
Fo ZZ vo/IZ,

4I3¿ Jacob de

Gitlisse

Paeu erkent 2 1b" 15 so
van Beversluus, voor de

Fo 23 vo/9,
I¿r05, december

4L4.

9 d. groc schuldiq

aankoop vfin koren.

Le z]-Jn aan

4

Heinric van den Scoete erkent, l7 1b. 6 s. l) I/Z do schuldig te
Everwiitre voor de pacht van ç¡ront1 van het goecl ten
:iil. aan.inSegeren
Lobbine
de parochie vinkt en 2 1b. çJro. schuldiq
te zijn aan
[lj-ise Everuiing .v?or pacht- van deze-lf'd; grond. A]s p"Ã¿-;å;r-Ii¡"
schurd geef t hi j 14 rremet rr:gge, koeiÊn 5 kalveren', J. os z6ût)
,
rogge' 10tj0 evene-?n hooi, alle clrj.e .inrde
schuur,
pu^rá,un, één
â
uagen, 3 bedden, zh bunder vlas, huisraacl en t:ledíng. Gillis simoens, fs. Jair, trer:ctL op als af_qevaardigcle van suqJ""n
en stevin
van den 14oertere als clie van l-leinric.

Fo 1B vo/t+,

4r5. ?: sehepenen veroordeJea pieteren Lauwers tot het Setalen va¡
?O_ s. gro.. tourn. aan tJiltemme vÍln r!eri Steene.
Fo 2? îo /8.

416, I'Jurfram Buuc verkraart. dat hij een l.ijfrerrte van z s,, gro. tourn.
per jaar heeFt verkocht aan oiiviere iran den Stel<ele. De rente
heef t l¡iuIf rain. gevestigd op zi jn uoorrst, clie op de l{ouLervest staat,
en die reeds belast is met ,r*ñ ?rol^rclci jns ,"n'
4 s. pâr. per jaar
-,J"
aan de stad Gent . Justaes 0nredõne u/as verteqenu/ooritiger
vooi
landheer, de stad Gent..
Fo ZZ to /IO,

54

l/+ü3

"

december

5

4L7. Jacob van den Heecle, vân ZuJ.te, verklaart dat hij een tijfrente
y?l- 12 l-lr. par r pêr jaar heef t verlcocht aan Beelén van Oãn Corben,
t'Jirlem coens ueduue. De renl.e is gevestj"gd ûp een huis met grond
-br.lnber

gelegen in de parochie Zulte , ongõveer 7
groot en in lee¡
gehouden van Michiele GaIlen. De verkoopprijs uuñ ce rente u/as
q,1b . gro . tourn . uiaarvan er noq 5 1b. mGet betaald uorrJen
"
Fo 18 vo/I.

418. Jan van Gavere erkent rz lb" gro. t.aurn. eìchurdiq t,e zijn aan
Jar¡ van Assenede voor de aankóop van de helflt. varì drie ñuizen en
de heLfL,van één huís, allen sLaan{Je r'ìaast elkaar gelecen te
[Jverschelde, naast. het lioekhuis van Huckelram, u.,u"i de grootmoeder van Jan van Gavere in overleed. Cla:is van Gavere en Jacob
Veijeric zijn borg voot hem.
7 januari lI+07 (n"s.) ¡ Jan van AsnecJe verklaart dat er met
Kerstmis 2 Ib. gro. is betaald.
14 f ebruari I409 (n. s. ) e Jan v¿ìr-r Asnede verklaart alles voldaan ,
Fo lB v, /t,

Pieter van den Turre en Jan van clen Hulse ,
vinderen van de Sint-Niklaasparochie te Gent verklaren dat
trlillem varl den Hecke op 2t oktober l4til veroorcleelden tot hez tij
betalen van 34 d. gro. äan Lisbett.e, vrou\u van Jacob uten r¡Ju J.ghen
en tot 16 d o gro. procesl.,:osten,
Fo 19 ro/L

419. Symoen van Huusse,

420, Þlartin van der Dijcstat erkent i6 s. gro. schuldiq
Boudine van der tlocl, vror qeleend geld ,
28 februari l4t4 (n.s..) r alles is võldaan.
Fo ZZ to /5,

te zijn

aan

42t, trJillem Pontenoys en pieter clays erkennen 3z s o gro. schuldig
te zijn aan l-leinrie van ['Jaelb::ouc. l)r¿ze vorclerini is afkomstig
van Mergrieten Smeids, moeie van Heinric.
Fo 22 vo/5,

42?, simoen van liuusse, pieter van den Turre en Jan van den Hulse,
vinderen van de Sint-Niklaasparochie i¡r Genl verklaren Oat-zi¡
op 20 oktober l¿lÛ1, Laureins Roedhalse hebben veroordeeld tothet betalen
iJ d. gro. aarì Janne poels¡an, piper, en tot
-van
17 d. gro. 2
íng. proceskosten.
Fo 23 vo/j,
423. Lievin Uersoyen erfcent 32s " çro. tourn. en l. halster tartve,
voor eËn pacht van e:en stuk land gelegen te Voge.l.enza¡g, oehuldig te zi jn, ai.ìn Janrre den .Veru/ere, priest.er.
Fo 32

03

424.

vo

/ J.Z,

december

6

Kateline sclercx, f a " r,ri.rrem, verkLaart dat Godeverde vãn ilunte
geen schulclen meer heef
t ¿ran haar.
Fo 18 vo/A.

55

1403

"

december

7

42r. Jan Heckaert erkent 7 Lb,7 6¡ gro. tourn. schulcliç te zijn aan
de ueduure van Jan Harnicx, voor de pacht van vorig jaar. i."oú
BezeeJ., l,rlillern van den Bri.ele, ü]ivier Heckaert .Ë"ä,"., u" b;;gvror. Hii erkent eveneens 4 lb. gro. tourn. schurd voor het
jaar I4A3, hiervoor staat lfiLlem vän clen ûhei.nslande. Hij erkent
eveneens 4 lb. grcJ" tourn. schuLd van een leningu om er
dieren
mee te kopen . Hii erken b, eveneens g schilclen *"ñútO, cJie zi j
hem l.eende en \uaarrnee hi j een stuk grond kocht .
Fo i.B vo/6,

426, Margriet , ued uu/e van Lievin fiLoums, arlcent 7 thr. t0 I gro.
tourn s chuld ig te zijn aan cJe tueduue vän Jan Harincx.
Fo IB "vo /7 .
c

427

, Jan van Hul"f ¡:1gfrem, de oucle r e rkent 37 s .
schuldig te zijn aan píeteren AeLbrechte
"
Fo I9 ro/4.

.1

cl

. gro. en 2 ing.

428, Jan van de Niguu/erì\ueghe,

alias Beerr<in, errcent
s. 4 d" gro.
schuldiq te zijn aan Gitles varì BeversÍuus voor27
de
aankoop van
koren.
Fo 19 vo/I0.
t129. Pieber Boudins, baljuw le Damrne, stelt zijn vrouu/ Barbelen
van
Heecke aan als zi.jn t"!Lelijke praatsvervängster om de renten,
die J""ob..Y3l den Somp1e, ¡ãn vän Abbinsvoeídu, de ureduure van
cleve en ì¡,i11emme van Bo"t.
:chulcriç zi jn en de zr s. B d. p;;.
die aan de rente zullen ont,brekenr"ov"i
Le geven aarì de SintMichielskerl< te Gent.
Fo ZZ vo/I,
r4g3, december

B

430, Katheline van rJen Broecke en haar zoon l(erstoffeLs Rabau verkLaren 3? s, gro ¡ ont.vangen Le hebben van Janne van den Hole,
I:. _ 9if Ji.s, tlle hi j hen õ"r,utcliq vas.

Fo 19 ro/6,

43J. Jan vanden Hole, fs. Gi11is, van Sint-Flaria-0udenhove, erkent
?1 s. grq. schuldiq te zijn aan Gheroelf Betten.
Fo 22 vo /2.
t+32, Kerstof f ets Rabou erkent 5 s. 6 d. groo schuldig te
zijn aân
Gherolve Betten.
Fo ZZ vo/3.

1403

433,

decembe

r I0

Gillis Roelfs erkent rz rb. gro. L,ourn, schurcliç, te zijn aan
Gheertruden slnefs, u¡eduwe vãn Jan van scuervelãe,
voor de
aankoop van een. huis, staande in si^t-pietersr op'oå
ruieuustraat, Het is belasú met 7 J.b" 4 s¡ gr;. par. per jaar
voor

56

een dienst in Sint-l4ichiels. De landeigenaar Jan van Assenede,
van l'leinricke Martins,
verklaart zieh akkoard.
23. april 7406 I r,heertruden SIoefs verklaart reeds 6
lb. grei.
gltvangel t,e hebben van GilLÍs Roelfs. -

als. ontvanger van de testarnentuitvoerdõr

fo 19 to/7.

434. 14artin van sicler stert zijn knaap Girlis Rijtrarde aan, aJs
llFojnLgruetteri jke plaatsvervanger in f i.nancië1e zal<en.
ro,/11,.

435. Jan t/ialrey, vleesl-rouuler,
Kathelinen van [,lambeke.
Fc ZZ vo/6,

er[<er¡l:

!3 so ç¡ro. echuldig te zijn

aan

tt36. üoor Jan van

Buxtale, anìman-van Gent, Jacob uan den frloure, tdu]f _
'o"h"pon"n van
ram l"Jurf rams en Lievi.n van
-vräminghe, de Keure,
.caneEhem,
uercl ten voordele van broecler
Píete'ien
**"ster van de
Begarden, als praat,svervangel yoor zijn gemeenschap,
beslag
geregd. op een tvoonsL r-rit, de vorclersstiaai r"""
ut"ãéu" Boudin
Hueoe

in

uroonde

en die nu toebehoori

pieteren

Boutrins. De
inbeslagname gebeurde voor zo lb. p"".;;; achterstaJ-lige
randcijns.
Zie oc¡k ñf,n fBl.
Fo 22 vo/10.
437 ,

De ilbgslagname van de onroerende goecleren van Gillis
Libben ten
voordele van Lijsbette screercs neõrt 36 s. grG. .bourn¡
opgebraeht, die vary het schuldiçe bedrag ,o",:t af getrokken. l-lierbi
j
u/aren I¡Ji11em van Groesselare, arûman van cle Burgstraat,
Girris
van der Beke en Lievin varì cánegh;in, n"r.,*penen van de Keure
en
Jacop

l--o

0esterlinc, gez',oren priõere vån.c*nt,

22 vo/13.

aanu,e

zíq,

1405" decembe r 11
438, Jan van Curtril<e,

[Jetteren, erkent 7 lb. par. en 863 ilfaes_
seelhouts tae.l.qe'l Y*n
7_en 9, schuldig te zijrr aan pieteren StraeL_
manne, voor uollen
Hi,i berooft ctit te betar.en
met
de 40 d. gro. cJie ,-Lakens.
Pieteren aan onkosten heeft rleharJ omsarnen
Jan
te
vervolgen.
Fo 19 to /3.

439. De schepenen veroorcJelen t,Jillem Daens tot het bet.al en ín
de
naam van pieteren van l,4usschent¡rouc van 3A s qro. ,
aan
Lievine
DameIeyt.
Fo 19 ro/5.
440' Gilris Heyns verklaart' dat, hij een leen van ongeveer B roeden
groot, gelegen in cJe Þarochie vinkt, heef L ver*ocrrt aan pieteren
van den Turre, het reen i.s gereãä"-tu6sen
het goed te Bracx,
ten oosten en cle MueLenmersch in het ruesten.
e iiris
erf de heL
Leen van zijn vader pieter H;y;;, ieruijl de oudere
zoon,Daniel,
de Muelenmersch erf rJe.
Fo ?0 vo/2.

57

l4Qf, december tI
44j. Gi11is Heyns verktaart. het leen Le vinkt, gehouden van het huis
van ['Ji jchuus, ten uesten van het Kerketgroui - iõ r/z buncrer
,
groot, qekocht te habben van Andries vañ Groétbroue
met geld
van zijn broer Danier Heyns. Gilris erkent daL hi.j het
reen
urebtelÍjk moet overdraqeñ aan zijn hrroer. Als cirris zijn
zou sLoren i.n het geuruik van he[ .].eeri , zar hr j hem 3o r.b broer
gro.
tourn. betaLen ¡ uâãrvari de g¡rorrr.!opùrengst die öaneer had, .niet
urordt af getrokken ".
F0 zo vo7j.
l¡42, Gillis Heyns erkent 37 s ¡ 6 d. grcl tourn, schultJiq
te zlJtl
" en geleend
aan Pieteren van den Turre v0or: koren
gõtd,
bij de
verkoop van een Ieen aan PieterBrì.
Fo Zt vo/4,
4¿t3, Gillis Simoens, f s, Jan, erkenL 4 lb ilro. tourn,
schuldig {:e
zijn âan Janne den Grave, f s. Bouclirr," voor de aankoop
van j tl tl/ê 1en.
Fo ZZ vo/8,

444, Lievin de Moer erkent 32
t¡J.illemaoen voor koren.

s

o gro " l¡ehulrJiq te zi jn aan Janne

Fo ?Z vo/II,

445, Lievin GheyJ.inc erkent 2A s. gro. tourn schuldig te zijn
aan
" ijzerõ.
Jacoppe Kerstiaens voor de aankoop van 500
Fo ZZ vo / 14,
446, De schepenen veroordelen Jaeoppe den tiitten tr¡t het betaren
van
28 s. 4 d. g ro. aan Janne van den idieuwenuegtre, aiias Beerkin,
omdat deze I aa LsLe dit rrerirag \/oor hem aan cirÍis van
Beversluus
zaI betalerì.
Fo ?j to/L
447

, Lievin Uersoyen erkent 2 ltr. J.Z s o qro. tourn. schuldig te zi jn
aan i'iergriet slJoemhouuell
de påcht viìn ueiden. Hi j verzekert zi jn betaling op jn voor.
ruoning
iu de liÌolenaarsstraat, op de
.zi
grond vul de !eilige' ceeõt
van sínt-tlichiels, clie reeds beraet
is met 23 s. 4. d.
jaar. De gro'deigenaar f-reinric van
.per
Ansbeke, príester, þar.
in d;
noäm van J" voornoõmde Heilige Geest,
verklaart zich akkoord.
Fo Zj ro/4,

448, De

s chepe nen veroordelen Jan van 0verackere
tr:t het betalen
n 3 lb. 1B s. gro. t-.our¡r. aan
Lau,uerse van Hi jste, die in de
pl aats st,
jn ç¡rootnioeder KateI_ine Gheei**", ulecJuue van
""1 van zi
Ra ea Brab anters
Fo 23 îo / 5.
449. l,rlíllem Ti jtgd. erkent 1I 1b. 16 g. gro. tourn. schuldig
te zijn
aan Adame va,.ì Kersbelch, t/oor geleend geld, Gillis Ti jIgast
en
Lievin Ti^jtgast zijn
borg voor ldillern.
Fo Zi vo /3.

VA

"

5'l

I40t
45U.

decembe

r

11

Jan van cJen Hecke, in cJe naam van cJe Heitige Geest van
sint_.lans
en al's larrdsheer vart het later vermelde
huis
en
Janne
varì
Houten
verklaren dal zij tesamen qeLuir¡en rãr"n vân de verkoop rJoor
clais van den Reighe en- zijr., u"ó,r,, Lisb*tt" van een ii jrrente
v an l¡ zurare gouden. no bel pår
¡iaar aarr l_i evine Coe f.ins p priester ,
en li jn doehLu:'.l(ateliner' voc,r
zr_r.lerng één van hen Ieef,t. De
renle is gevestigd op heú huis u,aar
ðr*is er.ì L.isbette ir; u/onen
de vri.¡dagmarkL tussen het hoekhuis
.a81
i"nq" l,lunt en het.
huis van Jacob Hoes!err-i jncr<, uãar 4 rb. rneL cleper
jaar uitgaat
landcijns voor cJe t.tell.iqe Geest, van sint-Jan
-[ar.
3an
en
eveneens
B nobel p?l jaar voor een an.Jeru rijf rente. De overeenkomst
is
reed$ op 20 juri r4tjl gesroten, rnå"i nu p"" croorqegeven.
Fo 33 to/5.
e

4t3
45]-

d

cember

12

De

schepenen veroordelen Jacoh Sturtewaqhen, f"s. Boudin,
tot he{:
-tJillem
betalen van ? Ib. 10 s r gro. tourn.
aarì
van
der
Steene.
Fo 17 ro/5,

452' De schepenen veroordeLen fleinric url cler speyen¡ praatsvervanger
voor de scl'tout van Gheerzee, Janne Rassca"iu'un'J"nn" Gheerarde,
schepenen van Gheerzee en Jánne Scuddenacht,
fs. pietero pieteren, fs. symo. en t.Jirlern, ¡;: cirrio, i;;å"i;;naars
in Gheer_
zee tot het betar.en van 5û rb. Lz e. par. aan het Temper.huis
het Lazarusgasthuis te Gent. tJit is voor cre procesonkosten en
die
het gasthuis heeft gehed om lJille-van vureomñiÀtr-,"n t.e
vervorgen in verband mõt. rJe *u/at""iÃqnurr van Ghee tzee.
Fo 19 vo/J.2.

453' Arend van den velde verklaart in verband net het goec,ter
dat hii verkoeht heef t aan .lann" gåi11iet, ariàu uillems, Beke'
at,
de 28 bunder 335 roeden be1all ii¡rr met ¿¡ I/Z f,ãf
rcgge,
bi jna 6 r/? rrarster evene, 15 Lipöen. en z kippen,"t""
J" gans, 50 eie_
r'en en 7 s. I d. gro. Ars er me""'onkosten
;ij;
moeten
cJie onder
bepaalde voorulaar.ren door nrenJ-ro"a*u Lerur¡i:etaard,
Fo Zj ro/2,
454, Michiel suic verkl.aarL.dat hij voor een periocre
van J jaar een
huísr Çe'!'egen op rJe I'ledert<ou[ä", -ii"*"n rJe huizen
van Jan Kniif s
erì Pieter Puuts, heeft gehuurcj úun Jacob sn"ouõÀtu.
Het huis,
vroege" :"1 bakkerij uerd gehuurd voor z4 s¡ gr;. per
jaar, Ar.s
Jacob het huis verkõopt to"i
i
maanden
op
voorhand
verruitti.n;l
gen en de huur varì deze maanden is gratis" Ais
t4ichiel
het
huis
na één jaar ruil verr.aten moet hij eveneens J maancJen op
voor_
hand veruittÍgen, zoniet moet hij i
¡nn" betar.en.
Fo j5 ro /9.
cf

140 3, decembe

455,

Jan
aan
Fo

r

T3

Pieterssone erkenL 2 Lb, g s¡
Janne den Keyser, voor l<oren. l0 d. gro. schuldig te zijn
'

19 vo/.4,

59

140

l

456,

december 15
Jan de Sael erkent dat hij 70 Lb. 2 s. 10 d. gr0r
gen heeft van Colarde Rasoir en [,Jil Iem de l]uysson,
koop van I2I mud, 4 halsLer, J muCdekin zout, dus

6 tJ. par. I mÍt.e per halster.
Fo t 5 vo/IO,

tourn. ontvâfìvoor de veraan I1 d"gro.

] , december l4
457 . Jan de Ghend Ên Lisbett,e van ErtJenber,¡,
zijn vrouur, ver[<laren
dat zi j de stove , st.aancJe op rret preiÃú¡ e
ãchter dé 0ucrburg met
volledige inboeder aan hun zoon Janne cJe
q*u*n voor
1:
2a d. gro. per veer<. De u,ekelijr<se rruur zar Grreird
telkens
rnet l0 do
qro per week ci¿llen aLs één va¡r cJe ouders
'
sterl't,
jk,
u¡.t*incleli
aIs beiden clood zi jn za.L Janne het hrjis al.s eniq'""igBnaam be_
zitten. De larrdcijñs rnoùt croor cJe r;;;i bet,aald uorden en voor
cie 23 bedden met lijnuaad en andere inboedel moet
de zoon 4.Ib.
sr gr0. aarr zijn 0uders.
!7
Fo 23 vo/5.
l¿rú

L403" decernbe r 15
¿158. Jan Lauuers, f s. Pieter, erkenl_
Ib. 6 s. 4 d. qro. schuldiçJ
te zijn aan Heinric van Capricke,l voor
Itblaeuuenerro
F0 15 vo/5.
45e, l¡/illem dHont, alias

Pols, erkent Z4 S. qf O schuldig te zijn aan
AeIzuuts, bovendien is hij haar 2B. d. gro. proceskosIu"griet
ten schuldig.
Fo 1.9 vo/!.
468, Mergriete cos!ulr, van Aatst, erkent zz s. B d. gro. schurdig
aan pietren van CaesÉre.
!: zijn
Fo
19
vo/5,

T''JiIlem valke r Ghiiselbrecht de l'4uelnere en hun gezellen
' deren
van de onderl<osteri j van cJ; õint-tlichiersparochie , invinGent,
verlclaren dat hun voorgangers op 7 tJecember llg8 Jan Heeclema¿.1
hebben veroordeerd tot-heI bebaien van i4 so 4 do
ÇFor aan
Janne dur [Ju]sJ-aghere en toL 40 ¡. qro.
proceskr:sten,
Fo 23 r"/6.
462 ' ì'f illem valke, Ghiiselbrecht rIe f"luernere en
hun gez-ellen, vinderorì van de onderkosterij varì de Sint-t,tichi"i;;aiochie
iÁ Ge;i;
verkraren dat hun voorgangers op zr novernber i+ol p:j.ei:eren
van
Sevenberghe hebben verõorðeerd Iot het betaren van
i
s,4
d.
gro. aan Jacoppe van den Ackere, hakker, en tot zo d.-q"o.-p"o_

46I

ceskosten.
Fo Zt to/ 7,

463, |rJillem Valke, GhiiselbrechL de Muelnere en hun gezellen,
vinderen van de onderkosterij van de Sint-Michieì.sparocilie te Gent,
verklaren dat zij op A óttober I4O3 Heinri.cke Haec ilvan den
ùJincletf veroorOeðld hebl¡en tot het
betalen van 6 s. gr0. aan
Lievine den Hane, rnolenaar r oñ tot. de
proceslcos.L,en li d. qro.
en I ing.
Fo Zt ta/8.

60

1¿lûf

"

december ]5

464. l¡Jillem Valker Ghiiselbrecht de i4r.¡elrìere en hun qezellen, vinderen van de onderkost.eri j van de Sint-t,t.ichielspaiochie t.ð Gent.,
verklaren dat hun voorgangers op g decenrbet r-At2, pieteren den

cupere veroordeeld hebhren Lot het betalen van l] s. gro.
en tot 1B d. gro. prúceskosLen.
Igvlouru_Reyneers
Fo 23 ra/9.

aan

465, Mechiel de tJind erl<ent ll s. B d. gro. schuldi.g te zi jn aan Mergriete uten Berghe, weduure van iJillem Potter voor koren.
Fo 23 vo/7,

der Strat.en uit Verrebroek, erkent Z lb. ti s.
schuldig te zi jn aan GilIisse v¿r.n BeversJ.tius, ín cle naamçJro
u"n
Janne van den Steene, voor een paclrt "
Piet,er Coppins stel t zich borg voor Lur¡c .
t'o 23 vo/11.

466, Luuc vzn

467

.

decembe

0

468

Arent van den Ende neemt het goed ter Riit, r or.ì geveer 17 bunder
groot en geLegen in de paroehie i4eltjen in pach t van Huç1hen van
Grammes, voor een termijn van 9 jaar, aan 13 1 b. griJ. per jaar.
Hierin is het schoofrecht dat Hughen.in dezelf de parochie bezit,
inbegrepen, behalve tijdens de eerste drie jaa r het schoofrecht
op I t goed ter Helft, dat toebehclort aan Dañee 1e van tlen Bossche en zijn vrouu, De gebouuen moeten voor he t ingaan van de
p?cht in qoede st.aat gebracht vorden <loor llugh en en op het
einde van de pacht door ArenL. Verder tuord+, ño g bepaald
de
bezittingen onderhouden en bebourud moeten urord Brl r Hughe hoe
sLaat in
voor het, voedsel van de duiven en ontvangt hie rvor-ìr jaarlijks
24 koppels duiven.
Fo 24 ro/I.

"

1403

r

Jan CIais erkent
Pauvelse lJiise.
Fo 23 va/2,

2

1b. 2 s "

oro n tor,¡rn.

schuldig te zi jn

aan

december 17

469, Jan van den Hamme, f s. Jan, ei-r Marie peynarde, de erflqename van
haar broer. Jacop Peynarde verklaren dat zij geen schulden meer
t,en opzichte van elkaer hebben in verband *eI de pacht die Jan
en Jacop samen hadden,
Fo 19 vo/7,
tt1O,

Jan de Gheent, f s. Jan, verk.Iaart dat hi j een sLove, gelegen
gp het pleintje acht,er de 0udburgr verhuùrd heeft aån-Janñe
oud-grauu/erker, voor een periocJe van } jaar, aan
?1"{"rics,
1B d. grg. per rveek. Jan Diecrerics ebkent dat hi j ä" inboedel
van de stove ontvar'ìqen heef t vc¡or een bedrag van , 1b.

()I

s" qro" en hij moet ze in dezelfcle staat l.aten op het moment. clat
zijn huur eindiqt" A1s er: schade aan aangebracht is moet Jan Dieclerics
ze verqoeden" Gillis de paeu, uit <le Groene Briel en Gillis de Meester
zwartlecJertouwer, van achter de Oudburq, sLellen zich borg voor Jan
1"7

Diederics "
Fo 23 v"/1""
1"403

471."

december

17

Beatrise sBruwers, v;eduwe van Jan Gheyters verklaart dat zij twee
woonsten verkocht heef t aan P-leter weyl.in" ze zí)n getegen, naast elkaar op de hoek van cie Komijnstraat" Eveneens verkocht ze een erfeliJ*
ke rente van 4 s" par" per jaar op een pleintje ernaast" De grondeigenaar van cleze eigendommen is Ghelloet sÀmman, fs" Jan. De verkoop
is gedaan voor een lijfrente ten voordele van Beat.rise, van 12 s"
gro" per jaar" NaasL de twee woonsten stett Pieter een derde woonst,
eveneens op de grond van Ghelloet sAmman, als pand voor deze rente"
F" 24 r"/3"

472" Willem de l-leere erkent 14"OoO gebakl<en st.enen schuldig te zijn aan
Janne Mi-nneboclen, scheepsmaker, voor de aankoop van een demerschip"
Het schip blijft eigendom van Janne tot alles betaarcl is"
Fo 34 v"/6"
14C-3

december

18

473" Jan Buse erkent 16 s" 7e ¿" gro" schuldiq Le zijn aan cle weduwe van
Cornelle sWinters "
F' 23 v"/4"

474" Jan Vincken erkent I lb" gro" schui.diq te zLln in naam vân Victoere
Eekaerde aan Janne Everwiine, fs " Roegers.

F" 23 v./6"

14A3

december

19

475" Jan van Vaens erkent 33 1b. 12 s" par" schuldig te zijn aan de Heilige - 3eest van Sint-Jacobs te Gent .v,- r'' een. achterstallige ,, erfeli j-ke rente" Jan van den Eeken, volderr €ñ wonende op de Reep en Jacop
Fierins, fs" Heinric, staan borg voor hem"

F' 2I v" /3"

476. Luuc Bastoen erkent 16 lb" paro schurclig te z-i jn aan Janne den Zagherêr f s " Jan " Lur¡c beLaalt het geld in cie plaats van C1ayse van Eedevelde, die nu naar Sint-Jacob is vertrokken" De schuld is afkomstig
van voering voor tleding en voor werkuren"

F' 25 v"/6"

6l
1,403

477
478

"

december 20

" Jan Stoep erkent
F" 2A r"/3"
"

s" gro" schuldig te zijn aan Eweyne Diedericx.

Jan Scaetse en Aechte van Couborne, zi)n vrouh/,
beloofd cathelirle van Bruusbeke, moeie van Aechte oãrt*.iig ú"hebben
onderhouclen
tot zij
sterf L voor een som van 5 lb" gro" tourn" A1s cathetine
i:innen
cle
twee jaar 'sterft zullen ze 1lb" gro" að.n haar broer
Janne
van
Bruusbeke geven" Aechte en Jan van Bruusbeke ziin
samen
de
volledige
genamen van catheline" Als
scaelse en zLjn vrour^/ sterven vôôrerf-.
')an
cathellner moeL haar de 5 rb" gro" worden teruggegeven"
De overeen_
komst worclt verzekerd op het huis van
Jan
en
Aecht,e,
staande
over de
schelde, tussen de woonsten van Gillis van den crokette
pieter
en
stroedechersr êFr dat berast is met 11 s" par" en
3 kapoenen per jaar:.
aan Roegeere van pittem, priester, voor
gronclcijns"
de
van de grond waarop het huis staai, Roegeere voornoemd,De eigenaar

zich akkoorcl
F" 20 r'/9"
479

32

verklaart

"

" Jan Bruusch erkent 2 Ib" I s" gro. tourn" schulcìig Le zijn aan Jan
van Lyfferinghen voor i j zerwaren
"
F" 28 v./6"

4Bo" HeÍnric wouters verklaart 2Ib" gro" l-ourn"
te hebben van
vj-ncent van Huerne" Het geld behãort toe aanontvangen
Gillekine
f s" Jan" t'{einric beloof t Gil}is 3 jaar te onderhouden van Huerne,
en hem cle bakkersstÍet bi j te h:ren'Een , claarna ,Át hi j het gelcl terug
aan GÍ11i-

kine geven "
F! 31 v" /3"

481"" Robberre van Leewer-hemr ridcler, erkent.
dat hij als voogd en in de
naam van zijn nicht Lj.sbette van Leewerghem
90 lb" gro" tourn" schul_
dig is aan LisbetLe van Leewerghem, weduwe van
Jan Cabelliau.
Fo 36 v./7"

482" wulfram vanrjen BergherbaÌ<ker, erkenb 6 1b" 10
tourn" schur_
diq te zijn aan Janne Barcle, fs" Michier, voors"degro"
aankoop
van een
huis, staancie aan cre sint-Jånsbrug bi j cie Houtbrier
"
30 februari 14a4: Gil1is Boene, píaat"vervanç3r
van Janne Barde verklaart dat al]es betaald is door tìughe van ¿ér walle,
voogcJ van de
kinderen van Wulfram "
li'o 43 r. / 1"
1,403

december

22

483" Lievir: van der Ghi jst I Jacob cle Leude en jan
C1erc, vinderen van
de opperkosterij van d e sint-Jansparochie i.n de
Gent
voorgangers Martin Gh /: ent en zLjn gezellen op 24 verklaren dat hun
14C3 Janne
van den Assche, timmer man, hebben veroordeeld tot apriir
het
betalen
van B
s o gro. aan Heinricke den Amman €n
tot
16
C,"
gro.
r
proceskosten.
F't
20 r'/5"

63
1"403

n december

.)1

484" Lievin van der Ghijst, Jacob de Leude en Jan de
cLerc, vinderen van
de opperkosterij van de sint-Jansparochie in Gent
verklaren dat hun
voorgangers Martin Gheent- en zi,jn gezellen op 3 maart
den Jaghere, ridder, hebben veróorãeeld LoL het betalen14a3 oliviere
van l_o s"
gro" tourn" aan LisbeLte, weduwe van Gheeraert van Turtelboeme
en
tot 14 d " gro " clerechtskosren
"
F" 20 r./6"

485" Lievin van der Ghijst, Jacob de: Leucle en Jan c1e
clerc, vinderen van
cie opperkosteri j van cle sint-,lansparochÍe in Gent
verklaren dat hun
voorgangers simoen Bets en ziin gezellen op 17
1-399 Janne Kan)ulÍ
naerde, hebben veroordeelcl tot hãt netalen van O
B
d" qro" aan
Jancwii-nne van den Damme en bot 15 d . gro en f- ""
ing
proceskosten
"

F' 20 r./7"

"

"

486" Lievin van der Ghijst, Jacoit de Leude en Jan de
C1erc, vincieren van
de opperkosterij van de sint-Jansparochie in Gent
verklaren dat hun
voorgangers Martín de Gheent, Thomas de Clerc en hun
augustus Janne van ileyghem l.reb,ben veroorcleelci tot hetgezellen op g
betalen van
20 d" gro" aan Claise Sermassen en tot 20 cl" gro. proceskost,en
"

F" 20 r"18"

487

" Diederic Bouters, f s" toessin, verklaart ciríe viercle van 9L ].2 roeden
land , lÍqgende in oucleqem en gehoucìen van Janne vylainerverkocht
te
hebben aan Janne van rlen Seughãn.. De groncl is gel.egen
het
aan
"
Ga_
verstraatje aan de wesLzijcle. de vrouw van Jan van den Triest en
clemencien wouters aan de oosLzijcle, willem vlamyncx aan cje
kant van
Gent en de gronden van de kerk en de kosterij vaÅ oudegem,
geheten
ttup Losenaçhin?r aan de kant van Oudegem"
Fo 21 r" /L"

4BB" Mergriete smaclers verklaart, met rle toelatinq van haar
man pj-eteren
Pieters, dat zLj als qunst en aalmoes een huis
Kalvesteeg,
in
cle
met alles wat eraan toebehoort., geleqen tussen de bezittingen van
Jacob sGraven, zwartleclertouwer án de.: voornoemde pieteren Riet.rs,
geeft aan Aechten Stu1s, vrouw van
Daneel van Cuent. Het huis staat
)p grond Loebehorend aan de Heí1ig< Geest van
,:n cle
infirmerie van sint-Elizabetlr en is nelast metSint-r.4ichiels
grondcijns
een
4 d" gro" per jaar" AechLen moet, voor dit bezit jaarlijks 4 s"van
gro"
aan MergrÍete en Pieteren geven zolanq Mergriete- reeft AIs Mergriete
"
"i sterft maq haar man de waarcle van het
huis
of
3
gr^o"
l.b"
tourn" uit
haar erfenis hebben" De landsheren Heinric van Ansbeke, priester
Heinric van clen Bossche respectievetijk in de naam van de Heilig. en
Geest van sint-l{ichiels en de infirmerie van sint-ErÍzabeth
verklaren ztch akkoord "
F' 24 r"/2"

64

1-4O3, december 2Z

489" olivier de Hane en wouter cie Hane alias pancoux, zijn zaon, erkennen
]b " gro " tourn " schuldiq te zí jn aan Boucline van RavenscoeL omclat j 4
zl
borg waren voor hun zoon en broer Janne de Hane, alias pankouke. Janne
de Hane was diL bedrag schuldig op Lret einde van z-i-)n pacht voor een
lating op_Boucrins goed te peteqem, dat men Durenwe noemt"
Fo 24 v'/5"
49o" Jacop Janssone heefL een J--ijfrente van 2 nobel per jaar verkochL
aan
Truden van Boschemr vrouw van Jacop van der Muelen De rente vestigt
"
Jacop op zijn huis, staande aan cle Leie, bachten Freren
Mineurenr op
de grond van
Poortakker" Het huis is enkel belast met een orondcijns
van 55 s" par" per jaar" De landsheer wulfram vriendt in de naam van
l:oortakker verklaart zich akkoord"
F' 25 v. /LA"
14C-30

december 24

491" Heinric van Anselaer erkent 3 nobel schuldig te zijn aan Gheraerde
Zoetamese " pieter van AnseIaer, Heinrics broer en Lauwereins
de poer_
t.ere staan borg voor hem "
F" 21 r. /í..Ct"
492" Hilciebrant de Backere erkent 20 s. 7 d gro schulclÍ.q te zi jn
aan Jan"
"
ne de Corder "
Fo 24 v'/1"
1,4l.3

december

29

493" ClaÍs den Coc erkent 33 s" 6 d gro schuldig te zLjn aan Janne van
"
"
Maelgavere "
31 augustus 14C6: voLdaan"

F' 6 v"/8"

494" Jan Nachtegale, f s" Heinric, erkenL 3 lb" 1,4.s" gro" schuldiq
te zÍjn
aan Jacoppe den Bucl voor een demerschi-p" pieter Fi-erins, Jan de
Meester, schipper, Heinric van clen Hende, Jacob van den Borch en Lievin
de Pape, onvri je schipper, staan i:org voor hem" Jan Nachtegale heeft
het schip aan zijn borgen gegeven tct hij zijn schuld betaald heeft"
Ft 21 r.12"

1404, (n"s" ).

l

anuari

1

495" Lievín Inghelbrecht erkent 24 s gro t,ourn schuldig te zi jn
"
"
"
Janne van der Heet "

F" 34 v"/5"

aan

65

1404

(n"s")

1

anuar t_J

496" Pieter van den plassche erkent
äan Ghiselbrecht den Vos.
Fo L9 v" /L4"

4

tb" B s" 4 d" gro. schul<iig te zLjn

" Heinric Beytac erkent L lb" gro" schulciig te zLin aan yden Arcìincx,
voor lakens "

497

rF1.

)t-,
Lv,

Lno // aLõ

498" Zegher van Buederwaen, alias Ltoubbarcler, e rkent 27 s gro.
schuldig te
zijn aan Janne ut,en ldulc¡hen van Langerbrugge" Jan cje" Cleyne,
fs. .Tan
staat borg voor hem"
F' 20 r'/2"
499

"

rn verband met cle erfelijke rente van .31 s" par" per jaar clie Jan van
Bruecele , fs. v'/i11em, kuiper:, aan pieteren
pape, fs" Gheerorf
schuldig is, verklaart Pieteren <lat zi j in f cle
e:lte toáberroort aan cle

erfgename van MergrieL Jans, vrouw van Gheerolf spapen" LisbetLe
spaPent non in de Bijloke, zal- haar leven 1ang de rente bezitten" Oorspronkelijk werd de rente verkreqen door pieteren bij rle verkoop van
twee huizen naast elkaar op de l-eier op de hoek van de steeg, waar
Jan ivloenins hui.s op cle anciere hoek staat , zoa1s staat
op f o 35 van
het schepenboek van rle Keure in het jarar 1401, tijdens het
van Jacob van cren pitte, HarenL Everwiins en hun gezeì.len" schepenclom
F' 20 r" /1O.
1404

(n"s")" ianu ari
de

5

, aIi as Vl aminc, verklaarL dat hij de 2 Ib" 2 s" gro"
staclen hem schulclig is, overclraagt aan Marlen, weduwe
van .Jan C1erx, a1s betaling voor een bedraq dat hij haar schuldig is"
Fo 2.1 v" /G "

50o. l¡/i 11em

Noerman

die Jan van

14Ct4

Of

(n"s"). ìanuari

6

5O1" Jan van Lede ve'kraart 5 buncier en 1 dachwant grond verkocht
te hebben aan Janne van den Hulle" De gronci is gelegen in de parochie
Erpe
en is belast met 3 s" par" per jåar" Col.it ,r.n up den
Bosch en Wi I lem
de Vremde staan borg voor Jan van Ledi:
F.'

28 r" /11"

"

(n"s"). ianu ari 7
5o2" Heinric Monac heeft een <lubbele lijfrenLe gekocht voor zichzelf en
voor zi.)n vrou\^I Mergrieten van Habinsvoerrle AnLhonise van Sent Gil1is
zal- elk jaar L0 s,, gro" tourn" betalen, tot "beÍden overleden zLjn" lJij
vestigt de rente op ziin huizen, die naast, elkaar staan op de Groene
Briel r oP de groncl van het ni.euwe kloosLer aan de Groene Briel" De
huizen zi jn reeds berast met een g.rondci jns van 1-5
" par " en 5 kapoenen per jaar" Jan cle Man was aanwezig in naam van cles grondeígêrìãã¡;:
"
Fo 24 v' /4"
14O4

66

(n"s"). ianuari B
5O3" LijsJrette van Herpe erkent 3 lb," 6 s" gro" schuldig te zijn aan Pieteren Jans, voor bier "
F' 2A vo/6"
14OA

5O4

505

" Lievin Devnoet erkent 3 nobel schuldi.g te zíjn aan Jan Everwiíne.,
Fo 24 v"/3"
"

De schepenen doen uitspraak in heL geschil tussen Kateline, vrou'úr en
wetteli jke plaatsvervangst,er van Pieter Vos en Janne den Rudcjere en
zLin vrouw Merqrieten van den Hecke over de aankoop van één bunder
verengrond, qelegen te tt{oerl:eke op het eincle van de leecle van Seqher
Scoenensoone, met de veengronden van Lievin sAmmans in het oosLen én
die van Arend Ramonds in het westen" Deze groncJ hadCen Janne-clen Rucicie.rr¡
en zLin vrouw gekochL van Pieter Vos" De schepenen beslisserr dat de
kopers cle grond mogen houcien maar ciat zij boven de aankoopsom noq 9
Ib " 10 s " qro. Lourn " moeten betalen
15 januari 14A4 (n"s"): 5 lb" gro" tourn" reeds betaald"
29 apriL 14o4: Pieter de Vos verkfaart alles betaard"
Fo 24 v"/6"
,,

506" Stevin van Lieclekerke en zijn vrouw Lj-isbette sKempen verklaren dat
zi) aan priester Heinric van Ansbeke, als ont.vanEer van cie Heilige
Geest van Sint-Michiels en aan priester Jacoppe den V,/ielmakere, als
ontvanger van cle kerk van Sint-Michiels, een erfelijke rente hebben
verkocht van 4lb" 13 s. % d" parî" per jaar" De rente is gevestigd:
10 s " 1ø a. par. op het erf waar Pieter de Backeren op woont in de
Eglantierstraat "
42 s. par" op het erf waar Fransois van den Crayen woont in de
straat voor de predikheren, 'lie men fnqelandstraat noemt "
23 s" 3 d" par" op het erf waar de rrz-westren't op wonen, naast Fran*
sois voornoemd. ( L)
9 s" 6 d" par" op het erf ernaast, aan clezelfde zwestren toebehorencl
B so 6 d" par" op het erf ernaast, weer aan dezelfde zwestren Loebehorend "
De Heilige Geest ontvangt er 3 lb" 3 s" Þ2 d," par. van, de rest is voor
de kerk "

F" 24 v'/9"

5O7" De schepenen doen inspraak in het geschil tussen pieteren clen Vos,
schipper aan cie ene zijde en Janne clen Rudclere en Mergrieten van den
Hecker aan de andere zijde " ZLj veroorclelen Mergriete tot het betalen
nog 9 ]b " 1-O s gro " achterstaltigvoor cle aankoop van 1 bunder veengrondr gelegen "op het
einde van de leede van Segher Scoonensoens, in

de parochie Moerbeke"
Doorstreept omdat het reeds Ís opgenomen in het schepenboek op F"

v"/6"
F' 25 r"/2"

(1) de qrljze of grauwe zusbers van SÍnt-Michielsn Annonciaden, ook de
zusters van SinL-CaLeline genoemcl "

24

1f"

67
1-4A4

(n.s"

508

Jan van Ydeghem verklaart dat hj.j % bunder meers, Iigqenrle in de pa_
rochíe i4er"elbeke, ver:kocht heef t aan Just,aessc coeLs" p. qrond
is
gelegen tussen de bezittingen van Gj.llis Tienwins, aan cle kant van
Gent en Justaes Mersch aan de zijrle van de,Schelde en is belast met
6 d " par. per j aar " Deze verkla::i.ng is eveneens af çe1egd aan de plaatseI j. jke wet "
F" 43 v'/3"

nuari

B

(n"s")" ianuar L:)
5o9" Ftet huis cìat men dlaghelkiin
14A4

noemL, en qelegen is op sersanderswalre
en toebehoorL aan Fransoyse Scape werci ten voordele van Kathellnen
sPapen voor 5 lb" gro" in beslag genomen" De .inbeslagname gc,.beurde
door 1"üi1lem van Goesselaer, ¿ìmman in cle Burgstraat en Janne c1en wielmakre, Pieteren Heurenbloc en ..fanne van den pitte, corciuanÍer, schepenen van cie Keure "
F' 21 r" /8"

510

' Pietre Eerenbaltt , zi jn broe.r Gi I1í s Eerenbout en pietre Bachnus erkennen 10 ]b " gro " tcurn " en B s " gro. schulclig te zi jn aan Michiele clen
Windr voor cie aankoop van veengrond in de pãrochie Moerbeke" De veengrond ligt aan Fransois leerle, tussen cle veenqroncì van Jan Wints,
het oosLen en de veengrond van Drongen in het westen en is 1 gemetin37
roeden groot

F" 21 v"/2"

511""

"

Soetin Brunen, weduwe van Laureins sMaegh stel L Laureinse den lt4aech
aan als haar weLtelijke plaalsvervanger om overal in haar plaats financiëtè verrichti.ngen te cloen "
F' 24 v"/7"

512" Goessin Lusscha.rt erkent 1"S lb" gro" schu I di q te zLjn aãn Vincente van
cler Sickelen voor zaken die Victoer bastaard van Vlaanderen in de herberg van Vincente verteercl heeft "
31- januari I4A4 (n"s"): volclaan"

F' 24 v"/8"

513

"

Jan
aan
FO

1404

Goethals alias Voetkin erkent 25 so gro " tc,urn schuldig te zi jn
"
Goet.hal s , zL )n broer, voor geleenci geld
"
36 v" /5"

Lievine

n"s"

anuari

10

514" Kathetine uten Berghe, werluwe van Pieter van Beverne verklaart dat zij
een huis op cle vrijdagmarkt, tussen de woonsten van pieter van Essche
en Jan Musch verkocht heeft aan Heinric van Be11e, kebelsmid" Het huis
is belast met een lanclci jns van 4 lb" par', voor de Heiligr .3eest van
Sint-Jacobs te Gent" Dt? verkoop werd gedaan voor 39 [.b"
tourn"
binnen de 6 jaar te betalen " CorneLis van den Scuerme in õro"
Herzele, Ker-

6B

stof f els Noyts, Lisbette sHasen, weduv,/e van Cornelis Wiinters en Katheline van Ypre, weduwe van Gillis Diederix zi)n borq voor Heinric van
Be1le" Ghiselbrecht. van Roesselaer was aanweziq aIs plaatsvervanger en
ontvanger van cle l andsheer, de Fiei ligc, Geest varr Sint-J¡lcobs "
18 januari, 1-4OB (n"s"): Katheline verklaart 9 Ib" gro" ont,vanqen te:
hebben in 2 betalingen "
7 januari I4O9 (n "s ") : Kathelin,:: verklaarl- nog 5 Ib" qro" ontvanqen te
hebben "
1-3 januari. 141a (n"s"): cle 4lb" gro" c1íe l(atheline aan hem overciroeg
verklaart Boudin píjL ontvangen te hebben"
Fo 21- r"/4"
1,404" (n.s.): januari 10

5L5" Willem de Cnuts erkent 20 lb" qro" Lourn" schulclig te zíjn aan Beele
van der Corben, weduwe van Vrlillem Coens voor geleenil geld"
Beele van der Corben, weciuwe van Ghr:raert Cnuts.staa't borq voor hem"
20 juli L408: Beelen vanden Corben verkl¿rart alles betaald"
F' 21" r" /5"

5!6" Lievin van der Ghiistr.-lacob de Buede en Jan de Clerc, brouwer, vinderen van de opperkosterij van dç-' SÍnt-Jansparochie te Gent, verklaren
dat hun voorgangers Mertins Ghends en zijn gezellen, op E oktober t41z
Willem Padeladen veroordeelcl hebben tot het betalen van 21, s" B d. gro"
aan Janne Mertins en toL 2 s" gro" proceskosten"
Fo 21 r"/6"
51'7

" Lievin van der Ghiist, Jacob de Buede en Jan cle Cle::c, vinderen van
de opperkosteri j van de Sint-Jansparochie, vr:rklaren clat zi j Janne
den Scotelare op 24 november 14O3 ve::oorcleelcl hebben tot het betalen
van één mud €ìvene aan Janne Claenwaerde en Lot 27 d" qro" proceskosten"
F¿ 2L r' /7.

518" Jacob vander Donct, bakker, erkent 3 ]b.
zL)it aan Willem de Buysson, voor koren "
F' 21 r'/9 "

6

s" gro" tourn" schuldig te

519" De schepenen veroorclelen Vüillemme Janssone tot het jcetalen van 36 S"
gro" aan Lievine van Sombeke, clie optreecit voor zichze'If en zijn nich*
te Soetine van der Blake en clat Lievine verantwoorcieli jk zal zLjn voor
het goed dat soetine ge,ärfd heef t van willemme den volre"
F' 2L v'/5"
520" De schepenen veroordelen Olivier Pantine, als borg voor Laureinse
Saenten tot het beLalen van 4 Ib" gro" tourn" aan Katheline van der
Langheraert " Hij mag zijn geld terugvorderen op Olivier pantine"
1'7 juni 1404 is heL voldaan "
F- 24 v'/L0"
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14A4 (n "s

anuari

)

IC

521" Gillis

van detr westvelde verklaart ciat hij betoofd
Dankaerde van
oeqerJ-ande, hoogbal juw van Gent kosteloos te houdenheeft
van
cle
die hij in naam van PieLeren van MonbertanL zar betalen aanbedragen
Lenaerde
Marusser voor Anchonis calven als verminclering van een
'-)
schulcl
van 541,s
lb" par. Vlaamse munt õ

Fo 25 r" /1"

522" De schepenen veroordelen willem, fs" Jan tot heL betalen
van 36 s" gro"
tourn " aan Lievin van Sombeke
"
3 januarL 1409 (n"s.): voldaan"
F' 25 v" /1L"
4 /)^A

(n"s")

" anu ari 1-1t
523 " Jan de Wint en ivlichiel de l¡Jint, zijn
neve verklaren dat Mallinc
Anderen al:zijn schulden aan hen betaal,l heef
t_
"
F' 2I v" /4"
'l

van

524" Jan vancien Ackere, fs" Symoen, erkent. 2 Lb" 4
gro" tourn" schuldig
te zijn aan Segheren Beelaerde voor de aankoops"
van een seye. (
F" 21 v" /7,
525" Jan vanden
aan
1f

F"

Damme op de Leie erkent 3 lb" gro"
Gi11is vanden tiVestvelcle, voo.tî haringen . tourn" schuldig te zijn
aprir L4o6; Gillis vancien westvelde verkraart dat aIl-es betaald is.
21 v'/:13"

526" De schepenen doen uitspraak in heb geschir tussen de
lanqs vaders zijde, Pieter Pieters en cie voogd langs moeders voogd
zijde,
van Mergr:i-eten vancler Muden, cìie g*"it*ri¡k gestoord is" De .Ïanne Braem
ontslaan P.ieter van de voogcii j en Janne heef t cle bezitLingen schepenen
Mer^.grlet
^'.-i ^onder
zijn beheer, Lot er een nieuwe voogci lanqs vadersvan
zijde benoemd zal zl1n" pi.t*t
heeft zich op voldoencle wijze verantwoord voor
zi jn har:,rdelingen als voogcl
"
Fo 28 r?/1"
'

527" Philipse sersanders en ziin vrouw ivter:grieLen van Calkene
hebben bij het
huweliJ k van hun 'lochter Lisanen sersanders met ogeere Tshule
een geschenk gegeven , daL nu nader bepaald wordt" De b::uÍdschat bestond
een leen van ongeveer 20 }:uncìei, met alle heerl-i jke rechLen in deuit;
parochSe Meeren "
een erfer-ijke ;:ente van rz l.b" par. richt geld of B rb" par" nÍeuw
geld en een erferi jke rente
van ¿18 lb. p"rl ticht qelcl of 32 lb" par"
nL.eLlw geld "
Er vordt overeengekomen tussen cje twee partijen dat cie bej.de
erfelijke
rellrLen van I 1b" par" en 32 lb" par" zullen vermlnclerrl
tot één
rente van 32 lb" pãr" per jaar" Die wordL gevesLigcl op worden
goed
het
i-t¡ het land van Bornem" 3 juri 7411,2 ogeere T'shule verklaart z'chBerdonc
voldaan "
. Fo 28 v"/3.
.^!

7a

1404(n"s"). 'januari

1,1

528" Staessin de Lantmetere, fs. Jan, uit de parochie Gottem erkent
schilcien schuldict te zLjn aan Janne couwerike"
Fo 29 r"/4"
trrô

L5

Gheeraerd van St,eenhuusse, heer van Zwever¡hem verkla.art dat bi j het
huwelijk van zL)n zoon Arencie van Steenhuusse met Kateline Diederícx,
dochter van Rochef orl,, vl:oulve van Ayshove, hi j en zi jn vrouhr philíppe
van Nevel-e een jaorli jkse rente van 2oo tb" par bel.àofcj hebben tot
"
z1)n zoon of diens vrÕuld overleden zijn "
F' 29 r"/5"

53O" Jan Volkaert

erkenl Z Ib" qro" tourn " schulCig te
de Janssone" ysenlcrancle stelt Joes Besten
aan als
plaatsvervanger om cjit. ge1c1 te on Lvanqen "

F" 34 r"/9"
14C,4 (n"s") , januari

jn aan YsenbranzL jn wetLelijke
zi.

12

531" De schepenen veroordelen Willem Pennemanne tot. het. betalen van 2 lb"
gro" tourn" aan Marie, weduwe van Jan Sclercs

F" 20 v"/7"

532"

De

/-/
ña
il

schepenen veroordelen Gil.lise van den Walle tot het betalen
s" 9 d" gro" aan Janne Troost"
21, v" /B

van

"

533. De schepenen veroordelen Janne den Cìoc, kaashandelaar, Lot het betalen van 23 s " gro " tourn " aan Daniele van den Berghe "
Fo 2Lv"/9"
534" Joos de F,ols erkent L5 s. gro" tourn " schuldig te zi.1n aan l..leinrik
van Waelbrouc, die wett.elíjke plaat.svervanqer is van Mergriete
Smeecls, weduwe van Jan Velghe" Deze schuld werd op B oktober 1_396
uitgesproken cloor de vinderen van de Sint-Niklaasparochie ten voordele van Jan Vetghe "
F' 21, v"/10"
535" Jacop van

Weurems erkent dat hij in naam van Jan Sersymoens
I .s " gro. schuldiq is aan Stevine Martroit voor koren "
F' 21, v" /12"

Z.

tb"

536" Joes van Balrrerbeke err zi,jn qezel.Len, op dit moment halheren in de
Pitr verklaren dat op 18 juni 1403 Jan Spicht, Jan Boene, pieter van
den Wolken, Claus Seqhers en Gheerarcl Abelin erkenclen j.O lb L2 s"
"
gro" schutdig te ziin aan Luucx Bennoete" *lan Spicht verklaarde
de
belangrijkste schul-dena¿rr be zL)n. Jan Boene en pieLer van den Wolken sLonden borg voor hem "
Fo 26 v"/!1"

71.

1,404
53

(n"s")

i

anuari

1"2

7" .lacop Cal Ie verklaart dat hi j de goecleren van Simoen sGruters te
Muusbrouc, in cle parochÍe l-leusden pacht voor een periode van 6 jaar
aan L5 nobel per jaar. De eerste pacht viel op L augustus 1_40L" De
overeengekomen voorwaarden zijn dr:zelfde als degene clie Jacob vroe_
ger \^/as overeengekomen met zijn moeder en ztjn åuster.
F" 28 r"/6"

538" Jan Seghers, f s. Bertelmeus erkent

Z.û s
" gro " schuldig te zLjn aan
Michiele den Vr/int voor de aankoop van llmomell
F" 28 v' /7.
539 " De schepenen veroordelen pieter tJaert tot het betalen
6 lb" 7 s"
' 3 d" tourn" licht geld aan philipse Sersanders, voor van
het
bezi
tten
van moeren "
Fd 75 v'/8"
1404 (n"s"), ianuari L3
o

54O" Jan Bruusch

erkent 39 s gro " tourn " schuldig te zijn aan Jacob
stiaens voor ijzerwaren ""
Fn 21, ro/1,1"

Ker_

541," KaLheline Scouteten erkent Z Ib 7 s. B d" gro. tourn" schuldig
te
zíjn aan Glllis vanden Westvelde," ten voordele van Walraven Coemans
Fo 21 v"/1_4,"

542" l¡/ienlant de
den kwijt "
Fo 28 r"/1,"

Smet

"

en Loye van den wincl-e schelden mekaar alle schul-

" PÍeter Baers erkent 1"O tb . par . schuldig te zLjn aan Lievine Beerblocke voor bier" GiIIis van den Ret j aghere staat borg voor pieter
Baers "
F " 28 ro /1O"
t4O4 (n"s.) , ianuari 14
543

544" Pauwels Danckaert erkent g lb"
zijn aan Janne van den Houcke "
t¡o 20 r./1L"

1:;

s" gr"o" vlaamse munt schuldlg te

545" Gitlis vander scuure, fs" Gillis, verklaart clat hij alle bezittlngen
die hij van z'-)n vader: heeft geörfd in de parochie \¡Jieze en cle lijfrente van L0 s" gro. per jaar die hij eveneens van zLjn vader heeft,
aan Heinrik Clais, priester, verkocht heeft.
Fo 2I v'/1"

72

1.404

(n"s,). ianu ari

1,4

546' Zegher Baert verklaart dat hij een erfelijke rente van 1,8
s" par.
per jaar verkocht heeft aan Jånne van sevencote" Kerste sanders
kocht de rente vroeger van Janne cle Muenc en ze werd toen gezet
twee gemet lancl liggende in de parochie tn/aarschoot, achter cle op
hofstede h/aar KathelÍ-ne, weduwe van Pieter Bullins woont. Katheline
moet jaarli jks de rente be.La1en
"
Fo 25 r"/3.
547. Jan de Coene erkent 17 s. 5 d. gro" schutdig te zijn aan cillis
den
Vriesen, van geleend getcJ "
Fo 25 r"/6"
548" Gheeraert vanden Steene en zijn vrouw Katheline verklaren
dat zij
aan Katheline sJonghen, wecluwe van Jan paels
Fo 26 r"/5"

549. Gillis de Vremcle erkent 32s

broer Vüillem de
F" 28 r" /2."

gro " tourn, schr-rIdÍ.9
Vremde, voor geleend geld
"

te zijn aan zíjn

55o" Llevin Papal verklaart dat hri een huis, gelegen op de grond
pieteren vanden Meulen, fs" Boudins en daardoor belast met 3 lb" van
per Jaar, verkocht heeft aan Gillisse van Brecht" Lievin papalpar.
had
het huis gekocht van Janne van der Poerten en pieteren Maes, zoals
brijkt uit het schepenboek op fo 15 van dit jaar. De groncleigenaar
Pleteren vanden Meulen verklaart zich akkoorá met de verkoop,
Fo 43 r"/8"
1404 (n.s") . i anuari
55

L5

L. Lodewiic vanden

l{ale, ars wetterijke voogd van
vrouw, de weduwe
van Janne de Loncourt erkent 30 lb" gro, tourn" zrjn
sðr,urdig
ie zljn aan
clayse vander Gracht, wetteti jke plaålsvervanger van lntillem
nj-ne en Zegheren van Ruddersvoe.rde, wettelijke voogden van van Meedochter van Diederic vander Bare en Martlne van ¿eÃ Moure Grielkine,
" Het geld
Ís afkomstig van 2oo vlaamse nobel die Janne de Loncourt schurdig
is
aan Dlederic vander Bãre "
9 junÍ 1'4C4: de eerste betarÍng van T rb" 1_o s" gro. is gebeurd.
1.4 januari 1405 (n"s") : €r is ùeer 7 rb" 1_o s. gro"
betaald.
LL januari LAjB (n"s"): Jacob vander Gracht,
wettelijk
voogd van de
dochter van Diede¡:ic verklaart <rat arles betaard is.
Fo 25 r"/4.

552" Joes Ruussinc en Mergriete Polf liet, zi_jn vrouw, verklaren g
so gro"
per jaar schuldig te zijn aan Katheline Smaclers, zo1ang deze laatste
leeft. Voor deze Iijfrente staat Pieter Stullekin, fs" DlederÍc, borg"
F" 25 r"/5"

73

1,404

(n"s"

uar

L5

553. Jan Rase, fs" Jacob, verklaart dat hlj één gemet veengrond, liggende
te ln/achteireke, in het weiland van Market, aan de tdiin lede in pãcfrt
heeft genomen van Janne den Juede, fs" Boudin, voor 30 lb" gro"
tourn- per jaar" Janne clen Juecle houdt de veengrond zelf in pacht van

de abdis van Maerkette" Jan lìase beloc¡ft al de verpl.ichting"à.run
Janne den Juede ten opzichte van de eigenaar na te komen.
Fo 25 r"/7"

554. De schepenen doen

uitspraa.k in het geschil tussen Bernaerde van ßelle,
als eisende partij en Janne van Curtrike, pachter van Bernaerde van
diens goederen te llertburgçhen, voor achterstallige pacht, geleend
geldr de op het veld staande oogst en andere zaken" PÍeter Mattljs en
Ghisel Ghijsel-s waren vinderen voor Bernaerde en GÍIlis van rJer ôtri3st
en Raesse van der Sporct voor Janne. De vier vinderen konden niet tot
een overeenkomst komén en brachten het geschil voor de schepenen
De schepenen bepalen de jaarpacht op 5L schilden, beslissen dat 6"
bunder evene bewaard moe&lblijven na cle pacht en de 6 tb. gro" tourn.
geleend geld moet door Janne aan Bernaerde betaald worden, dus tn
het totaal 1-Z lb " gro " Ivlaar Bernaercle moet Janne 2- Lb " gro " betalen
omdat Jan schade ondervond "
7 juni 1405: Bernaerde verklaart dat hij alles ontvangen heeft.
F" 25 r"/8.
t<z

555" Jan van der i{uelne, blauwverver, verklaart dat zijn zoon Lievine van
der Muelne al zLjn schulcien ten opzichte van hem betaald heef t. .
F" 28 r"/4"

uter Gheleyden en zLjn vrou\^/ Katheline verklaren dat ziJ aan
priester Janne Morael, kanunnik van Sint-Veerle die optreed als ontvanger en als vertegenwoordiger van de deken en het kapittel, een
erfelijke rente van 3 lb" par" per jaar geven " zIj haclden cieze rente
op de bebouwde grond aan de l-loogpoorL, die men ín Perchenale noemt
en hebben ze vroeger gekocht van Gíllis Talk¡oem, fs. Jan, zoals vermeld is op 3 april L403 (n"s") tn het schepenboek van de schepenen
l4atheus sAmmans, Pieter Hamelr"ix en hun gezerlen, op f " 78 r" /2 De"
ze gift is in rult voor de erfeliJke rt¡nte van 3lb" par. die LÍevin
de Buc vroeger overgaf aan het kapittel en die gevestÍgd uras op een
huis aan cle achterzi jde van de VeJ.dstraat, na¿rst cle woonst van pieter
sersimoens en \¡Jaar Jacop uter Gheleyden nu in woont "
F" 28 r" /8"

556. Jacop

557"

Jan de Hase, f s" Lievj-n erì zt jn vroubr Kateline Sledeghen verklaren
dat zíi een tljfrente verkocht hebben aan Kathetine Swa1en. De rente
bestaat uit een wekelijks broocl (vrijdags of zaterdags) van witte tarb/e en uit 9 broden elk Jaar op Sint-Elísabeth (1-9 november). De rente
is gevestigd op twee derde van de he1fL van de bakkerij díe in de
Burgstraat staat en reeds belast, is met een grondcijns van 40 s. par.
per jaar" Landsheer Hej-nrl.c van Ansbeke, priester, in de naam eir als
ontvanger van de Hellige Geest van Sint-Michiels verklaart zLch akkoor:,1
F" 28 v"/1"

74

n"s"). ianuar i15
558. Lisbette sCausmakerer met haar
1,404

man Janne Valken, ivtergriete van der
Brugghen, met haar man Janne Goessins en Lisbette l.,laiins met haar
man Jan Clemen verklaren ciat zii samen één clachwant grond, gelegen
te Bavegem, naast cle qrond van Simoen van Authem, verkocht hebben
aan Pieteren Boudins, fs" Jan" AIs iemand de koper belet zljn grond
te gebruiken zal men hem 35 so gro. betalen,"

Fo 3A r"/1"

14A4 (n.s")

januari

16

559" De schepenen veroordelen Stevine Caelmonde tot het betalen van 25 s.
gro" tourn" aan,fän rle Sekel voor achterstaltíge betalíngen bij de
aankoop van een huis en tot 20 s r Çro " tourn " te betalen aan Jan cie
Sekel voor een anclere afbetating voor hetzelfde huis, clat staat ín cle
Pasterestrate.
Fo 25 v"/L"
56O" De schepenen veroordelen Janne Joeris tot het betalen van 2 Ib" 2 s.
gro " aan lvlertÍne van Sycler en KathelÍnen Scoutheeten, voor achterstallige pacht
Fo 25 v" /L3" "

erkent I lb. 10 s " gro " tourn " schuldig te zijn aan Laureins Fants kinderen voor de aankoop van een huis, dat hij vroeger
gekocht heeft van Laureins"
Fo 26 v" /8,

561-" Joes Nenyt

562.

De

S"
FO

schepenen veroordelen PÍeteren Jaen

gro" tourno âân Willem Wieland"

tot het betalen van 2 lb "

1"4

28 r" /5"

563. GÍllis Tiewin verklaart dat zijn dochter Marie hem en zijn vrou\¡,
gedurende lange jaren gediend heeft en dat zij daarom aI haar k1edingstukken en dj.e van haar overleclen moeder ontvangt, Gedurende de
periode dat zij haar vader noq dient, dus tot zlj zal huwen, ontvangt
zLj jaarlijks 20 s. gro. tourn"
1-O januari t4O7 (n"s"): doorstreept omdat Marie, f ê. Gillis
zich voldaan verklaart.
F" 28 t"/7"

564" Gheraerd VJieric erkent 5 lb" gro" tourn" schuldig te zLjn aan Kathelinen vander Reehaghen, voor geleend geld. Heinric Scamp en Hefnric
Mey staan borg voor Gheraerd "
Fo 28 r'/9"
565" Andries Arents erkent 2 lb" 14 s" gro" schuldig te zi-jn aan Mergriete Beels, schrijfster van het Begijnhof Ter Hoye, die optreedt in de
naam van de fermerj.e van dezelfde instelling"
Fo 29 v"/5"

75

(n"s"). ianuar i

1"4C-4

1"6

566" Woutre vander lleycle, fs" Jan, erkent 4 lb. 14 s. gro. tourn schuldig
"
te zijn aan pletren den ScaepdrÍver voor de aankoop van ongeveer
één
gemet moer, ligqende in de parochie Moerbeke. .lan de Grave, brouwer,
is borg voor ir/outre en Heinric Lleke is borg voor pietren
"
Fo 30 r"/3"
1"404

(n"s") , 'ìanuar L

567

De schepenen veroordelen Cuerdeyc

"

1,7

Valke, als borg voor Margriet. Valx,
tot het betalen van 12 s " g'ro" tourn" aan GiIlis papa1
voor bier,
Fo 17 v"/1"5"

568" Mergriete Spapen erkent dat zLj als borq voor Jacob en Thomse cabuus
36 s" gro" tourn" schuldic; is aan t4ichiele Scattemanne
"
F' 24 v. /11."
569" De schepenen veroorclelen La.ureins van Luevene, als borg voor Truden
Boykins tot het betalen van B s " L0 d gro o aan Janne Steenvoorden
"
"
Fo 25 v'/4"

570" De schepenen veroorclelen Janne Martins t-ot het Lretalen van 16 1ir.
3 s" 1 o" gro" 4 miten en 25 kapoenen aan Boudine pieterssone
ontvanger van de abt van de Sint-Baafsabdij, voor achterstallige pacht

F" 25 v"/8"

"

571"" De schepenen veroordelen Oliviere L,eys tot he.L betalen van 48 s" 6 d"
gro " en 12. kapoenen aan Boudi.ne Pj-eLerssoner oñtvanger van de abt van

de Sint-Baafsabdij,
F" 25 v"/9"

572"

De

d

B

F

o

voor achterstalliqe pacht,

schepenen veroordelen Jacob, fs"
" gro " aan Janne den l¡leulneere.
26 r" /3"

Jan, tot het betalen van 2!

s

"

573" Lisbette Eymans verkl aart dat zi. j 7 lb gro" tourn" ontvangen heeft
van Jacoppe uter Galeyden , ciie hi j haar" schuldig was voor renten.

F' 29 r"/7"

574" Gillis van Esbrouc erkent 3 lb. 3 s" 2 d gro. schuldiq te zljn aan
Stevine du Martroit voor koren " Als borg stelt- hij het huis waar hij
in woont "
Fo 29 r"/8"

575. De schepenen veroordelen Fransoise van Waes en Janne den C1erc, als
borgen voor de weduwe rVotins, tot het betalen van 4 Ib. L8 s" B d"
gro. aan Jacob Doed j-ns " De weduwe moet haar borgen schadeloos sbel1en"
Fo 29 r./9"

76
14C-4

(n.s"), januari

18

576" Katheline van Houten erkent d¿rt zij 12 1l:" qro" tourn. beziL, die in
feite eigendom is van Jehanne Ramoncls, Katheline nrag met dat geld
handel clrijven? maar moet elk half jaar afrekenen met Jehanne en als
er dan winst gemaakt is ontvangt Jehanne de helft" Als Katheline haar
1"2 lb" gro" tourn" {:err:q wj-1 hebben, moet Jehanne dit binnen de maand
doen, ofwel in munten ofwel in natura" Jan de Clerc, fs" Jacob, is
borg voor Katheline"
F" 25 v"/2"
Jacop vanden Aste stelt Jacoppe den Faen aan als zLjn wettelijke
" plaatsvervðnqer
om alle scllulden clie men ten opzichte van hem heeft
in Gent te ontvangen "
Fl 26 r"/6"
578" Gillis van Roden en pieter Maes erkennen samen 5 lb" gro. tourn "
schuldig te zLjn aan Janne van clen Borre en J'anne van den Hecke voor
de aankoop van oosters vlees "
577

Fo 28 v" /2"

579. Lievin cle Hane, fs" Gillis, erkent 4lb" L3 s" gro" tourn" schuldig
te zi.jn aan Willem den Vriese, voor schapen"
Fo 28 v" /8"
5BO "

Gilf is cle Beere ve.rklaart een woonhuf s met eÊn omheining ronct, gelegen in de l3roucstraat op st<:deli-jke groncì, belast met een grondcijns
van 19 s" L0 d" par" per jaar, verkocht, te hebben aan Janne Putman"
Het huis behoorde v¡:oeger aan Li.evins de Beere, Gillis vader en 1s
gelegen tussen Moenkine van t¡lusschoete en het huis van Jan Cachtels.,
De verkoop gebeurcle voor 20 s. gro " tourn en 2 steen kaarsenvet per
jaar zolang Gillis de Beere leven zal" Het" verkochte huis is het þand
voor de li jfrente" De lanclheer Justaes Onredene, in cle naam en als
ontvanger van de stad Gent, verklaart zLch akkoord"
28 apri:-. 1"406: al-les is volciaan.
F" 29 v"/4"

58L"

Soetin Bossaerts, weduwe van Gitlis Burremans verklaart daL zij voor
haar ziel.eheil, het kLoosLer van Drongen, 5 lb. gro. tourn" schenkt,
die na haar overl-ijcien uit haar erfenis mogen genomen worden" Met het
gelcl moet een erfelijke rente gekocht worden, de helft ten voordele
van de pltancie en de helft voor de fermerie " De heren van Drongen
moeten als compr:nsatie eeuwiq voor haar bidclen"
Fo 43 r' /6

L4C-4

n

anuari

1"9

582. De schepenen veroordelen Arencle van Boenbeke, als borg voor Janne
den Ruevere tot het betalen van 30 s " gro o ããil Janne van Meeren "
Fo 25 v" /12.

77

1404. (ry.g, ) ------19
, januari
--

\

583

"

De schepenen veroordelen Lievine Goethals tot het betalen van 5 lb"
1"4 s " _qro " aan Janne den Vos, voor cie aankoop van een huis uit de
Egl

antiers

L,r:aat

Fo 26 r"/1"

"

584" Olivier van Stal1ulle erkenl 4 lb" gro" schuldiq te r-Ljn aan cillisse
van Beversluus in naam van Janne van cler Steene, voor een pacht
"
6 f ebrua¡:i 14a5 (n.s ") ; Gillisse v.rn ljeversluus verklaart dat het

betaald is "
F' 26 r"/2"

585" Pieter Aelbrecht ont.hef t Raessen van ¡\udenarde van alle schul.den die
hij had ten opzichte van hem en LisbeLte Leys voor cle aankoop van
rechten op twee huizen aan rJe Vri jdagmarkt" Deze rechlen waren het
zestiende deel van het huis túaar Lievin van Audenarde in woont en
het zestiende deel van drie viercìe van heL huis waar Heinrik van
Auclenarde in woont"
F" 26 E'/4"
586

"

Willem uten l-iove, baljuw van de ah¡t van Sint-Pieters, verklaart Ín
van de voornoemde abt, ciaL het Eel<1 ciat zijn stadhouder pietere
de Hof stekere ej-ste van Gillis vanclen westvelcie en zLln vrour/i/ betaald
is" Het geld is afkomstiq van een leen van ongeveer 4 gemet groot,
gelegen in oostenblien en clab Gil.lis en zijn vrouw houden
"ciang één
van,)Õhen in leven is"
naam

E1

L

o

4J

-.
L

/4
/ lo

van cjer Donct,, bakker, verklaart een li-jfrenLe van één achtelinc brood per week verkochL be hebben aan Jhanen Sodeneren, diensLmaagd van .Jan Everwiins" Een achtelinc Ì¡estaat uit negen broden, die
el-k 3 mark 6loet \^/egen na het ]rakken en gemaakt zijn van de beste
tarwe die er in Gent te v-incien is. De rente wordt qevestÍgd op het
vierendeel van een bakkerij, clie staat in de Burgstraat op Everdeys
sGruters leen en die betast is met een qr:ondcijns van 39 d" gro" en
5 kapoenen en op het vierencieel- van een huis, dat staat, op Ae hoek
van de Ramen op de qroncl van het Sint-Janshuís en dat belast is met
1"6 ing " grondci jns " De landsheren Everdeys sGruters en broeder Gi1li:;
de l¡lale, in naam van
het Sj-nt-Janshuis aan cle l-.lout.briel verklaren
zích akkoord "
Fo 29 r'/2"

587" Segher

5BB" Ghiselbrecht. Soi_ssone

erkent ZB s " gro " tourn " schuldiq te zijn aan
Victoere van der Sicl<elen voor cli-eren
"
Willem Soissone, zLjn broerr oñ Jan Borluut,
vleeshouwer, staan borg
voor hem.,
F' 29 r"/3"

7B

1404 (n.s.) . ianuar L19

589"

De

schepenen veroorclelen Gheraerde Tornoye
" gro " aan Janne EerenÌ¡oucie voor biei "
v" /2"

15 d
Fo 29

1404"

(n"s"). ianuarí

5y(J" Jan Twinticheeghe erkenL 4 lb " qro tourn
lem uten Hove, vocr achterstallige " pacht
"
FO

14c^4

tot het betalen van 3 lb"

"

schul-dlg Le zijn aan tdÍ1-

57 r"/8"

(n.s.), ianuari

,>4
a!

591" Jan vanden Bruv¿iere, alias lnliingaert, erkent 4 lb. gro" tourn" schul
dig te zi)n a¡in l4ergrieten smeeds, fa" Gillis, voor diensten en ge". leend geld " Zíj maq dit geld ont,vangen na de dood van Jan, uit zi jn
erfeni s "
F" 26 r'/8"
592" De schepenen veroordelen Symon vander llole tot het betalen van Ig
B d " gro " aan Mart.ine van SycIer.,
F" 27 r"/3"

so

593" De schepenen veroordelen Janne rnqhels, als borq voor Janne den wandelere tot het betalen van 16 lb" gro" tourn" aan Boudine clen Grutere,
voor achterstallige pacht van twee perioden"
maart L405: geschrapt tijdens heL schependom van GhelnoeLs Ammans,
Pieter van c1e Muelen en hun gezellen omdat iret voldaan is"

F'.27 vo/1-A"
1404 (n"s"). ianuari
594 "

22-

Joes van Calaeys verklaart clat Jan van llassevelcle en Coelaert Commer
zLch voldoen<1e verantwoord hebben voor hetgeen zij gecìaan hebben met
de macht ciie hij hen vroeger gegeven had, vÒôr de schepenen. zLj hebben voor hem gronden en ivoningen verkocht en hem laten onterven voor
de wet waaronder die hezï.ttingen vallen" Het geld ervoor heeft hi j
ontvangen, nametijk van het hof aan de Vi.srnarJcL., op de hoek van de
Hoogpoort en de onderstraat en het- erf overbrouc ter mucle te HíIleqem
en te Sinaai" Joes van Cataeys verklaa::t zich dus voldaan van de bepalingen die in het schepenboek staan opgetekend op fo 20 van het schependom van Jacob vanden Pitte, Arenci Fjverwiins êh hun qeze:-len" Nu
geef t hi j hun dr: volle m¿rcht om zijn YsezLttingen, de woonsten aan de
Vismarkt, die.men cle Crone, cle Lelye en cie lìoelant noemt, te verkopen"
7 maart L414 (n"s"): alles j.s volcla.an"
Fo 26 r'/11,"

595" De schepenen veroordelen Kerstiane Bauclins tot het h:etalen van 10 s
"
B d
" gro " aan Mergriete vanden l,Viel_e en Lot cle proceskosten "
o
F

26 v'/4"

79

14A4
596

"

rl"

anuari

22

Jan Claens, f s" .Tan, verklaart dat zijn borgen, philipse
Heinric den Wilden, voor de aankoop vãn een huis, staande Fisseel en
te Crommenessche, dit huis moqen aanslaan
F' 29 r"/6"
o

14C4 (n"s")

j anuari

.)l
1J

597' Pieter
vanden Hulse en Jan stuerbouL, vinderen van
"?l-d:n Turre, .Ïan verklaren
de sint-Niklaasparochie,
claL hun voorgengers op 5 augustus
1"4C-2 Gillis de Buc veroorcleeld hebl:en
tot het ¡átalen van 4 so 7 d "
gro " aan Trucien Rubroux en tot 33 d gro proceskosten
"
"
"
Fo 26 r./9"
598"

Symoen

van den Bossche erkc:nt €: lb "

Janne den Winter"
Fo 26 r"/1C"

tLC s

" gro. schuldig Le zL jn

aan

599" De schepenen van cle kcure in Gent, pieter sersimoens,
Jan Everwíin
en hun gezellen doen uitspraak in hei: qeschil Lussen pieteren
den
coepman, die optreedt in z.tin eigen naam en in die
van
zLjn
J::roers
en zusters en Arencle van scorii="." Piei:eren beschuldigt Arencle
ervant de helft van 5 Ib" gro. tourn. licht
qetd
te
bezitten
<iie
aan
de familie den coepman toebehoort" De schepenen vinden
de eis ongegrond

F" 27" r./6"

1"404

(n"s") . ianuari

24

600" Pieter van Buqhensele erkent L6 lb" gro" tourn" schulciig
te zLjn aarì
Jacoppe den Hamer voor cle aankoop van een.huís staande froncier
Ber
ghiner'" Het bedrag aal in B deleÀ betaatd worden en
na
de
laatste
betaling zar deze overeenkomst voor de landshee¡r c-¡ebracht
worden. Het
huis is enkel belast met 5 s" gro. per jaar.
Fo 26 v"/2"
601" Zegher de pape erkent 33

s" 6 d" gro" schuldig te zi.jn aan Janne
vanden Heeken voor de aankoop van óén schip
"
F' 26 v" /3"

602" simoen specht erkent B lb. gro" tourn" schulciig te
zijn aan witlem
van der Haghe voor de aankoop van gronden pieter van
wyenackere en
Lisbette spechLs, zuster van simoen, zíjn "borg voor simoen
specht"
t'o 26 v. /6 "
603

" Raesse Scute erkent 4 1b" L0 s" gro" tourn. schuldig Le zijn
Justase Rioten voor de aankoop van een durmeschip.
F' 27 r" /4"

aan

BO

L404 (n "s. ) n

lanuari

24

604" Olivier de Curte en Lijsbette vanden Brouke zLjn gescheiden en komen
nu verklaren daL zL j hun bezittingen vercteeíd hebben E1k van hen behoudt de juwelen en cte onroerende goederen die hij bi"j zLch heeft" De
moerpacht, die men hen jaarlíjks Ï¡etaart zurlen ze deren" Als één van
hen iets zal- erven, heeft cie andere er geen rechten op,
Fn 29 v" /8"
605" De schepenen veroordelen Janne van Lippevelcle tot het beLalen van
Ib" 4 s" gro" aan Pauwelse Gheemaer"
Fo 29 r"/j"A"

606.

De
1_4

FO

607

4

schepenen veroordelen Cornelise vander Heerle tot het betalen van
s" 7 d" gro" en 4 d" par" aan pauwelse Gheemaer
,Õ
LJ

L-.

"

/44
/ rJ-o

" Lievin Vr/outers erkent 35 s o 9 d" gro" schuldig te zLjn aan Gillis
vander Cappellen, voor irier"
F" 29 v" /1"

608" Wíllem de Vremde erkent clat hi j in cle naam van Olivier van Poelvorde
20 so gro" schuldig is aan Michiel de Vos "
Fo 34 r"/11"

609, Paesschine Shouds, weduwe van Perchevael Shouds, erkent 42 s" gro"
tourn " schul<lig te zijn aan Kateline, vrouw van Wi 1 lem van den
Hende "
Fo 40 r"/3"
1,

(n"s"

anuari
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610. Giltis vanden BiesL, fs".Ian, erkent j_5 1b " qro tourn schulclig te
"
" plaats
zijn aarì broeder Janne van cjen OerseJ.e, die in cir-:
staat
de kerk van de Bijloke, voor het afkopen van een lijfrente die voor
hij
vroeger verkocht had aan broeder J¿rnne. Ydyer van Ydeghem, Jan van
Masminsteene, Lievin van den Flecke, Jan van Everqhem, fs" Wil1erm,
Jan LancpieLers en pieter Stasins staan borg voor Gillis"
Fo 23 r"/10"
6L1" De schepenen van de keure in Gent, pieLer sersimoens, Jan Everwii-n
en hun gezellen veroorclelen Thomase vander werde tot het betalen van
22 nobel en 2 s" gro. aan Janne lvrar-tins voor hemzelf en voor alle erfgenamen van Reyniere van Calkine
"
Fo 27 r"/5"
61"2

" Jacob vanden walle, uit Adenclijk, erkent 6 lb" 16 so z d" par" schurdig te zíjn âan Gheerard van cromb.i:uggher wetteli jke plaatsvervanger
voor broeder clais v¿rnden steene, hospitaler, voor achterstarrige
pacht "
F" 27 r^ /10"

B1
1"404

ñoso). ianuari

26

613" Jan de Brune, korenmeter, erkent 30 s. qro " tourn " schuldig te zijn
aan Katheline, weduwe van Jan cie Brune, fs " Díederic voor geleend
gelcl

F" 26" v"/5"
61,4" Martine Lincleman

erkent 24 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan Lievine den Pratere voor wol.Len lakens. l-lei-nríc Lindeman, vader van Martine
en Jan Baller zíjn borg voor Martine"
Fo 26 v"/7"

61-5

" Ghiselbrecht van Roesselaer, Jan Pleke en pieter cle Voldere, vinderen van de Sint-Jac.obsparochie te Gent, verklaren dat hun voorgangelîs
Raes Onredene en zLjn gezellen op 29 mej" 14a3 Heinric Troest veroordeeld liebben tot het betalen van 1"2 s" 7 d," gro" aan \,'Jil1em den Voghel
en tot L2 d " gro " 2 ing " proceskosten "
Fo 26 v"/9"

616" Ghiselbrecht van Roesselaer, Jan Pleke en Pieter de Vo1dere, vinderen
van cle Sint-Jacobsparochiet te Gent verklaren dat zij op 18 september
L403 Jacoppe van Cabeke veroorcieeld hebben tot het leveren van 5oO 1z
fasceel-hout van elzen, van 7 tot 9 palmen lang aan Soetine Bekaerts
en tot 20 d" gro. en 2 ing" proceskosten" Het hout moet geleverd b/orden te Nj_euwerbrugghen in Gen.L "
Fo 26 v'110"
617" Jan vðn wettere, fs" Gi.llis erkent een lijfrente van 1Ib" gro" tourn.
per jaar schuldig j:e zi.jn ¿:ran Joessc van den perre, fs" Thomaes" Jan
is deze rente schuldiq voor cie aankoop van Lwee woningen, onder één
dak staande tussen Ce woningen van Janne Tinkin en Lievine vanden
Brander bi j de Vri jdagmarkt, aan cie Baudelostraatr op grond van cle
stad" De rente wordt gevestigd op dezelfcÌe huizen" De lancjsheer Justaes Onredene, in de naam en als ontvanger van de sLad Gent, verklaar.l:
zichr akkoord
Fo 30 r" /5" "
61-8

"

14C.4
61'9

Cl ai s Toete erken L 4 l. b " grc tourn schuldig te zijn aân Janne den
Meyerer op de Muide, voo.r de " aankoop" van het huis h/aar hij nu in woonL..
18 december L4O4: volciaan "
F" 30 v'/L"

(n"s"). ianulari

27

" De schepenen veroorclerèn 'Jãnne van der Eeken, als borg voor ziJn broer
WilÌem, tot het beLalen vân 2 lb " gro " tourn " aan Ll sbettên Eekaerts,
voor de aaÀkoop van een hr-lis"
1-9 oktober 1405: Lisbetten Eekaerts verklaart zich voldaan.
Fo 29 v"/1,C"

82
1,4A4
62C-

n

s")

anuari
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De schepenen veroordelen Janne van

der Eeken, als borg voor zijn
broer Willem tot het betalen van 6 lb" gro" aan Lisbette Eekaerts"
1 februari 1404 (n.s"), Lisbette Eekaeris verklaart, 4 lb. gro"
ontvangen te hebben "
19 oktober 14C6 : atles is voldaan"

"

Fo 29 v"/1,1,"

1,404

(n"s"). ianuar i28

62L" PieLeren vanden Pitte, fs" Jan: êñ zLjn vrouw LiJsbette sVogels bel-oven dat z'ii Lí.l sbette Ballari j s zullen onderhouden (voediÃg,
ziekte) zolang øij zal leven " zij betaalt hiervoor 12 Ib" qro'" drank,
tourn.
AIs zii echter binnen het jaar zal' sterven mogen ze maar 3 lb" gro.
houden, de andere 9 Ib. is cian bestemd voor de erfgenamen van Li¡snette Ballarijs" Jacop Sturtewaqhen en Jan Slabbaert, fs" Zegher zijn
borg voor pieteren vanclen pitte en zLjn vrouw"
Fo 27 r"/1"
622" Ghiselbrecht Seyssone erkent 42 s" B d" qro" schuldig te zijn aan
Clais Hansine en Gillis Hansi.ne, alias van Merhem. Willem Seyssone,
zijn broer, is borg voor hem"
Fo 27 r"/2"
623" Andries de Bruwere stelt tn/i1lem den Ruwen aan als zLjn wettelijke
p1aatsvervðnger en financíËjle verrichtingen te doen

F" 28 v"/4"

"

" Heinric Bot l aert erkent 31 lb" gro" Lourn. schuldig te zLjn aan Willemme den Jaghere, voor de a.ankoop van een brouwerij genaamd den
Spieghel, staande buiten de t.urre " Jacop Dhane, priester en Heinric
de Wilde staan borg voor Heinric BollaerL
"
Fo 29 v"/6"
625" ci1lis vanden Houke, f s. Hej-nric erkenL 2 lb" 1C s schuldig Le zljn
"
aan Laureinse clen Madere, voor de aankoop van paarden
"
F" 29 v"/7"
624

626

"

De schepenen veroordelen Pieteren Andries
7 d " gro " aan Arende V¿tll<e "

tot het betalen van 32 s

o

Fo 29 v"/9"
b¿/"

Jan Tsollenberg verklaart twee dercle van twee huizen gelegen ín de
Pitsteeg in lijfkoop gegeven te hebben, samen met de ñele inboedel,
aan Janne Vryman en zijn vrouw LisbetLe sClercx, de hulclfge bewonei
van de hui.zen" De verkoop, durende zolang één van de twee kopers
leeft is gedaan voor 16 ]b" gro" tourn" waarvan cìe helft reeds betaald is" De twee volledige huizen zijn enkel belast met een grondcijns van B s" 9 d" gro" per jaar aan vr/ÍIlem Sersymon, píeterãn,run
der Muelen, fs. Boudins, c1e HeÍlige Geest van Sint-Jan en de HeÍlige

B3

Geest van sint-Jacob " De beide kopers moeten de huizen onderhouden
"
vier grondeigenaars gaan akkoord, waarbij Jan vanden Hecke,
priesterr êñ Ghiselbrecht \.¡an Roesselaer
aLs plaatsvervangers van respectievelijk de Heilige GeestopLreden
van Sint.-Jan en de HeiligeGeest van Sint-Jacob "
Fo 34 r" /Lo"
De

1404

(n.s"). ianuar i28

628" Janne van de Velde, f s" Roelant, wordL cioor de schepenen veroordeeld
tot het betalen van 3 lb" 2 s" gro" tourn" aan Fernaercle va.n Mossevelde, voor de aankoop van gronci "
Fo 4A r"/8"
1404
629

(n.s.). ianuari

¿Y

" Zegher van Sint-Amands erkent 18 s " gro " tourn " schuldig te zLjn
Janne van Langhevelde "
Fo 27 r"/8"

aan

630" Jan Erpolf erkent 16 s " gro. tourn. scl.ìuldig te zLjn aan Merqrieten
Boels, schrijfster van het begijnhof, in de naam van Lijsbetten Standaerts voor achLerstarlige reñtå" tn,i1lem van Themslande staat borg
voor Jan "

F" 27 r"/9"

b3L" Daniel van Loebrouc erkent 2 lb" gro tourn schuldig te zLjn
"
"
Michiel den Vos, voor lakens"
Fo 27 r"/L1,"

aan

632" wi11em valker Ghijselbrecht de Muelneere en hun geze1.1en, vinderen
van de onderkosterij van de sint-Michielsparochie verklaren dat hun
voorgangersr op 7 augustus 1'4C3, Janne Bitsen, den oude, veroordeeld
hebben tot het betaren van 10 s 10 d. gro uån de weduwe van pieter
"
ef¡ tot 15 d " gro " proceskosten " "

F' 27 v"/1"

633" willem valker Ghijselbrecht cle Muelneire en hun gezellen, vÍnderen
van de onderkosterij van c1e sint-Michielsparochíe verklaren dat hun
voorgangers op 7 augustus 14C3, Pieteren BorLsaerde veroordeelden
tot het. betalen van 7 s, gro. aan.Janne den vos en tot L5 do eroo
proceskosten

F" 27 v"/2"

o

u

634" willem varxer Ghijserbrecht de Muelnere en hun gezerlen, vinderen
van de onderkosterij van cie Sint-Michielsparochíe, verklaren dat zij
op 24 november 14a4, Mergr:iet Bollaerts veroordeelden
het betalen
van 1-9 d " gro " aan Franseyse vanden Briele en tot 25 d"totgro.
proceskosten "
Fo 27 v" 13"

B4

4O4 (n"s"

anuari
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635" l'r/i1Iem valke, , Ghyselbrecht de l.{uelnere en hun geze]Ien, vinderen van
de onderkosterij van de sinl--Michielsparochie, verklaren clat zLj op
13 oktober 1403 Jan Tac , fs" Jacop, veroordeeld hebben tot het beta1en van 1-B d " gro " aan Janne Dierkin en tot 14 d" gro proceskosten
"
"
Fo 27 v'/4"

636" Willem VaIke, chijselbrecht de Muelnere en hun gezellen, vinderen
van de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verkLaren dat hun
voorgangers, op 30 juni 1403 Janne Nieulant veroordeeld hebben
tot
het leveren van k mud rogge aan Gillis van den Bossche en tot 16
d"

gro. proceskosten
Fo 27 v"/5"

"

637" Lievin vander Ghijst, Jacob de Lue<Íe en Jan de cLerc, vinderen vân
de opperkosterij van de Sint-Jansparochie verklaren dat 1.ij op Zz
december 1403, Fierine vanden Eetvelde veroordeel-d hebben úot het
betalen van 24 s" 7 cl. gro" aan willem Dol.eere en tot
32 d. gro"
proceskosten
Fo 2.7 v? /6 "

"

638" Matthijs pays erke nt 19 lb" gro. tourn" schuldig te zijn aan Janne
Scuurman voor de a ankoop van een woning met 4 gemet qrond te Sint_
Martins ten BIiken waar Jan Scuurman, vader van Jan, in overleed
"
1_ april 1406 (n"s" : Janne Scuurman verklaart alles
voldaan"

F" 27 v"/7"

639. Gheeraert

de Sceppere belooft de zilveren riem die hij van Denijs
den Jonchere geleend heeft, terug te bezorqen
"
F" 30 r"/2"

64C-

"

Jan van over Ackere, fs" wilrem, verklaart dat hij een huis aan de
Walmere, achter zLin hi¡i-s in de Kouterstr:aatr op ã* qrond van SintNiklaas te Gent en van priester Lievin Colins, verkocht heeft aan
Katheline Vranx, fa" Maes" Het. is een Iijfkoop, als Katheline sterft
komt het huis terug naar Jan" Jan is verantwoordelijk voor het onderl¡oud en voor de jaarlijkse qrondcijns" Katheline mag het huis
den" De landheren, priester Gheraert de Moutenere, ln de naam verpanvan de
Heilíge Geest van Sint-Niklaas en l,ievin colins, priester, verklaren
zLch akkoord
Fo 30 rj /A" "

64L" Daniel van Maldeqhem, Mer:tin Soetaert en Joris Stevíns vinderen van
de opperkosterij van cle Sint*Micliielsparochi-e, verklaren clat hun voorgangers Jan van Husselghem, J'an Winter en hun gezellen op 12 juli
14C2 Arent van der Haghe veroordeeld hebben tot het beLalen van Zo
s: B d" gro" aan pietåren Aelbrechte en tot 29 d" gro" gerechtskosten"
F" 34 r"./2"

B5

1,404

(n.s"

anuari
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642" Daniel van Mardeghem, Mertin soetaert en Jorls Stevins,
van
de opperkosterij van de sint-Michielsparochie, verklarenvincleren
dat
hun
voorgangers Jan van Husselghem, Jan WinLer en hun gezellen op
10 maart
1"403 (n"s") Jan van Ackerne veroordeercr hebben tot het
van
5 s. gro " aan pieteren Aelbrecht.e en tot 14 d gro" en betalen
2
gerechtsing"
"
kosten
"

F" 34 r'/3"

643" DanÍel van Mardeghem, MerLin soetaert en Joris sLevins,
de opperkosterij van cle sint-Michielsparochie verklaren
oktober L403 Arende vancier Haghe veroordeerd hebben
van 4 s" B d" gro" aan Jan Bernj-ere en tot 76 d" gro.tot4
kosten "
Fo 34 r./4"

vinderen van
dat zLj op 6

het betalen

miten gerechts.-

644" Daniel van Malcieghem, Mertin soeLaert en Joris stevins,
van
de opperkosterij van de sint-Michielsparochie, verklarenvinderen
dat
hun
gangers Jan van Husselghem en zijn gezellen op 9 maart 1,4ao (n.s")voorHeinric de Groete veroordeeld rlennen
het Letaren van 23 s " 4 d.
gro. aan Pieter Rasen en tot 2 s gro.totgerechtskosten
"
"
Fo 34 r./5"
645" Daniel van Maldeghem, Mertin soetaert en Joris stevins, vinderen
de opperkosterij van de sint-Michielsparochie, verklaren dat hun van
voorgangers Daneele van Mardeghem en zijn gezelleá op 3 augustus
L401
Jan
de carpere veroordeeld hebnen tot het betalen,r.n 32 d" ero. aan BaudÍne van Lake en tot 1"3 d" gro" gerechLskosten"
Fo 34 r'/6"

646" Danier van Maldeghen"' Mertin soetaert en Jo¡:is st.evins, vínderen
de opperkosteriJ van de sint-Michielsparochie, verklaren dat hun van
voorgangers Jan van Husselghem en ziin gezellen
25
aprÍ
I
14a2
Jacob van
sele veroordeeld hebben tot het betalen van "i
19
s ., gro " aan s¡evlne van
der Eeken, de wettelijke plaatsvervanger van Boudine LampÍne en tot
L5 d" gro" gerechtskosten"

F" 34 r"/7"

647" Daniel van Maldeghem, MerLin soeLaert en Joris stevins,
van
de opperkosterij van de sint-Michielsparochie verkraren vinderen
dat
zij
op
oktober 1'403 wi1lem Brielman, wonende te Kanegem, veroordeerd hebben16
tot het beLalen van 22 s " gro " aan de weduw" r.n pieter van Kets en
tot 41 d. gro" proceskosten"
F" 34 r" /L"
648" Lievin vander Ghijst, Jacob de Luede en Jan de clerc,
van de
opperkosterij van de sint-Jansparochie, verkraren dat vinderen
zLj
op 18 decem*
ber 1"4C-3 Janne van Steenpit,te veroordeeld hebben tot het 1everen
van
L000 elzenhouten takken van cie maat zeven en negen, aan
olivier
Ratelinghe en..Lot 26 d" gro. en 2 ing" gerechLskost,en"
Fo 34 v"/1_"

86

1404 (n.s")
649

januari

29

Lievin vander Ghijst, Jacob cie L,uede en Jan de Clerc, vinderen van de
opperkosterj-j van de Sint-Jansparochie verklaren dat zij op 6 november
L4o3 Pieteren cien vleeschouwere veroordeeld hebben tot het betalen van
4_": L0 d" groo aan Gillis Ruboete en tot t3 cl" gro" gerechtskosten.

"

F" 34 v"/2"

650" Llevin vander Ghijst,, Jacob cle Luede en Jan cle Clerc, vinderen van cje
opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zLj op 16 oktober L4O3 Jacoppe deir Brurrere veroorrJeeld hebben tot het betalen van
22 d" gro" aan Janne van clen Straten, schepper, en tot 9 d" gro" gerechtskosten "

F" 34 v'/3"

651-" Katheline sQueecs, weduwe van Jan van den poele verklaart dat zij
zíchzel-f besLeed aan Katheline Stoppeleeren, weduwe van Jan seueecs,
om zo onclerhouden te worden van voedíng, kleding en bij ziekt.e, zolång
zii zal leven " rn ruil hiervoor geeft ze al iraai bezitlingen aan Katheline Stoppeleeren. Jan Borluut en Jan de eueec stellen zich borg
voor Katheline Stoppelere, hun moeder, en als deze Katheline sLerft
voor Katheline sQueecs, nemen zij haar taak over"

Fo 58 r"/L3"

1,404

(n.s.)

" lanuari

30

652" Raesse onredene, fs, Raes, erkent 21, s. B d" gro" L5 miten per jaar
schuldig te zíin als lijfrente aan Pieteren Sersymoens" Deze rente is
afkomstig van een lening die Jaeten Riinvisch, oie de laatste vrou\^/
van Pleteren sersymoens was, vroeger gegeven heeft"
Fo 27 vo /8"
653" Robbrecht de valkenere erkenL t4 s" 5 d. gro" 1g miten per jaar
schulclig te zljn als lijfrente aan Pieteren Sersymoens" Deze renLe is
afkomstlg van een lening die Jaeten Riinvisch, dle de laatste vrouw
,v?n Pieteren Sersymoens was, vroeger gegeven heeft"
F" 27 v"19"
6

54

Liisbette Bernaiges, weduwe van hrillem r¡/ilchhuus erkent I lb" gro.
schuldig te zíin aan Marien Vinx, weduwe van l¡/illem Geents, JaÀne den
Groeten en Amelbrecht Lippens, alle drie erfgenamen van Vrtillem Geents,
voor de aankoop van grond " De weduwe ontvangt de helft en de andere
erfgenamen samen de andere helft "
Fo 28 v"/5"

655. Jan van den

Manden verklaart dat hij 40 lb" gro. tourn. aan ziJn vader Lievine van cler Manden geeft, uit vriendschap en omdat hij een
deel krljgt van de goederen van Jacoppe van den Manden, broer van zijn
vader " Het geld mag uiL zi)n erfenis genomen worden bij zíjn cvertljden "
Fe 35 r"/1"

87

t4

anuari

lî1"s.

30

656. Jan van den Manden verklaart clat hij 20. s. gro" tourn" schenkt
Truden sMeyers, zi)n dienstbode" Het geld mag na zijn overlljdenaan
uit
zljn erfenis worden genomen.
Fo 35 r"/2"
657

De schepenen veroordelen Janne Lanars, aIs borg voor
Symen van Hutere
tot het betalen van 31 s. gro " aan Stevine du Marteloet

"

Fo 35 r"/5"
14C4

(n"s").

J

"

anuari

31

658" Vrlouteren van der Heyden verklaart dat hij 4 Ib" 10
s" gro" ontvangen
heeft van Wi1lem vander Eeken voor de aankoop van één
gende in de parochie Moerbeke, met ín het oosten het gemet moer, llg_
moer van Wouter
Jans,

659.

fs" GiIlis"
r"/6"

F"

3A

De

schepenen veroordelen Arende Botermanne tot het betalen van
B Ib"
6 d" gro" van achterstaltige pacht aan Claise van Oedevelde
l"
"
30 vo/9.

17
FO

660" Ten voordele van symen Everboude, als voogd en Thomas den
Touwere, als
toeziener van catlekine, bastaarddochter van pieter van Adeghem
bij
Mergriete Arents, fa" Hector, werd een boek geheten
ystorlelrr toebehorend aan Pieteren van Adeghem rðor 3lb"'spieghel
gro" t.ourn" aangesragen" Deze 3 lb" is een verminderiñg van de 40 nobel
die pieter
gaf aan carlekine. Het aansraan gebeurcie door Jan van Buxtale,
amman
van Gent
Fo 58 r"/1"
o

1"4A4

(n.s.)

I

februa rf1

661," Lyoen BorluuL,

díe ziJn vader

van Wlllem van
scholden Ís "

priester, verklaart dat de Iijfrente van z 1b" gro"
Symoen BorIuuL hem gaf en nu jaarlijks ten lasÈe is
RavenscoeL en zLjn vrouw Mergriete forluut, kwl j tge-

F" 30 r"/7"

662" Ghuy BIoc erkent 2 lb"

LCì s" gro. tourn. schuldig te zijn aan Kathe_
line sClercs "
Fo 30 r"/g"
663" Mergrlete Heyfins, weduwe van Lievin Minneboeds.¡,¡erklaart
aan Janne
den Boemhouwerer priester, het twaalfde deel van het goed rrter
heIIef,
geregen in de parochie zafferare, verkocht te hebben"
Het
hele
goed
is ongeveer 28 bunder groot en bevat eveneens de huizen, de bomen
en
de onroerende goederen " Mergriete Heyfins bekwam er het
twaalfde
deel
van als erfenis van Aechten uten Dale, vrouhr van Diedericx sletsaerts"
Fo 30 v"/6"

8B

1404

(n.s.). februari

664"

schepenen veroordelen Janne den Carpere, molenaar, tot het leveren
van 1 mud gemalen koren aan Janne van Budseghem, die hÍj moet
betalen
aan Janne den Moer, alias Moerkj-n"
F" 34 v" /8"

665.

van den ldeerde en Janne Martinssone, als voogd voor de kinderen van ReinÍers van Calkene berelken een overeenkomst.
Thomase Ís
3 lb. 2 s" gro" Vlaamse munt schuldig aan Janne.
Fo

1"

De

Thomase

35 r" /4"

666" Joes Bijd erkent 15 Ib. gro" t.ourn. schuldig te zi jn aan Boudin
van
Stee1ant, Boudíne uten Hoveu fso Pieterrpríester en Janne Portier,
kerkmeesters van de Heilige KersLkerk en Len voordele van deze kerk,
voor de aankoop L2 lb" par" per jaar erfetiJke
rente"
9 oktober 14C,4 : voldaan "
Fo 35 v" /1""
667" Jan de Holslaghere erkent 2 lb" gro" tourn" schurdig te zLjn aan pleteren den visschere binnen het ¡áar nadat Kateline de Holsraghere,
zhrager
zal overleden zijn"
4 juli "T^pieteren,
1"408 : de erfgenamen vân Pieteien verklaren alles te hebben
ontvangen "
Fo 45 v"/!6"

februari

4

668" Pieter Bautkin verklaart clat hrj aan wulframme Iniurframs, fs"
Jan, de
helft van een leenhuis met g"oná, gelegen achter de bakkeriJ in
Burgstraat, die toebehoort aan de weduwe van Lievin sHasen heeftdeverkocht" Het huis heeft een poortje dat uitkomt tussen de bakkerlj en
het huis van l¡/ulf ramme ln/ulframs en van de weduwe van Lievf n sHasen
"
Fo 30

v"/2"
669 " Helnric van den Haghe verklaart dat hij
een erf gehuurd heeft van
Janne Woestins" Het is gelegen 1n de l¡/aterstraat naast KathelÍne
van
Lemberghe. De huur is
6 jaar, aan 2 s" 7 d" gro. per jaar. Als
Yoor
Helnric herstellingen laat uitvoeren, mogen die van de huui worden
afgetrokken.
Fo 3L v"/10"

67A "

Katheline stoppeleeren, weduwe van Jan seueecx, als praatsvervangster
voor Katheline-sQueecx, weduwe van Jan
van den poele die ze onderhoudt
zoals blijkt uit een kopie van het schepenboek,
heeft een overeenkomst
bereikt met Janne vanden Ackere, die vrä.g*r eveneens
seueecx
onderhouden heeft " Katherine stoppeleeren erkent zr s" Katheline
1
d " gro " schurdig te zijn aan Janne" Jan Borluut, fs" GoessÍn en Jan seueecx
stellen
zich borg voor KaLheline" voor de rest kunnen er geen eisen meer
steld worden in verband met het onderhouden van Katheline seueecx.geF" 34 r"/8"

89
1.4e4

(nos.). f ebruarl-

4

67L" Jan van Landhuut erkent 1'2 s" gro" tourn- schurdlg te zijn aan
Jacob
Snoucke "
Fo 35 r"/7"
672

"

Jan Clocmanne en ziin vrouh/ Lysbette eisen de betalfng van 1-s jaren
achterstallige lijfrente, op hun beiden leven gevesttgd van Kateline,
weduwe van Jan van Baveghem. De rente werd aan hen verkocht
op 6 mei
L385 tijdens het schependom van Raes vanden voerde, Robbrecht
van
Heecke en hun gezellen en genoteerd in het schepenboek op f
47.
De
rente bedraagt L0 s" gro" per jaar" De schepenen veroordelen" de weduwe tot het verzekeren van de L0 s" gro" per
of tot het betaren
ttl 4lb" groo ê11 tot het betalen,rãn de L5 Jaar
jaren achterstand" vervolgens veroordelen de schepenen Pietren vanden Kerchove, fs. Lj.evin
als erfgenaam van Janne van Coukelaer, die mede borg stond voor Janne
y?n Baveghemr offi de weduwe te vergoedån"
24 mei 1'404: Jan clocmanne verklaårt 2lb" 11 s" gro" ontvangen
te
hebben van de weduure
"
1L september 1'4a4: Jan crocmanne verkraart opnieuw 2 tb" 1L s" gro,
ontvangen te hebben van de weduwe" zij heeft dus alles betaard.
Fo 35 ro/8"

673" Arend van den Berghe erkent. 24 s" gro. t.ourn. schuldig te ziJn
aan
Gillisse papal, van een achterstatiige
,ãÃt"
.run
L
per
nobel
jaar, die verzekerd is op een bezit gelegen in de heerlíjkheid
Gavere
F" 35 v"16"
674

"

675.

"

Rorand uten l,r/ulghen verklaarL het goed rrte ttooa",,, gelegen
in de
parochle Sint-Jans-Lederne, ongeveãr 25 bunder
groáL-"n 3 bunder 4oo
roeden meers gepacht te hebben van Boudíne Rime en zljn zoon Daneele,
voor 9 jaar aan 4 so 6 d" gro" Lourn" per bunder"
De pachter moet het
goed achterraten met 3 bunder, gelegen op de Kouter
voor het hof, ge_
mesLe braak, 3 bunder braak maar ongemest, 4 gemet aan
de wesLziJde,
korenstoppels, 3 bunder aan de westãijde, gemesLe braak,
3 bunder
achter het huÍs, gemeste braak en oeze percelen te bezaaien
met rogge"
Daneele za] het zaad ervoor betalen. De pachter moet j;;;iï:t"-räõstrobussels leveren voor de gebouwen en hiermee zal de pachtheer de
gebouwen herstellen, zonder kosten voor de pachter.
De pachter mag
aIle hout gebruiken en erkent B lb" gro" tourn. geleend
hebben van
de pachtheer en zaL er jaarlijks L lb. van terugbetalen"teHiervoor
staan Jan de Zaghere, fs. Heinric, Arend van Ghénd, fs" Arends en
Pieter lnleilin borg voor de pachter" Ars er vernielingen aangerlcht
worden door de roekeroosheid van de pachter zal hij ã",roor
moeten betalen" rn andere gevallen is de schade voor de pachtheer. De
voornoemde borgen staan voor alles borg"
Fo 43 v"/2"
De

schepenen veroordelen Ectorre van Badelghem tot het betalen van
30
" aan Pietren den Pape en Lot L9 Ib. 1,2 so paro gerechtskosten"

S" gro
Fo

30 vo/3"

9c

1"404
676

"

(n.s")" februari 5
Pieter de slaghere, fs" Jan, verklaart dat hij aan oliviere vander
strekele een líjfrente van 6 s" gro" vlaamse munt
per jaar heeft verkocht" De rente worcit qe":vesti-gci
d<¡ helft van *"n huis, dat staat in
de Voldersstraat naast cle huizen"p
van Jan Hebbelins en Zegher Dommerwaerde en op een ander half huis, dat staat in de Bennesieeg tussen
de
huizen van Laureins Hughen en,Jan van oerdeghem, die beiclen samenkomen
aan een operì plaats, die tc.¡ebehoort a¿ìn de kapeirÍe in de Sint-Janskerkr die gehouden is door Jacob de Abdt, priester.
De twee huizen
samen zijn belast met een qrondcíjns van'34 so pär" per jaar" De lancis.heer Jacob de /\bdL verktaait zich akkoorrl"
F" 30 v" /4"

677" De schepenen veroorcjeren Laureins van singhem tot het betalen van 21,
so gro" aan Michiere vanclen Bosche¡ orïr de onkosten te vergoeden, die
MichÍele cleed aan het hof van Sint*Baaf s"
Fo 30 v"/il"

Plati jn verklaart clat hj- j een huis met toebehoren, gelegen in c1e
wamestraat verkocht heeft aan Pieter oysen" HeL huis is--gelãgen tussen
de woonsten van Jan Rudder en Gillis Stayaert" voor de
ene helft van
het huis Ís de qrond inbegrepen, maar de andere helft ligt
op de gronct
van de Onze*Lieve.-Vrou\^regilde van ,Sint_Jacobs en is daarvoor
belast
met 2A s. par" per jaar aan grondcijns"
VervoLgens heeft Jan aan Pieter een iijfrente verkocht van 24 s" gro.
per jaar, die Gi1lis Steyaert jaarlijk; schulclig is, z-o1ang Jan pía_
tijn of zi)n vrouw Lisbette sBrunen leven. Deze lijfrente is verzekerd
op het huis naast cJe verkochte woonst" De lijfrentá is genoteerd
fo 9? op 9 november 14a2, in het schepenboek van Matheus Sammans,oppieter AmelrÍcx en hun gezellen "
Pieter oysen aanvaardt dit samen
meL cle belasting van
lijfrente
van B nobel per jaar ciie Jan PlaLijn moet aan Janne cleeen
vrieså,
fs.
Cornelle volgens fo 4C van het schepenboek van Ghee;om BorluuLs,
Seger
Everwyns en hun gezellenr op 27 februari L4c 2 (n"s"). Deze belasting
neemt Pieter over" De verkoop is ç¡erclaan voor 12. lb. gro" tourn" cjie
Pieter aan Jan moet beLalen "
Pieter Bernier-, pr:iester, verklaart zich akkoord als plaatsvervanger
voor de grondeigenaar, cle o"L"v" gilde van sint-Jacobs"
24 januari 14a5 (n"s"), cie rz lb.
-qro" L.ourn" is betaald"
Fo 38 r"/8"

678" Jan

679

"

De schepenen veroordel.en Janne van den Hamme tot het betalen van
1"4
so B d" gro" aan ,Iacoppe van St,evere "
12 maart 14C,4 (n"s"); Jacoppr.: stelt Janne payen aan om in zi)n naam
dit bedrag te innen "

Fo 40 v"/3"

1404 (n.s")

februari

680' Jan van

Zwanenaerde

6

erkent 22 so B d" qro" schuldig te zLjn aan Mer-

91

griete sBucx voor de aankoop van een huis"
Fo 31, r"/10"
1404 (n "s. ) " februari 7
68L" Philips van Dronghine erkent 4 lb " gro " schulclÍ.g te zi jn aan Kallen
sHasen, al.ias Hertbuer, van hetgeen haa.r vader Jacop van Hertbuer

haar vroeger gaf.
Fo 32 v./8"

682. l¡Jalraven, heer van Massemine, erkent 1-9 nobel schuldig te zijn aan
Janne den Saghere voor een molensteen" Andries cle Costere, meier van
Massemine en Seghere de Kníif st,aan borq voor hem"
F' 33 r"/3"
683" Pieter van den Turre, Jan van cien l-lulse en Jan Sturbar-it, v inderen van
cie SÍnt-Niklaasparochie verklaren dat hun voorgangers Cltriselbrecht"
sGruLers , fs" Ostr êñ zíjn gez-eIlen op 25 januari t4O3 (n"s") Kerstiaen van der Gracht veroordeeld hebben tot het betalen van 3 lb"
L1- s" B d" gro" aan de vrouwe Valcs en tot 14 d" !tro" gerechtskosten.
Fo 33 v"/1I
684" Píeter van clen'I'urre, Jan van den Hulse en Jan Sturbaut., vinderen van
de Sint-Niklaasparochie verklaren dab hun voorgangers Ghiselbrecht
sGrutersr fs" Ost en zi-jn gezellen op 27 november 1402 Kerstiaen van
der Gracht veroordeeld hebben tot het betalen van 20 s " gro " aan Janne van lloesselaer en tot 14 d" gro" gerechtskosten"
Fo 33 v"/1-2"
685" Jan de Pcl.ster erkent 3 1b " gro " tourn " schu1c15"g te zi- jn aan Ghiselbrechte den Grutere, fs" Jan, deken van de korenmetêrs, die optreeclt
als plaatsvervanger van deze nering, voor achterstallige betalíngen
van twee jaar" Jacob de Polster, broer van Jan sLaat borg voor de
schuldenaar
F' 34 v" 14"

"

686. Pieter van Praet. erkent 25 s"

4 d" gro" schuldiq te zijn aan Jacoppe
van clen Hackere, scheercler, van qeleend geId.

F" 37 r'/5"

687

" Gillis de Costerr pasLeibakker:, verkl.aart ciat hi j 6 lb" par" per jaar
a1s Iijfrente verkocht heefL, aan Marien vanden Honcien. De rente wordt
gevestÍgd op zijn hel.ft van een hr.ris ten Pitte, da| men trde jachttt
noemt,r gelegen op de groncl van 'le F{eíligc'- }eest van Sint-Niklaas,
waarvoor 40 s" par" per jaar voor heL hele huis moet betaald worden
aan grondcijns" Gheerard de Monteneere aIs ontvanqer en plaatsvervanger van de grondeigenaar verklaart zLch akkoord"
F" 35 v'/2"

92

t4O4 (n"s")

9

februari

7

688" Jan van Busseghem verklaart daL hfj een huis, gelegen in de Veldstraat
op de hoek met de Kouterstraat, qehuurcl heeft van Gillis Sneevoet,
vÕor 21" s " gro" per jaar, 6 jaar l¿rnq" ilet huís wordt rihet steenkin"
genoemd" Als Jan het vôôr twee jaar huur wil verlaLen moeL hij 3 maanden op voorhand verwittigenr ñð Lwee jaar kan hij de huur niet meer
opzeggen" Als Gillis het huis verkoopt mag Jan zL)n termijn vercler
uitdoen.
F" 44 r"/6"
1"404

(n"s")

februarí

B

689" De schepenen veroordelen Janne den Grave tot het betalen van 31 s"
9ro" tourn" aan Claise Boeq:.rcrde, voor de aankoop van een half huis
op de Mui.de.

F" 30 v"/7"

den Strate, fs" PÍeter, erkent 18 s " gro. tourn. schuldig
te zijn aan Pieter Loenaerde "
Fo 30 v'/10"

690" Jan van

691""

Stevín Piers erkent, dat hij als borg voor V,lillem vander Bonnerien,
5 lb" 7 s" par" schuldig is aan broeder Matheuse Galays" Willem belooft zíjn borg schadeLoos te stellen "
Fo 30 v" 111"

692" Jan de Hout, fs" Boudin, erkent B s. gro " schuldig te zLjn aan Jan
van Budseghem, ontvanger van Nevele, voor achterstall ige renten .
FO

34 v"/7"

693" Robbrecht de Valkeneere verklaart dat hij een erf van ongeveer Z gemet grootr voor B jaar Ín pacht geeft aãn Janne den Bruwere, voor
een jaarlijks becirag van 4 so L0 cl" gro. per jaar. De grond is gelegen in Bentil1e, ten zuiden van oe Crevelhille"

F" 34 v"/9"

694" Pleter van den Ackere, alias Gheetensenne, verklaart clat hij 2Ib"
gro. tourn " schenkt aan Kerstoffel Moeyen, monnik te Baudelo, die
zijn stiefzoon is Het, geld mag genomen worden uit zLjn erfenis als
hij overleden is" "
F" 34 v" /10"

695" Pieter van den Ackere, alias Gheetensenne, verklaart 2 lb" gro. tourn"
te schenken aan F'rantkine van den Ackere, fs. Jan, waarvan hij oudoom
is. Ilet geLd mag genomen worden uit zijn erfenis als hij overleden is"
Fo 34 v" /í-1"

1"404

(n"s.)

9

februari

B

696

" Willem de Dorpere verklaart ctat lleinrÍc den ì¡ViLtere, aIl,':s betaald
heeft in verband met de aankoop van een bebouwde qrond van ongeveer
N bunder grooL gelegen te Serskamp aan de lvloLenheicie "
Fo 34 v'/12"

697

"

L 3 tb gro " tourn " ontvanqen van philipse Bollocke
als eerste afbetalinq van" 13 lb"
gro. Lourn" die t{einric Boels hem
schulclig was voor de aankoop v;ln een schip " t^Jillem beloof t phitipse
Bollocke schadeloos te houclen van a}le bedragen clie men van hem zou
eisen in de plaats van Hej-nric Boels" Jan van de Velde, alias Bleckinc
sLaat borg voor hem"
F" 34 v"/13"
1¡/i1lem Larmins heef

698" De schepenen veroordeler¡ JacoJ: Colpaerde tot het betalen van 20 s" gro.
tourn " aan ln/i11em ponLecroyse "

F" 35 v"/4"

699" De schepenen veroorclelen WÍIlem den Grave tot het betalen van 26
gro" aan .Janne Goethals en Lievin van Sombeke, omdat híj borg was voor
Godeverde van der l{aghe " Godeverde moet dit bedrag aan zLjn borg terug-"
d

betalen "
Fo 35 v'/I1,"

7OO" De schepenen

veroorclelen Janne

2 Lb" gro" tourno aan Olivier
F" 40 v'/12"

7C^1.

den

clen

Vos, scheerder, tot. het betalen van
Pratere,

Jan de Boemhouwere, pastoor van Sint-Michiels en kanunnik van SintVeerle en Lievin van den Bossche verklaren dat z-Lj getuigen waren dat
Mayhuwe de Meester van Hessche al zi-jn rechten op i"/2 van 7 dachwant,
gelegen in verschillende parochies in het Lancl van Aalst overgeeft aan
zijn neef Janne Pj.eters alias ln/af laert. op deze qronden rusL een rente
van 60 Lb. par " per j aar " Daardoor hebben Mayhuwe en Jan Pieters geen
rechten meer op de bezittingen die Jan colbrants en zLjn vrour^/ Mergrie*
te, de weduwe van lleinric lìike €ìn grootmoeder van Jan Pieters" Deze
verklaring waarmee Jan Pieters ínstemt is qedaan op 9 januari 14C,4
(n"s") "
Fo 42 r"/4"

7O2." De schepenen
13
Ero

veroordelen Jacoppe

s" 9 d" gro" aan Roelande
42 v" /12"

den Ilert tot
vancJer Trappen "

het betalen van 2 Lb "

7O3" De schepenen oorclelen dat Janne van der Mersch en Fransoyse van den
Houte voor de goede lieden vän Nevele, VrJillem Barate, fs" Jan en Jan-

ne Erpolf , f s" Wouter, pointers en setters van de voornoerlìcle plaats,
niet meer dan B d" gro" per j;rar mogen eisen
van Li.evine van
Waes, a1s transport van di.ens qronden in de parochies van Nevele" Als
ze meer wilten moeten ze met hun Li:ansportbrieven naar de schepenen
komen "
F" 73 r"/1.

94,
1,404

n

februari

")

9

704" Bloc Pauwels, fs" Beelde, erkent 26 s" 6 d" gro " tourn " schuldig te
zijn aan Heilsoeten, vrouh/ van Staes Ryoets "
Fo 31, r'/4"

priester, stelt Janne Pennemanne, poort,er van Gent aan
als zijn wettelijke ptaatsvervanger om binnen de starJ in zljn plaats
bedragen te ontvangen "
F" 3L v"/11"

7O5" Jan Ghysels,

706

" Jan de Voghel ,

7A7

Katheline \¡JanLs, f a. Jan, weduwe van Jan vãn Baersele erkent 5 Lb.
" gro"
tourn" schuldig te zíjn aan Janne, monni-k , portier in de Bi j loke,
voor geleend geld "
F' 35 v"/9"

timmerman,

erkent 4 lb" gro" schulcJig te zijn aan Jan-

ne Goedhalse, fs" pieter, \¡oor kalk, zavel en sLenen"
Fo 34 v" /14"

7O8. Willem de Buyssoen

stelt Gillisse van Ydeghem aan a1s zLjn wettelijke
plaatsvervanger om bÍnnen Gent ontvangsten voor hem te doen "
Fo 36 r"/4"

t4O4 (n.s"). februari
7o9

"

L0

De schepenen veroorderen de deken pieteren scelpen en de gezworenen
Mase van Merhaute, Janne wirlems, Janne Kuertemurren en Claise van

Idinsberghe van de nering van de pijnders tot het betaren van t2 lb"
15 s" I d" gro" aan Mergriete, weduwe van Jan saents en Olivier Pantin, voogd van Laureyns saents kinderen, als erfgenamen van Jan Saents,
hun qrootvader.
2 augustus 1407: voldaan "
F' 3L r'/í.3"
1,404

(n.s")

"

februarí

11

71O" Godevert van den Bruqghen e::kent 2 Ib
aan Pauwelse Arents "
Fo 30 v'/13"

" gro " tourn " schuldiq te zijn

71'L" Justaes van Leyns

verklaart de helft van een huis met erf, gelegen aan
de kerkbrug bij het Hof van Herzele, waar Beele Cantenays in overLeed
en die belast zijn met 35 s" par" per jaar grondcijns aan de fermerÍe
van Sint-Elisabeth, verkocht, te hebiren aan Piet-eren Vernier, priester,
en Jacoppe den Oesterlinc" De landsvrouw Lysbette in naam van en als
schri j f ster van sint-Elisabeth verkraart. zLcl akkoorcl,,
Fo 32 r"/1o"

712" De L8 lb. par" erfelijke rente cìie Hen¡:ic Borluut j aarli jks schuldíg
was aan de Heilig. ]eest van <le Sint*Niklaaskerk voor een eeuwige

95

dienst aan sint-Amancls in dezelfde kerk is nu geregelcJ" Jan van den
Steener huidiqe echtgenoot van Kateline vancler-eíeãt,
van Henric Borluut beloof t de helf t van cle rente, nameJ-i jk 9 weduwe
lb"
Le bezetten
bínnen Gent"
Doorstreept op 3 juni 1407 omdat er dan een nieuwe verklaring
opgetekend in het schepenclom van Pieter sersymen en JacoJ: van den is
Houtken

en hun gezellen"
rElo

1"404

'))
JJ

-.Ò /a
V / a"

(n"s")" februari

L1

71,3" Gheeraert Riquaert erkent 3 l.b. 2 s" gro tourn schuldiq te zijn aan
"
Janne van cien Damme, scheepsbouwer, voor "de aankoop
van een schip "
F' 35 v"/5"
714 "

In het geschil tussen Martine van den Broucke en KaLhelinen van Calkine, zLjn vrouh/, voortkomende uit cle vercleling van hun beziLtingen
hun scheiding van tafel en bed is een overeenkomst bereikt" ueÍniic na
Reyneere en Faes van der Mersch waren vincleren in dit geschil, samen
met Gillis LÍevins, vinder voor Martine en PieLeren loãten, vínder
voor Kathelinen" Een zilveren riem, weqende drie mark is voor Mertine,
maar hij moet de helft van de waarde aan Katheline betaLen"
Een zilveren riem van n mark zwaar die Kalle van den Voercle draagt,
moet door Kathelinen aan Kalre worden afgestaan
Kathelinen krijç,t eveneens de helft van een bed" en een paard, dat van
Ghuykin vanclen Broucke, zooo van Martine was en hem 27 schilden waard
1s"
verder moet' Martine verklaring afleggen van cle erfenis die hij van
zijn zuster de vrouw van Segl-rer sBr:ies, kreeg
Katheline moet de helft van een lijfrente vañ 20 s. gro" per jaar be_
Lalen aan Andriese van Calkene, de andere hel.ft moeL Martine betalen"
Beiden moeten 1c¡ s " gro " betalen ¿ran de onderhouclskosten voor Ghuykin
bij zijn leren van een ambacht"
Beiclen moeten de helf t bet¡rlen van de 4 lb" gro" tourn"
zíj schuldig zijn aan Arr:nde van lrVudemersch als huwelijksgeschenkdie
toen hij met
hun dochter

F' 37 v" /3"

71.5 "

huwcle

"

Pieter Boene en z-ijn vrouw Merqriete vastenavonds verklaren een vierendeel van een huis staande in cie sevaanstraat te Dendermonde te
schenken aan Janne den con, fs" Gilris en claren paridaens, zLjn

VfOU"^/

"

F' 76 v"/L"

71,6" Jan de Cone, f s"
Roesen verklaren

Gi1lis en zljn vrouw Cl are Pariciaens, dochter van
clat piei:er Boene en zLjn vrouw Mergriete Vastenavonds
de goederen die ze beloofd hadden aan de moeder van Jan de Cone, bij
haar huwelíjkr hu betaald zijn samen met 5 bunder gronc.l in de parochÍe
Destelbergen.
6 november 14L7 doorsLreept met de toelati ng van de beide partijen omdat Pieter erkende dat de geschonken grond zi jn bezit niet \^ras
F" 42 v"/6"
o

96

(n"s"

L

febru

i

1.2

71,7" Jan van Overackere, f s"
Pieteren van der Crayen,

Fo 43 r"/5"

14A4

(n"s"). februarÍ

Jan, erkent 24 Schilden schutdiq te zijn
voor l. aken "

aan

1.3

718" Het boek clat ten voordele van de voogcÌ en de toeziener
callekine
werd aangeslagen(zie f " 5B r" /1") is 2 lb. gro. waard" van
I-iet
boek
werd
voor dit bedrag overgeæ1Þn aan pieteren sersymoens
30 oktober 14aLs witie:m Rugqhestuls, als vooc)d van " voornoemde
Katheline (callekine) verklaart de 2 lb" van Pieteren sersymoens ontvangen
te
hebben "
Fo 58 r" /2"
1404
71,9

(n"s"). februarí

14

" Jan Blakaerl verklaart dat hij zíjn vader Mattijsse Blakaert volledig
zal onderhouden tot hij overleden is, voor l_C, lb" gro" Lourn" die
Jan
zal mogen nemen uit cle erf en j- s van zi jn vader
"
F" 3L r" /2"

14A4 (n"s"

)

f

ebruari

1-5

720" De schepenen veroordel.en Janne

Daniels van Merelbeke tot het betalen
Crayen, ontvanger van de abt van

gro" aan Andriese vander
Tln,5^]b:
brnt-p]-eters "
F" 31 r" /1"

721," Ghiselbrecht cie

KnÍif erkent in de naam van Vincente van der Sickelen
22 so 2 d." gro" schuldig te ziJn aan Janne
vanden Nieuwenweghe, alias
Beerkin "
Voldaan: 2 mei 1"404 "
Fo 33 r" /2"

722" Daniel de Camscerpere verklaart
van Mergriet "
Fc 35 v./3"

13 s

" 9 d. gro. ontvanclen te

hebben

723" Katheline parisiis, weduwe van Gheerolf Notins erkent
lb" gro.
tourn " schuldig te zLjn aan Jacob clen Hodenere" Jan cje4Clerc,
cob en Gillis van Rattepade stell.en zich irorg voor Katheline" f "" JaF" 35 v'./8"

(n"s"). februari
724" Lj.sbette, weduwe
schutdig te zijn
F" 30 v"/5"
1404

1()

van
aan

HeÍnric Tsvalkeneren erkent 9 s" gro. tourn"
HeylsoeLe,
vrourú/ van

Justaes Ryoets "

97
1"4C-4

(n"s").

f

ebruari

1"6

725" Jan Laephout erkent ZB s. gro" Lourn" schuldig te zi:n aan
Wulframme
\duIf rams, f s " Jan, voor rrroeterr
"
Fo 32 r" 11"

" Fransoj_s Serydiers erkent 24 s o qro " schuldig te zijn aan Lievin
Meyeraercle voor cJe aankoop van schapen
"
F" 35 v"/7"
727" Katheline vander.HerJhen, weduwc van Jan oerdiins, verklaart
dat zij
met aI haar bezittingen in oncierhoud qaat bi j
Franc
en
SoetÍne
van Rijssele, zíjn vrouw en haar ooms dochter""laáop
Jacop en zLjn vrouw
mogen al haar bezittingen hebben en de bezittingen ài.
nog za).
verwerven " Jacop en zLjn vrouw beLoven haar te voorzien zLj
van
voedsel,
drankr kleding en a1le andere redelijke zaken, zolang z,Lj zar
leven"
Fo 36 r"/2"
1,404 (n.s"). februarí L7
726

728" Joos van valmerbeke, Jan van Eecke en hun geze|len, halheren
in de
Pit, verklaren dat Jan Rouchout en Matthysé van den perre erkenden
op
21 september 14o3r 5 lb" 10 s" gro" schurdig te zijn aan pieLeren den
Dounssate Matthyse i s ciit beclrag mede
omdat hi j borg stond
voor Jan""Beiden moet'en eveneens 3 s" 2scrruioig,
grol
d"
gerechtskosLen
betalen"
F" 32 v"/2"
1"404

729

(n"s.).

f

ebruari

1-B

De schepenen veroordelen Boudine vander Bloct en Joesse vander
" qate
als borgen voor de vrouw van LinLerne tot het betalen van CleyB lb"
16 s" gro" aan Mechiere den vos en Roelande vander Heyden"
19 juni I4O4: alles is voldaan "

Fo 31 r" /5"

73C^ "

Heinric van der Donct, bakkerr êh z,ijn vrouw Katheline Boornaets, verklaren cìat zi) een 1íjfrente van één brood
per wr:ek verkocht hebben
aan Lievine van Dentelghem en Katheline iìobbrechts,
vrouw, aolanq
één van de kopers in lõven is" ilet broocl moet van eenzLjn
half
tarwe zLJn " l)e rente wordt qevestigci op een bakkeri j, gelec¡en viertel
plein
op
het
van de Kalancienberg, over cle naãdeni-roek, tussen de ñuizen van Laureins
sMaegh en Heinric Zickelmakers en waârvan de r¡rond
aan ]/üi1lem van RavenscoeLe, Mateusc den Amman.Jn de wecluwetoebehoort
van
steps
Bruusteri.ggher waarvoor 12 s" par" en 2 kapoerren aan cie eerste, 6 so par"
1 kapoen aan de tweede en 5 s" par" en 1 kapoen aan de raatsLe als en
grondcijns moet betaald wo¡:den" De qrondeigenaars verklaren zLch akkoord "
Fo 36 v"/3"

731-" Hughe

Curthals erkent 2 Ib" gro " tourn " schulcJiq te

Wouters en WiIlem Eecmanne"

zL

jn aan Heinric

9B

1-

apri

is"

L 1,406 (n"s"),

I-lughe

en Heinric verklaren dat het bedrag betaald

F" 43 r" /11"

1.4a4

(n.s.).

f

ebruari

1_B

732" Daniel de Smet, bakker, verklaart 30 s" gro" te schenken aan Katheline
sQuackeleere en haar zuster Marie, kindeien van Jan sQuackeleere, nonnen te Beaupemet " Het gelci mag genomen worden uit
zijn erfenis, nrt

zijn overlijden

Fo 50 v"/1O"

:

"

733" Jan de Gheert erkent 48 schilden schuldig te zijn aan Heinric
Seys van
de aankoop van een huis "
"
Fo 27 v" /11"
734" Jan van den Velde, fs" pieter, erkent 4 rb. qro" tourn" schuldig
te
zLjn aan lt{ergriete, weduwe van Goessj-n Jacops, fs. Gil1is, voor ¿e
aan*
koop van haar rechten in het huis up Duuclanti waar Goessin in stierf"
F.'. 31 ro /B "
1.404

(n.s")" februari

19

735" Gheerolf Bette, Líevin van Mossevelde en hun gezellen, vi-nderen
de nederkosterij van de sint-Jansparochie te Gent, verklaren datvan
hun
voorgangers Clais van Hoedevelde, Jan van der Straten en hun gezellen,
op 4 juli 1403, willem den rngheíschen veroordeerd hebben tot het be.talen van 30 s" 4 d" gro" aan Michiel van Horenbeke en tot L9 d" gro"
proceskosten.

F"

736"

31,

r" /12"

schepenen veroordelen Daneele Vincken tot het betalen aan 5 Lb" 6
4 d" gro" tourn " aan Stevine du Marteloet.
"
F" 31- v" /1"
737, cillis van den Brouke erkent 44, s B cl . gro tourn schuldig te zljn
"
"
"
aan Daniele van Buten.'r )híIips Mertins
is
borg
voor
hem "
Fa 31 v"/4.
De

S"

738

"

verklaart cla¿ híj een lijfrente
6 Ib" par" per jaar
schuldig is aan zijn dochter odinen eloume, nonvan
in Dorezele" De rente
wordt gevestigd op zi-jn helft van een huisj qelegen aan de Koemarkt
qenoemdfttscaeprl op cie groncl van de HeilLq: c.*"f ,r.n Sint.-Jan,,uuivoor jaar'lijks 6 s" I ci. par" aan grondcijns moet betaard worden, voor
het hele huis. verder is het huÍs
met 2 gekochte renten, 4 Ib"
par' per jaar aan de coti.diane vanbelast
Sint-JacoT;,s en 12 lb" par" ó", jaar
aan de vrouw van den Broucke en cie helft
Gheerem is belast met 12
lb' B so par" lijfrente aan Claren Boudt,van
zoals
uit een kopie
van 1-4 mei 1401 tijdens het schependÕm van Pieterblijkt
sãrsymoen, Jacob van
den Houtkine en hun gezetlen, op f " 67" Jan van clen Hecke, priesLer,
als ontvanger van de Heiliq' Seest van Sint-Jan verkraart zich akkoord
"
Fo 36 r"/3
Gheerem Bloume

99

1.4C4

(n"s"). februari

L9

739" Jan van Coudenberghe, fs" PieLerr €h wil1em Reynout verklaren dat zij
het vierendeeL van een huis verkocht hebben aan Lievine: cien Brugoem"
Het huis Ís een brouwerij, in de Senaerstraat over het huis genaamd
lrden drake'r en is gelegen op de qrond van pieteren
ser:symoenã en Janne uten Berqhe" Het huis iseveneens belasl- met een lijfiente ten
dele van Marie v.rn Claterbosch" De grondeigena:ìrs verklaren zich voorakkoord "
Fo 3€; v"/2"
74O" Jan tslankaert uit Deur].e erkenL 32 s" 7 d" gro. schuldig
Justaesse Onreciene, voor achterstallige pacht"

te zíjn

aan

Fo 63 r"/12"

1,4C-4

(n "s. )

" februari

20

741" Thomase vanden Werde, alias vander Heyden aan de ene zijcle en Tielmanne van Adennauwe, burger van Keulen, samen met zijn neef en plaatsvervanger Heinric Sute aan de anclere zijde verklaren alle schulden die
zii ten opzlchte van elkaar hadden, in verband met de handeL in wíjn,
betaald ' "., behalve 50 Rijnse qulden, die Thomase erkent schuldig
l.

zíjn"
F" 31, r" /6 "

742" De schepenen veroordelen pieteren den Cater, aIs borg voor Jaque den
Decker tot het betalen van 30 s gro tourn aan Gillis Symoens, fs"
"
"
"
PÍeters "
F'' 31 r" /7 "
743

" Clemencie van den Gavere erkent 3 lb" gro. tourn" schuldig te zijn
aan Mergriete van der Eecken, voor geleencl geld en voor diensten die
Mergriete geciaan heeft en belooft te doen zolang Clemencie zal- Ieven
Het geld mag na het overlijden van Clemencie uit haar erfenis qenomen"
worden "
F" 31, r" /9 "

744" De schepenen veroordelen Aetselesse Bollooc tot het betalen van 22
6 d " gro " tourn " aan phelips SceLpen "
Fo 31 r"/11,"

s

745" willem Gille en Jacob LÍ.ppin erl<ennen 6 lb" 1-3 s" ¡i d" gro" schuldig
te zijn aan Janne Monnoyen, voor B mud tarwe"
F" 31 r"/14"
746

"

De

schepenen veroordelen Janne den \Jecker tot
3 d. gro " tourn " aan Janne Sersimoens.
v" /2"

L0 s "
FO 31-

het betalen van 12 Ib "

o

L00

o4
747

"

l'ì"So

uari

20

Daneele van den Hecke heefL de helft van een huís, sL.aande in de Burggrond van Masr: van claepdorp als pand gåg*v.n aan zijn
1¡r1at !n
Pieter
SLrenaert en wulfran l,rlulfrane. Het hele huiÀ is betast metborgen
grondci jns van 30 s " par. per j aar Pieter en ln/ulfran stonden borg een
"
voor een bedrag van 7 1b" 6 so 3 d",
die Daneele schulclig was aan Heinkirre, Neelkine, Gheenkine en Merkine , zLjn kinderen
bi j zi. jn vrour¡/
Li jsbette Vriens" De landsheer M¿-rse van Claepdorp verklaart zich
akkoord "
26 aprir L4172 Jan cle Brune, schipper, man en vooqd van Mergríete, fa"
Daneele van den l{ecke verklaart dat de helft van llet bovengenoemcle bedrag betaald is door de borqen "
25 meÍ 1417: Gheenin van clen Hecke, f s" Daneele, verklaa::t dat de borgen hem de tweede helf t i:etaal<J hei:ben.

F"
lAA

f

31,

v'/9"

schepenen veroordelen Gitlis van den walle toL het betafen van de
lb" gro" tourn " waarvoor hi j zijn huis, iiden vi jschrr genoemd,
gelegen in de Oudburgr .')'.i r in pand gai, ãan þi.t"r"n den Mol"Dit.
verbanrl
in
met de ruil van huizen tussen Gi11is van cien Walle en Heynric Bo1laerdet met respectieveli jk als huizen llden vischr en rtcle hoeven".
FO 32 v"/5"
De

L4

749. Daniel van Hersele en Jan de cneverere verklaren dat zíJ getuS-gen vvaren
dat Lievin DenÍ j s, f s " Lievin in cle parochie velzeke erkende 4 lb" grc.
tourn" schuldig te zijn aan olivier van den strekere. Fransols van Waes
en Segher pleyte stonden borg voor Daniel

F" 36 v"/L"

75O" Jan de Paen

"

, brouwer, erkent 2 Lb" 2 s" gro" tourn" schuldig te zijn

aan JaCOb fi¿6f61¡prra

F"

42 r" /8"

(n"s"). februari 21
751," PÍeter van Zevenberghe erkent
den Sceepmakere, fs" Boudin"
1404

1g

so gro" schuldig te zLjn aan Lambrecht

Fo 32 v'' /3"

752" Clais van lloedevelde erkent L8 lb" par" schuldig te zi jn aan het kroos_
ter van de Augustijnen, voor achterstallige pacñt.
Fo 36 v"/4

753. De schepenen veroordelen Laurrins vcLn Axele tot het betalen van L3 s
gro" en 14 d " gro " onkosten aan Jacoppe den CIienere, priester"
Fo
41 r"/IB"

754" Daneel de Grave, fs" Heinric en zLjn zoon Jan de Grave verklaren Lijsbette sDeckers, weduwe van Jan de Vos schadeloos te houden van alles
wat men van haar kan eisen in verband met de pacht die Daneel van Jan

lAt
van

cJen PÍ tte

stond

, fs"

Symoen

heeft

genomen

en waarvoor Jan de Vos borg

"

F" 46 î"/7"
14C4 (n"s"). februeri

21

755" Jacob vanden Berghe, fs" Lievin erkenL 28 s" 5 d. gro. schuldiq te
zijn aan de vrouwe vander Pale "
F" 46 v'/4"
1,4O4
756

(n.s")"

f

ebruari-

22

van der Zickelen, weduwe van Jan Spieghele erkent 2 lb,
" Mergriete
gro. schuldig te zL)n aan Nijsse Everwine voor de helft van een gou-

den crone "
29 maart 1,4042 aIles is betaald"
F" 36 v"/6"

1,4A4

(n"s"). februari

23

757" G1llis Beyst erkent 31 lb" 2 so 6 d" qro" tourn" schul-dlg te zijn aan
'Ihomase van Clapdorp voor de aankoop van een huÍs uit de Burgstraat,
waar GÍllfs'voornoemd in woont" Jan Beyst, broer van Gillls en MichÍel
cie Conj-nc staan borg voor hem "
12 februari 1,41A (n"s") " Thomaes van Clapdorp verklaart dat alles

betaald is "
F" 3L v. /5"

758" op verzoek v.3n Kathelinen Scouteeten hebben de schepenen bevel gegeven
aan Gillís de Suttere en Jan Eebins, gez\^/oren erf scheiders om de
grond aan de Hooqpoorb waar twee huizen op staan en met de daartoe
behorende tuingrond, waar Martin van Sicleer woont, te schatten " Ze
hebben cle jaarlijkse
Fo 31 vo/6"

759

"

De

S"

F.-

waarde op 1,2 lb" par" lcepaalcl"

schepenen veroorclelen Janne Nenynsen

L0 d" gro" tourn o
3L v''/7"

aar-ì

tol het b;:talen van B lb"

Stevine du Marteloet

'1O

"

760" De schepenen veroordelen Simoene van cien Bossche, als borg voor Janne
van den Hamme tot het betalen van 30 s " 6 d " gro " aan Kathelinen van
den Nieuwenhove" Simoen mag dit qeld terugvorderen van Janne"

F" 31 v"/8"

761. Vincent vanden Zicclen erkent 7 Lb 6 s" gro" t,ourn. en 1,4 s" 6d
gro" schuldig te zÍ.jn aan Roelande vander Heyden in de plaats van

Lij sbette

Daens

Fo 32 v"/10"

"

L\.) ¿

(n"s" )

" februari 23
762" Andries de t3ruwere verkl-aart voor zichzetf en voor zljn nakomelingen
dat hi j de erf eli jke rente, gekocht v¿ln Janne van cien omme, volguñs
een af schrif t op f ' L5 van het schepenboek v¿ìn het jaar 1,4eLe ti¡aens
het schependom van Jacop van den Pitte, I-larent, Everwyne en hun gezellen, niet zal. verkopen of weqschenken aarì een klooster, kerk, Heilige
Geest of gorJshuis! de rente is gevestigcl op het vierendeel van drie
huizen naast elkaar in dc llederscheldestraaL"
1"404

Fo 33 vof5"

763" Lodewijne, dochter van Clays Waermoes, genaamd van clen Leeyc erkent
5 lb " 6 s " gro " tourn . schulclig te zi jn aan Kitine Danuns, voor het
huwelijk van diens
dochter Agnet.en"
20 maart 1417 (n.s"): alles is voldaan"
Fo 36 v"/8"
764" De schepenen verkl-aren de eis van de wecluwe van Symoen Dunincx en
haar zoon ongegrond" Zij haciclen van Merqriete van der Duust, weduwe
van Lievin van den Abeele 3 lb " 1,2 s" gro" tourn. gee-ist, die l-ij met
haar man aIs borg voor Merg.riete en Lievin betaald hadden" Mergriete
daarentegen beweerde d.rt er 1 nobel \^/as terugbetaald en <iat wegens
hun armoede cie rest was kwijtgescholden"
Fo 38 r'/1""

765. De schepenen veroordelen Giltis clen Costere tot het betalen van 24 s
"
gro " tourn " aan GhyselbrechL cien Grutere, fs" Ost"
Fo 4L r"/9"
766

"

De schepenen Pieter Sersymoens, Jan äverwiin en hun qezellen oordelen
dat Pieter de Somer, fs" Raes, volgens cie verklarlngen van Jan van
BasseveLde over de verkoop van één bunder grondr gelegen Le Sinaai,
deze grond zolang mag bezitten als hij het huurde van Jan van Bassevelde, cJit ondanks de eisen van Bouciine van Pottelsberqhe.
Fo 46 r"/2"

767" Heinric Tielin verklaart een stede van ongeveer 1l¡uncier groot met de
bebouwing, een stuk qrond ernaast tiggend, eveneens 1 Trunáer g-root en
2 stukken graslanci aan de dijk, gehuurd van Mergriete, weduwe van Felix Hondr voor een periocle van l jaar en voor 21" s. gro" Rovendien
huurt hij van haar 7 gemet Land, gelegen oostwaarts van de voornoemde
gronden, voor 6 s" gro" per jaar, 3 jaar lang.
Fo 68 v"/1"
1404 (n"s"). februari

24

768" Ghiserbrecht van Roesseraer, Roerant vanden Herden
vinderen van de Sint-Jacobsparochie, verklaren dat
Raes Onredens en zi"jn gezel-len, op 27 januari 1403
dlerc veroordeeld hebben tot. het betalen van 9s"
den Grave en tot 1"7 s " gro " gerechtskosten. Raesse
zich hiervoor borg"
Fo 34 v" /75"
.L

en Pieter de Volre,
hun voorgangers
(n"s") PieLeren der¡
d. gro. aan Gillis
den Clerc stelt

1.O3

1404 (n "s ")

.

februari

24

769" De schepenen oorclelen clat Aetseles Bollee en zijn vrouw ItlergrÍete
svos niets schuldig zijn aan Jan Everwiin. Jan eiste van hem 20 s"
. gro" tourn" omclat Mergriete svos, als weduwe van Girris Pauwels hen
die schurdiq was" zLj had hem clie beloofd, omdat het een schu,ld was
van haar vroegere man, toen de deken van de schippers"
Fo 40 r"/1C "
14C4

(n"s"), februari

770

Gheertruud van den Banc verklaart dat zij zeven achtste van een huis
gelegen aan het pleintje aan cJe Vrijdagmarkt, tussen rden olifanterr
en het huis van Hughe Zoetebrocke, dat t'de bonte coert genoemd wordt.,
verkocht heeft aan Jacoppe Iriaessins. Het huis staat op een grond, die
toebehoort aan een kapelríer ñu in het beziL van prlester Heinric
Baele en is belast met 32 s" par" per jaar grondcijns" De verkoop is
gebeurd voor !2 lb" 5 s" gro" tourn" en na de laatsLe betaling za1 ook
het achLste deel verkocht worden aan 35 s" gro" De landsheer verklaart
zLch akkoord "

"

26

5 apriL 14C'72 aIles is voldaan"
F' 3?- r"/2"

771" Stevin van Eedevelde verklaart dat hij ongeveer 70 T:edden grond te
Adegem, ten Meerenr aan tsichelkin in erfelijke cijns heeft genomen,
voor 32 s" par" per jaar, van de broeders en zusters van het SintJanshuís aan de F{outbrÍel " Deze overeenkomst gebeurcle met de toelating
van Mathiise van den ',Vincle
en Janne van den Pitte, corduanier als
voogden van het Sint-Janshuis "
F" 32 r" /4"
772" De schepenen veroordelen Janne Verperiensone,
1en van 5 qouden pieters en 1 franse mottoen
Fo 32 r"/5"

E-

aan

Jan, tot het betaKateline sPeepen.

773" Marie van den Berghe, weduwe van Ghuusselin Moddaert, verklaart dat
Lubrechte van Lijkere, priester, haar aIIes betaald heeft wat hij in
haar plaats ontvangen heeft"
F' 32 r"/6"

774" Gillis de Naêrreeuwere, fs. GitlÍs, erkenL 34 d" gro" tourn" schuldÍg
te zLjn aan Aechtene pieters, vrouw van Heynric Fierins voor halflaken
Jan van der Eecken, volderr €ñ Lambrecht van der Eecken , zijn zoon,
zíjn borg voor GÍllis"
Fo 32 r^/7"
775" Willem Valker Ghiselbrecht de Muelne,í e en hun gezellen, vinderen van
de nederkosterij van cie Sint-Michielsparochie, verklaren dat pieter
Bachnus op 11 december 1-403 erkende 2 Ib. 18 s" gro" schulclig te zljn
aan Janne van den Voerde, corduanj-er"
F' 32 r"/8"

"

1A4
1.404
776

777

"

s

februari

26

willem Valker Ghiselbrecht cle Muelnere en hun gezellen, vinderen van
de neclerkosterij van cie Sint-Michielsparochie, verklaren dab z,LJ op
1'6 oktober 1403 Lievine van der l4uclen veroordeelcl hebben
het betaren van 9 s" 4 ci" gro" aan Janne clen rnghelschen en tot tot
2
2 d"
s"
gro" gerechLskosten" Janne den Inghelschen verklaart hiervan reeds
4 so gro" ontvangen te hebben.
F' 32 r"/9"

" Ector Sersanders erkent
de van der lìeyden "
Fb 32 v"/7"

778" Jan Lapont erkent 39

Fekel voor koopwaar"
F" 32 v" /11"

779

"

s

3g s

"

gro

" tourn " schutdig te zljn aan Roelan-

gro" tourn" schuldiq te zijn aan Janne den

Jan uten Swane, heer van Ardessem en voogd van Wiichlliine gaf aan
Andriese van Hermelghem L00 lb" gro. touin" bÍj zijn huwelijk met
ysabeele, de natuurlijke dochter die Jan had bij L,isbette, fa" pÍeter
Coens, zoals blijkt uit een kopie in het schepenboek op I november
L395, tljdens het schepenclom van.Jacob vanden piLte, Jan Hebbels en
hun gezellen, op f" 25" Lodewiic van RemersvlieLe, håer van Boe1âer en
van Schendelbeke en Jan van Hale, heer van Lil]oe en van Haveleer,
voogden van Triest.amme, fs" Jan uten Swane, de enige erfgenaam y¿i zijr,,
vader aan de ene zijde en Andriese van Hermelghem bereiken een overeen*
komst" Andriese en zLJn vrouw Ysabeele ontvangen een lijfrente van 1-o
lb" gro" tourn" per jaar, zolang één van hen beide leeft" De rente
wordt gevestigd op aIle bezLttingen die Triestamme heeft binnen de
vierscharen van Waasmunster en Tielrode, die 1enen bleven van Merqriete van Aerlebeke, weduwe van Jan ut,en Swane" Het goed mag niet veikocht of verpacht worden zonder de toelating van Ándriese en ysabeele"
F'' 33 r"/4"

78O" Jan

Diederix erkent

vej aert "
Fo 33 r"/7"

781," Jan van
wettel i j

1"L s " 1- d

" qro " schuldiq te zLjn aan Jacoppe Sche-

Hale, heer van Lilloe stelt Willem den Vindre aan als zLjn
ke ont,vanqer "

Fo 46 v?/8"

t4O4 (n "s " ). februari

27

782" C1ais van Hoedevelde erkent
aan Michiel, voor lakens"
Fo 27 v"/12."

4

Ib" 5 s" gro" Lourn" schuldig te z),jn

105

t4O4 (n"s"

feb uari

27

783. De schepenen veroordelen
als borg voor Katheline,
van 6 lb" 6 s" 6 d. gro.
Katheline moet haar borg

F" 32 v" /1_"

Li jsbette, wecluwe van Clals van den Buelke,
Gillis sGrooten tot het betalen
aan Katheline van den Vivere, voor halflaken

vrouvú van
verqoeden

"

"

784" Mechiel Pienacke erkent 3 lb" 2 % a" gro. schuldig te zijn aan Roelande vanden Heyden, voor lakens"
Fo 32 v"/4"
785" Clais van Damme, de metser, erkent 4 lb" 1C, s" 11 d" gro" schuldig te
z|jn aan Janne vander Meere, smid, voo¡: de aankoop van Ljzer. Gillis
van Damme, zijn broer en Arencl van den Poele staan borg voor hem"

F'' 32 v" /6 "

786" willem de Vindre is aangesteld door de heren van Boelaer en van Lilloe, voogden van Triestramme uten Zwane, als ontvanger van de spijker
van Gent" Dezelfde Witlem verklaart nu voor de schepenbank ¿at irij met
Triestramme en ziJn voogden elk jaar zal afrekenen en dat hij ervoor
zal- zorgen dat zij geen onkosten zullen hebben " Joes van Valmenbeke
en Andries van Hermelghem stellen zich borg voor WiIIem de Vi-ndre"
F" 32 v'/9"
787

"

Ïn het geschil tussen aan de ene zijcle Jan den Cupere, in naam van
zL)n vrouw Mergriete, erfgename van Janne den Bosschere en aan de andere zijde Symoene den Hollandre over een deel gronden en meersen die
Symoene kocht van Janne clen Bosschere, over ge1à dat Symoene van Janne den Bosschere leende en over gronden en meersen die Symoene kocht
van Jan clen Cupere is een overeenkomst bereikt" Jan de Cupere verklaart dat hij betaalci is geworden cioor Janne den Bosschere en eerstgenoemde blijft
in het beziL van ongeveer 47 roeden meers gelegen ln
de Medemeers"
Fo 32 v"/1"3"

788" Pieter de Coc erkent 32 s" gro " tourn " schuldig Le zLjn aan pÍeteren
Aderic voor de aankoop van een schip "
Fo 33 r" /1,"
789

"

Laureins weytins verklaart dat hij een rijfrente van 6 s" gro, per
jaar verkocht heeft aan Hughen vlourmanne clie het kocht L,en voordele
van Ectorre van Badelghem" De rente loopt zolang Bctorre leeft en is
gevesfigd op een huis gelegen op de Sint-Lisbettegracht op de grond
van de Heilig..'-ieest van de Sint-Niklaaskerk en is daarvoor belast
met een grondcijns van 4 d" gro" tourn " 27 miten per jaar. Gheerard
de Montenere verklaart zich akkoord 1n naam van de ]andsheer, de Heilige Geest van Sint-Níklaas "

juni 1"4O€, : voldaan"
Fo 33 v"/3"
1,2

L06

1"4C4

(n"s"). februari

27

79O" l¡iill-em Laureins erkent
Simoen uter Wulqhen.
F' 5L v'/13"

1404 (n"s"), februari

2Ib" 18 s" gro" tourn" schuldig te zíjn

aan

28

ult Lokeren erkenL 27 so 9 d" gro" en L halster rogge
schuldig Le zijn aan Pieteren Ael.woude, voor pachten.'
Fo 1,4 r'/9"

791" Boudin

Eecman

792. Jan van Varnewyc, f s" .Tan, erkent

Michiel den Vos voor lakens"
Fo 19 r'/2"

1"6

schilden schuldig te zLjn

aan

793" Katheline van Ludeke, weduwe van Piet,er van Platvoerde erkenL 30 s.
3 d" gro" schuldig te zijn aan Michiele van Hoerenbeke, voor lakens.

F" 33 r"/8"

794" Willem Oodeneere heeft een huis met de grond ernaast, gelegen over
de Begardenr op grond van de Sint-i4ichielskerk en daarvoor belast met
21, s " par " per jaar aan landci jns, qekocht van lt{ergriete Port jois "
Mergrlete mag het huis behoutCen zof,anq zLj leeft en Willem zal de
onderhoudskosLen en de landcijns betalen" Jacob de Wielmakere, pri-ester en ontvanger van de Sint*Mlchielskerk verklaart zich akkoord"
F" 33 r'/9"
795

"

De 6 lb. LL s" gro" tourn. die Jan Kese1 schuldig is aan het Wenemaershospitaal volgens een kopie van het schepenboek op 18 november t4OO,
tijdens het schependom van Pieter ,sersimoens, Jan Everwíins en hun
gezellen, is door Jan Kesel verzekerd op zijn deel van een huis. Deze \^/oonst waar Willem Kese1, broer van voornoemde Jan, in overleed,
is gelegen dwars over PhiLip Sersanders op grond van de weduwe van
Ollvier Bruuschr êñ is Ín z-Ljn c¡ehee} belasL met L0 so gro. per jaar
aan landcÍJns" Jan Kesel belooft de grondeigenares van deze overeenkomst in te lichten als zLj in Gent komt"

Fo 33 v" /1"

796

de Neckere erkent 5 lb " 1-Z s " gro. tourn " schuldig te zi-jn
" Heinric
aan Janne van den Heede, Iijfkoekbakker voor een vat zeem"
F' 33 v" /4"

797

schepenen veroordelen Janne Lippins tot, het betalen van 26 s "
" De gro.
d"
aên Janne Meyeraerde "
F' 33 v"/6"

B

107

1-404

(n.s"), februari

28

798" De schepenen veroordelen Lievine Santine, aIs hrorg voor Ghildotne
van den Gruuthuse, tot het betalen van 10 franse kronen aan Clais
van Kerchem" Hlj mag zLjn geld terug eisen van Ghilclolne"
B april 1,4O4: Clais heef t de 10 franse kronen ontvanqen.
F" 41, r" /3"
799

De schepenen veroorcielen WiIlem den Page, de plaatsvervanqer van de
" pastoor
van Kruíbeke tot het betalen van 52 so B d" gro.
Fo 43 r"/1a,

BOO.

Jan van Authem verklaarL, een erfelijke renLe van 3 1b" 7 s" par"
per jaar verkocht te hebben aan PieLeren Sersimoens, Simoene den
Grutere, PieLeren vanden Turre, Heiligr -Seestheren en Gheeraerde den
Mantenere, priester, ontvanger van c1e Heiligc.-3eest van Sint-Nlklaas "
Deze rente is gevestigd op de grond waar het huis van Jan van Authem
op sLaat, bij het Sint-Nlk1aaskerkhof, tussen de huizen van Jan Slabbaerts en een ander huis van Jan van Authem" De grond is zijn bezit
maar is reeds belast met 5 s. paro erfelijke rente aan de HelligeGeest van Sint.-Nlklaas "
Fo 78 r"/5"

1,404 (n "s " ) , maart

1,

8O1" De schepenen veroordelen l-ievine van Gent, brouwer, tot het betalen
van 3 Ib" 2 s" 4 d" gro" aan Stevenin du Maeltroit, in naam van Jan
Sersimdens, voor 4 mud koren"

F"

31-

v"/12"

BO2. Boudin van clen Velde erkent L1- lbo gro" schuldig te zijn aan zljn
broer Janne van den Velde, alias Bleckins voor de aankoop van een
schip "
Fo 32 r" /3 "

8O3. De schepenen veroordelen Pieteren Wallaert tot het betalen van 25
gro" tourn. aan GiIIisse Bruusch.
Fo 59 v"/9"

t4A4 (n.s"), maart
BO4"

3

Michiel de Vos sLelt Katheline, zLjn,vrouw aan als zijn wettelijke
plaatsvervangster om geld te innen "
Fo 1,8 r" /!6 "

8O5" De schepenen veroordelen Janne den Nobel tot het betalen van 2 Ib.
2 s. 6 d" gro" tourn" aan Symoen vanden Bossche"
Fo 59 v"/4"

s"

L08

1404

(n"s"). maart

3

806" h/illem Valke, Jan van den Hackere en Heinric de wevere, vlnderen van
de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie in Gent verklaren dat
zLj op t6 februari 1'404 (n.g) Laureinse CurLvrient veroordeeld hebben
tot het betalen van I so gro" aan Pieter Jane en tot 2 s" 4 d" gro.
gerechtskosten.

F" 33 v" /7.

8o7" Willem Valke, Jan van den Hackere en Heinric de lvevere, vj-nderen van
de onderkosterij van de SÍnt-vlichÍelsparochie in Gent verklaren dat
zi) op 16 januari 1'404 (n"s") Janne Hughesone veroordeeld hebben tot
het betalen vên 1,4 so gro" tourn" aan ciffis den Grave en tot 2 so 6
d " gro" gerechtskosten ."
Fo 33 v"/8.
8O8" l¡lillem Va1kee Jan van den Hackere en

Heinric de Inlevere, vinderen van
de onderkosterij van de Sint-lvlichielsparochie in Gent verklaren dat
zi) op 1 december 1'403 Meense Roelant, veroordeeld hebben tot het betalen van L9 d. gro " aan Janne Damman en tot 2 s " 2 d. gro. gerechts-

kosten "
F" 33 v"/9"

8o9" Vrlillem valke, Jan van den Hackere en Heinric de V,/evere, vinderen van
de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie in Gent verklaren dat
zLi op L2 januari 1"404 (n"s") Pleter Ghyselins veroordeeld
tot
het betalen van l-3 d " gro " aan Janne Bassevelde en tot 20 d hebben
gro
"
" L
ing " gerechtskosten "

F' 33 v"11O"

81O. Pieter Eerenbout en Gillis Eerenbout erkennen 3 lb" 4 s" gro" tourno
schuldÍg te zijn aan Janne Witten, f s" Pleter, voor de paåfrt van moeren o GiI1ls erkenL eveneens twee jaar pacht van moeren, telkens 3 Ib"
4 s" gro" schuldig te zijn aan dezel-fde Jan Deze twee pachten vallen
"
met Kerstmis 1,404 en 1405"
Fo 37 r"/3"
81"1"

l'rlillem Bourgoys, kanunnik van Sint-Donaas te Brugge en persoon van
Me1le, verklaart dat hij de tiende die aan het voornoemde personaatschap toebehoort, voor een termijn van 6 jaar verpacht aan Gillís den
Moer, pastoor in de kerk van Melle" De pacht bedraagt 3 lb" gro. per
jaar" Willem vander Heeken, fs" Pieter, van Aalst en Arencl de Brune,
timmerman., staan -!'.)org voor GiIlis" wiilem Bourgoys stelt Laureins den
Maegh, deken van Sj-nt-Veerle aan om de pacht in-zijn plaats te ontvan-

gen

"
F" 37
v"/1_"

8!2"

Symon van Huusse, Pieter van der Turre en hun gezellen,
van
de Slnt-Niklaasparochie te Gent, verklaren dat zÍj op áovinderen
ottober
Pietren Ghernoet veroordeelden tot het betaten van 2 s 6 d gro 1_403
"
"
" aan
Mergriete van oest en tot 1-2 d. gro gerechtskosten
"
F" 38 v"/5"
o

109

'1404

(n.s.), maart 3

B1_3"

Phelips de Neve erkent L lb. gro" tourn" schuldig te zÍjn aan Janne
den Cleynen, fs" Jan voor huishuur en leergeld voor zLJn ambacht.
Fo 39 v"/4"

81"4.

LodewlJc Bloume verklaart dat híj altes heeft kwijtgescholden aan
ziin schoonvader MatLysse van den Wijnbeke, van hetgene deze hem bei
Ioofde bfj het huwelijk rnet zijn dochter Claren. MaLtysse mâg ziJn
leven lang bij hem inwo¡ren en zal van eLen en drank voorzien worden"
MatLysøe geeft aI de inkornsten en bezittingen die híj heeft over aan
ziJn dochte:: en schoonzoon, maar zolang hij leeft mogen ze er niet,s
van verkopen of belasten. MaLtysse behoudt de 20 nobel per jaar aan
lijfrente, die hij krijgt van BouclÍne den Vos. Als Lodewyc zljn verplichtíngen niet naicomt ican MatLysse aIles terugnemen"
Fo 4A r"/L"

815, Jacob Fierins erkent t3 lb" gro" tourn" schuldig te zijn aan de wedu\^¡e van Heynric Sproex, wettelijke plaatsvervangster voor Symoene
Sproex, -voor de aankoop van een schip"
Fo 40 r" /1,2"
8L6" Cornelle Matten erkent
Janne van Nireñevê "
F" 4L r" /2"

24

so 4 d" gro" tourn. schuldig te ziJn

aan

81'7" Symen van Hr.tl,¡sse, Pieter vanden Turre en hun gezellen, vlnderen van de
Sint-Nlklaasparochíe verklaren daÈ hun voorgangers Ghíselbrecht Gruters , fs" OsL en zLJn gezellen op L5 mel t4O2 Pieter vanden Damme
veroordeelden tot heL betalen van I s" I d. groo aan Matteuse vanden
Perre en tot t7 d" gro" gerechtskosten.
Fo 41 v" /1"
81"8" Symen van Ht¡usse, pieter vanden Turre en hun gezellen, verklaren dat
zij op 1 decernber L403 Masseeus de Pols veroordeelden tot het betalen
van 14 s o gï.o " tourn o aan Janne vanden Boeninghe en tot 22 d" gro.

gerechtskosten

F' 4t v"/2.

"

8L9. vincent vander sickelen erkenL 20 s" gro" schuldig te zijn aan broeder
Jacoppe den Keyser, prior van de O.L.Vr. broeders in Gent, voor het
convent" Hi.erdoor scheldt de prior de erfgenamen van Clais Daense dit
'
bedrâ9r dat Clais hem beloofd had, kwijt.
Fo 76 ro /4"
L4c4

(n.s.), maart

4

82O" Beatriise l^lj-llans verklaart 20 s. gro" tourno Le schenken aan pieterkÍne en Beikine van Overackere, kÍ.nderen van Jan van Overackere, fs"
l,rtillemr aan elk van hen 10 s" Het geld mag bij haar overliJden ult de
erfenis Çerrorltêrì worderi" ALs de klnderen sterven zonder nakomellngotr

110

gaat het geld teru<¡ naar de erfgenamen van Beatriise
F" 37

r'/L"

1,4O4

(n"s")

maart

"

4

821" Jacop van Likevelde erkent 19 lb. gro" tourn" schuldig
te zijn aan
Lisbetten Eeckaerts, voor de aankoop van een huj"s gelegen
over de
Augustijnen' Jacop tungll Buunre, f*" GÍlles Seqher de Koc
en
van den Buunre, fs" wirrel en.rácop Tinke
"..op
zich
borq
voor
hem"
De betaling gebeurt in schi jven van 2 Ib" L9
"t*iiån
s"
9%
d-"-;";"-Ëourn"
17 maart 1406 (n-s.): er zijn reeds 2 Ì:etalinqen gedaan"
Fo 37 r"/2"

822" De schepenen veroorcjelen

Jan

van den

Hamme

gro " tourn " aan Simoene van den Bo¡;sche
"
Fo 38 v"/1"

823

"

Heinric Boele, priesL,er, verkraart een erfelijke rente van 6
rb" par"
per jaar verkocht te hebben aan Mergrieten
steemens,
grooLmeesteres
van het begijnhof van sint-Elisabetr, on ben voordere van
de fermerie
van dit begijnhof" De rent,e is gevestigd op een goed, geregen
buiten
sint-Baaf s, in de Heilig-Kerstpårochiei genaamd ?rter
schuererr
heerlijkheid van de kosterie, de aalmoázerie en de fermerie op ,ce
van de
abt van het krooster van sint-Baafs" De rente was oorspronkerijk
verkocht in L3S7"
F" 38 v'/2"

824" l,tergrieLe sFrads erkent

zuster Mitten sFrads "
5 meí I4L9: voldaan "
F' 39 v"/6"

825

tot het betalen van 30 s "

ZA

tb" L8 s" par" schuldig Le zijn aan haar

van der Sickelen erkent Z Ib gro tourn schuldig
te zijn
"
broeder Augustine vander Steene, "pi:ior" van
predikheren
cie
en ten
voordele van deze gemeenschap, voor een jaarlijkse herdenkingsmis
voor de ziel van Clais Daens.
Fo 41 r"/1""

" Vi.ncent
aan

L404

(n"s.)" maart

5

" Jan de Lantheere erkent 4 lb" 3 s" 4 d " çjro " schulcjiq te zi jn aan
Gillisse den Suttere, als cleken van de timmerl j.eden, voor
de gilde
der Limmerlieden " pieter Stul leroin,
pauwels Arents
fs"
Diedericx
en
f1" Jan, staan borg voor hem "
15 december 14Cl4 : aIles i. s betaald
"
Fo 37 r"/g"
827" casis coneers, voederere r êo zLjn vrou\^/ crare Aecx
hebben aan Ghiselbrecht den_Grutere, fs" ost, óeloofd dat ,-ij cartekine
fa" Lievin zullen opnemen €n hun aml:acht zulleÃ aanleren, Martins
ze zullen
voeden en van kr-ederen voorzien, voor een termijn
van 6 ja ar " AIs
826

71.1_

callekine binnen het jaar sterft krijgen casls en ztjn vrouhr 44 so gro.
en als dit binnen de 3 jaar gebeura kiljgen ze 1,6
so é"o" per Jaarr âFr_
ders niets" Als casis of zíin vrouh/ roói de G Jaren
ãterrt moet de andere de taak voortzetten of callekine overgeven aan ambachtsgenoten,
aan dezerfde voorwaarden. Joes van den cleygate, schepper, en Jan van
cotthem stelten zich borg voor casis en zr)n r"áur"
Fo 39 v"/1,"
1,404

(n"s"

aart

5

828' Jan Bertin, priesLer, verklaart een lijfrente van 12 lb. par, per
Jaar
die loopt zolang hij teeft, verkocht te hebben aan Katellne sJonqhen,
weduwe van Janne Palen. Jan BertÍn zaI de 12 lb" per,
JaarllJks geven
aan de erfgenamen van Ghyselbrecht Mlasmine, zodat Kateline
haar deel
van de 24 ]-b" par" liJfrente, die l.i¡ met h..r man vroeger verkocht
aan
Ghyselbrecht , zai- betalen " Deze rente van 2.4 Lb. par. loopt ook zolang
Jan Bertin leeft.
Fo 42 r" /1"

829" op vorcierlng van symoen Drabben, wettelijke praatsvervanger van stevine
van Líedekerke werd een huis staande op de Reep, toebehorenr aan Janne
van Stralenr voor 2 Ib" gro" achterstallige neiåstlng, tn besraq ge:-,omen door Gheerarde vander Hounen, amman van overschelde en GiIlis v:.nder:
Beke, Janne vanden Pitte, Lievin van Caneghem, schepenen van de keu¡::"
Fo 47 v"/7.
L4O4

(n"s"). maart

6

B3O" Wl-llem van den Bussche verklaart dat hij de tiende van Landegem in
pacht heeft genomen van de abt ên. het convent van het klooster van
Drongen,

jaar lang, aan 7 lb. 3 so 4 d" groo tourn. per J aar.
Fo 43 ro/7"
6

1,404

(n.s"). maart

7

831-. Vlncent Inghel erkent 4 Ib
den Koc,r voor ll jnzaad"
Fo 37 t./6"

"

1"4

s" 2 d" gro" schuldÍg te zíjn aan

tn/illem

832, Jan van Meulenlande erkent 10 lb" gro. tourn schuldig te zi)n aan Joes*
"
se den Nayhere, alias van Berchem, voor cie aankoop
van I 1 j nwaad en ãndere goederen "
29 december 14O(r: alles volciaan"
Fo 37 r"/7,

83 3

"

s cle Boniere a1i as Li j nart erkent 6 lb" gro" schuldig te zijn
Fel-ixe van Hoeleghem, voor de aankoop van grond.
Fo 4A r" /4"
Cl ai

aan

834" Gillis van Rasselghem verklaart de hofstede te Erembodegem in de Burgstraat ongeveer 1 bunder groot, die Cornelle Matten verkocht heeft en

l.12

nu v"ettelijk aan GiltÍs toebehoort, in feite met het gelci van Willem
Kubt gekocht is en aan hem toeh¡ehoort" Gillis za1 ervoor zorgen dat
h/i1lem en zlin erfgenamen de grond kunnen blijven gebruiken, h/anneer
dit niet k¡¡n zar hi j 2s lb" gro" tourn " moeten betalen.
Fo 43 r"/3"
1404 (n "s. ) " maart B
835" Jan de Koc, smid, erkent 27 s" gro" schul.diq Le zi.jn aân Pauwelse den
Blenden, voor de aankoop van Íjzer " Jan vander Dict, fs" Symen staat

borg voor Jan "
F" 37 r" /11"

836" Wouter vanden Heeken erkent 1,4 s" gro. sciruldig te zi jn aan Pauwel se
Arents voor cle aankoop van i jzer" Symoen van Buenlaer stelt zich borg

voor Wouter"
F" 37 v"/2"

837" Mechiel de Meyere en Celie Smeets, z|_jn vrouw, verklaren een stecle
met alles wat erbij behoort, een vrij erf zijnde, gelegen op de hoek
van het Berouw aan de westzijde, t'ussen Lijsbette Boels en pieter
Pennemans, verkocht te hebben aðn Janne Bouclins voor 9Ib" gro" t,ourn"
F" 37 r'/8"
838" Jacop Lam, fs" Jacop, verklaart dat Hildegonde, dochter van Ghiselbrecht , fs" Lambrecht van Utrecht, al- haar schulden ten opzÍchte varr
hem betaald heeft "
Fa 40 r"/5"

839" Pieter van den 'Iurre erkent. 22 lb" gro" tourn" schuldig te zljn
Gillisse Laureins "
Fo 40 r'/6"

aan

Vriese, fs" Arent, erkent 55 Ib" par. schuldig te zijn aan
Pieteren den Brunere, als ontvanger van het uenÇrDaershospitaal, voor
achterstallige pacht "
Fo 40 r"/7I"

B4O" Willem de

der Mue1en, priester, verklaart clat de 12 }b" par" per
jaar erfelijke rente, verzekerd op ongeveer B r¡emet. grond, die in het
verleden toebehoorden aan Joes Triest, fs" Willem, die ze voor L2 Lb"
par" aan erfelijke rente in cijns gaf aan Heinrik Mourmanne, verzegeld door schout en schepenen van het ambacht Axel, toebehoren aan rie
gemeenschap van de predikheren" Hij krijgt de rente daarom niet la.nger dan hij zal leven"

841"" Simoen van

Fo 46 r" /1"

842" Gillis vander Hi11en, erkent 4C) lb" 4 s
Wfllemme den Vindre, voor geleend geld "
F" 46 v"/7"

par " schuldíq

te zijn

aan

11.3

1404

(n"s"). maart

1_O

" De schepenen veroordelen Daniele DanÍns en zijn zoon Janne Danins tot
het betalen van ZB lb. par " aan Janne Crachte en Lievins Crachte voor
achterstallige pacht"
F" 37 r'1L0"

843

844" willem Buuc erkent 2 lb" gro" Lourn. schurdi,J te zijn aan cillÍsse

Laureins "
30 oktober 14C4 : piet,er Becke ve¡:klaart dat hij als wetLelijk plaaLs-,
vervãnger van GilIis, alles ontvançen heeft"
F" 40 r"/7"

845. Jan Goethals, fs" Arent erkenL 35 s o 10 d. gro schutdig Le zíjn
"
Janne van Waes, brouwer"

aan

F" 40 r"/9"

846

" Lievin Deynoet erkent 16 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan Lievine
Meyeraerde
"

Fo 40 v" /11"

847

"

De schepenen veroordelen Lievin Wouters

d" gro" aan Gitlis papal"
Fo 41 r"/6"

tot het betalen van 19 s "

B4B" Jan de Vos van Malclegem erkent 17 s" A d gro schuldig Le
"
Jacob vander l-ieeken, voor achtersLallige "erfelijke
renten.

zijn

6

aan

F" 4L r"/B"

849

" Jan van Masminsteene erkent 6 so 7 d" gro. schuldig te zLjn aan Janne
clen Zaghere.
F' 51, v"/2"

L4c-4

(n"s")

850

Heinric van Groetenbruele erkent 2 1b" 2 s" gro. schutdÍg te zijn
Fransoise van der SLeengracht" Jan de Bode, i*" Anclriesrmeersenier
Martin van den Plassche sterlen zLc1 borg voor Heinric"
16 augustus 1405: alles is voldaan"
Fo 37 v'/4"

"

"

maart 1"1
aan
en

85L" Jan Deynoot erkent 2 Ib" L0 so gro" tourn schuldlg te zljn aan Janne
Morane, .voor de aankoop van dÍeren Lievin" Deynoet staat borg voor Jan,,
"
Fo 37 v./6"
852" Jan van Melle erkenL 1-B so gro" tourn" schuldig te zijn aan Janne den
Coninc, voor een vet rund.

F" 38 r"/2"

tt4
1,404,

853

"

(n"s"), maart 1-1,
Pieter van sombeke verklaart een lijfrente van L2 s" gro. per jaar
verkocht te hebben aan Marien van Claterbosch, weduwe van Gillis sBruwers" De rente vestigt hij op zijn woonst, die een brouwerij is, ge..
naamd ItIn de Lantherner', gelegen tussen Walle, naast de brouweri j rrln
den Drakert, op de grond van verschillende personen" Jan van den Hecke,
priester, hras tegenwoordig ars ontvanger van de Heilig .. leest van
Sint-Jan en Lisbette Hosts, zust.er van cle fermerie van Sfnt-Lisbeth
verklaren zich akkoord aIs plaaLsvervangers voor de grondeigenaars"
F" 38 r"/7"

854" LodewÍjc van den Hole, Lievln van den Ghist en Jan cle Clerco brouwer,
vj.nderen van cle opperkosterij van de Sínt-Jansparochíe, verklaren daL
zLj op L8 februari Janne Toubaute veroordeeLd hebben tot het J-everen
van 1-7 muddekins koren, de helft tarwe en de helft. rogge en 4 halster
evene en tot 33 d" gro" en 2 ing. gerechtskosten"
Fo 38 v'/6"

855. Lodewijc van den Hole, Lievin van den Ghist en Jan de Clerc, brouwer,
vinderen van de opperkosterÍj van de Sint-Jansparochie verklaren dat
hun voorgangers Mertin de Gheend, Thomas de Clerc en hun gezellen op
15 mei 14C^3 Janne van Landant veroordeelden tot het betalen van 16 d "
gro " aan Martin vanden Perre en tot 1-9 d " gro " en 2 ing " gerechtskosten

"

Fo 38 v'/7"
856" Lodewi jc van clen Hole, Lievin van den Ghist en Jan de Clerc, brouwer,
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat
zij op 1,7 januari 1404 (n"s.) Janne de Rouc veroordeelden tot het betalen van 1-1 s " B d. gro " aan Lievine den Houc en tot L9 d " gro " en
2 ing. gerechtskosten "
F" 38 v" /8"

857" Lodewijc vanden Hole, Lievin van den Ghist en Jan cle Clerc, brouwer,
vinderen van de opperkosterij van cie Sint-Jansparochie, verklaren
dat, hun voorqangers op 31 mei L4A3 Janne Langhecomte veroordeelclen
tot het betalen van 10 s" 2 d. gro" aðn Janne Seyse en tot L9 d. gro"
gerechtskosten
F" 38 v"/9"

"

858. Lodewijc van den Hole, Lievin van den Ghist en Jan de Clerc, brouwer,
vinderen van de opperkosterij van cie Sint-Jansparochie, verklaren dat
zLj op 7 februari t4O4 (n"s") Willem den Tnghelschen veroordeelden
tot het betalen van 32 d" gro" aan Lisbet,ten, vrouw van Arent Boeghaerts en tot 22 d " gro " qerechtskosten "
Fo 38 v" /to"
859" Lodewijc van den HoIe, Lievin van den Ghist en Jan de Clerc, brou\,ver,
vlnderen van de opperkosterij van de Sint-Jansparochle verklaren dat

1.1"5

z,i) op 20 november 14A3 Claise Deeghbroede alias den Bessemmakere veroordeelden tot het betalen van 6 s" 1- d" gro" aan Bernarde van Belle
en tot het betalen van 1_6 d gro o en 1- ing " gerechtskosten.
F.n 38 v"

/11"

14o4lnre*,L ¡loqt!_,1X
860" Jan de Jonghe erkent '7 Lb" gro. tourn " schuldig te zijn
Varnewyc "
Fo 40 r"/13"

aan

van

861" Gi 1li s Ghi sel ins e¡:ken t 2A s " qro . tourn " schuldiq te zijn aan Boudine
van den Pitte" Hi j is ciit, bedrag schuldig in de naam van Staesine OsLen "
Fo 40 v"/5"

862" De schepenen veroordelen Heynric Wouters tot het betalen van
gro" tourn" aan Stevine l4erteloot, voor koren"
'Fo 40 v" /Ç:
"

1,2

lb"

863" De schepenen veroordelen Janne van den Berqhe, bakker, tot het betalen
van 5 lb. 6 d " gro " aan Stevj"ne Merteloot, voor koren "

F" 40 v'/7"

864" De schepenen veroordelen Wouteren Meys tot het bebalen van 27 so 6 d"
gro. aan Claise van der Korken, de wettelijke plaatsvervanger voor Ma-

rien

Staes "
Fo 40 v" /E"

van Calaeys verl<laart ciat hij een erfelijke rente van 38 s" 6 d.
per j aar verkocht ireef t aan Janne Utenberghe., De rente was vroeger door Wouter van Calaeys, vader van Joesr Çekocht van Phelipse Uten
Ramenr fs" Boudin en is gevestir-¡d op de bebouwde grond, gelegen aan de
Vismarkt en die nutrde Lelyeirwordt genoemd, terwijl het vroegerttde
croenstr heette" Aan deze verkoop verleenden hun instemming: Jan vander
Straten en Jan van Bassevelde, voogden van Toutsenis en MarikÍne, de
kincleren van Jan sl-lasen en Barbelen van CaIaeys, zuster van Joes"
F'o 40 v"/1O"

865" Joes

par "

866

Robberen Scietatten tot het betalen van 7 s "
" De schepenen veroordelen
9 d" gro" aan Gillis pappat"
F" 41, r"/5"

867, De schepenen veroordelen Mertin Boene tot. het betalen van ?1, s" 11, d"
gJ1o" aan Gillis Papel en veroordelen Joes Boene tot het betalen van
t4 s" gro. aan zijn broer Mertin"
Fo 4L r"/7"
868" Jan Bernage, heer van Moucien en van Perke erkent 294 Lb" B so par"
schuldig te zijn aan Gillese van BrachL, ontvanger van het Land van
Rode, voor de tiende bij Ïret verkrijgen van het goed en de heerlijkheid Ten Overenhuus" Pieter Gossler uit oedeke, Heinríc de Molenmeeste¡.'
uit Oudenaarde, Sanders vanden Brouke uit Lede staan borg voor Jan"
28 januari LAOS (n.s"): alles is betaald"
F" 47 v"/3"

1,L6

1"404

(n.s"). maart LI

869" Jan de waghene, wonende te Peteqemrrten Cnockeri scheldt Janne vanden
Hoghenhuus en zLin vrou\^/ Lisbetteo vollediçerfgenaam van Lievine van
clen Houtkine, haar vader, arles kwijt in várnanã met de koop van ongeveer 1i2 bunder grond in de parochie Astene "
Fo 50 v"/9"
B

70" Daniel Sergheerarcjs crkent
aan Fransoyse Morale "

3

Ib" L1 s" 11 d" gro" schuldig te zijn

F" 58 v"/3"

871" Jan van den Hysene erkent
nee1e, fs" Gheeraeds"
Fo 59 r"/3"
1"404

(n"s.

m

art

j_

j_ s
"

gro" tourn" schuldÍg t.e zijn aan

Da-

12

872" Jan Corde erkent o
2 d. gro " schuldig te zijn aan GilIis Bekarde,
daa¡ Jan borg is voor Philips Rineele
"

F"

873

1-B

v"/1.O"

" Willem l¡/inkel erkent 3T s " gro " tourn " schuldig te zLjn aan Pieteren
van Rontselaer, voor de aankoop van een huis, staande over de Augustijnen, op het hoekhuis van de Tempel steeg "
F" 37 v'/5"

874" De schepenen veroordelen Gillisse Roelins, a1s voogd voor cle kinderen
van Clais Daens, tot het betalen van 4 lb" gro" tourn" aan Ghiselbrecht
van Roesselaer, ontvanger van de Heilige Geest van Sínt-Jacobs, en Len
voordele van die Heilige Geest, voor achterstalllge erfelijke renten"
Fo 38 r"/4"

875. Jan Boene, fs. GiIlis, erkent. 3 lb. 12 s gro schulctig te zL jn aan
"
"
Janne den Clerc, die optreeclt voor zLjn broer
Lodewycx, voor rogge"
Jan Boene, brouwer en Jacob van den Bossche, smídr êh tn/outer
BiIe stellen zich borg voor Jan "
Fo 39 r"/5"
876

" Heinric van den Scoete erkent B Ib. 7 s" 5 d" gro" tourn. schuldig te
zijn aan Lievine van den Beerblocke, voor achterstallige pacht. Vr/outer
van den ScoeLe, zijn broer, staat borg voor hem"
F" 39 r"/11_"

877

Gheeraerd van Landeghem erkent 25 s B d gro. tourn schuldig te zijn
" aan
"
"
Symen van Huusse, voor wijn"
F" 40 v"/4"

878" Jacob cle paeu erkent

Mise, voor koren"
Fo 40 v"/9"

29

s" gro" tourn" schuldig te zLjn aan pauwelse

:l.1.7

1,404

"

879

(n"s")
De

20
Fo

880.

881_

"

maarL

12

schepenen veroordelen Janne van Beke, brouwer,

so gro" aän Janne van wleIle
47 r" /!7 "

tot het betalen

van

"

vlncent vander sickele erkent 7lb" 6 s. B d" gro" t.ourn. schurdiq
te ziin aan Jacoppe den Koc, Roelande den Reytere, Arende Cellen en
Justase Denijs als bestuurciers van het voldershuis" Deze schuld is
afkomstig van het afkopen vân een erfrente van 4 rb" par" per jaar
die Clais Daens schuldig was aan het voornoemde huis" Vlncent betaalt
dit bedrag als vermindering van de schuld dÍe hij heeft aan de erfgenamen van ClaÍs Daens, voor het aankopen van het huls waar Clais Daens
in overleed" De bestuurders van het voldershuis schelden de weduwe van
Clais Daens en zljn dochter LysbeLten het jaarlijks betalen van de
erfrenLe kwij t.
F" 41- v" /4"
Joes Appelman, priester, verkocht, zljn deel van een huls met grond aan
Janne Meyerarde, die er reeds in woonL" Daar Joes gedurende lange tijd
niet in Gent komt is hi j vervangen door Pieter ,randen l¡/all"e, wlÍlem
Appelman, Jan Appelman en Jan Damman, fs" orivier, die in zljn plaats
het geld ontvingen en het bezlt overdroegen "
13 juni L406: l,Vi11em Appelman, aIs erf genaam van zijn broer bevestÍgt
in zijn naam en in die van de andere erfgenamen de vroegere besLissing.
Fo 4L v"/8"

882" Pauwels Niis en Clais Wítman werden gekozen als respectÍevelijke vinderen in het geschil tussen Ysaboel-en sBusers en willemme yseñsoens,
fs" l¡louter" Willem zaL aan Ysabeelen 36 s" gro" tourn" geven voor alte
eisen clie zij heeft in verband met een stuk grond "
Fo 64 v" /11"
t4O4 (n"s" t maart L3
BB3" Jan Dhert erkent 4 Ib" 6 s. 2 d" gro. schuldig te zíjn aan Pieteren den
Brunner ofltvanger van het Wenemaershospitaal en t,en voordele van dat
hospitaal, voor een moerpacht"
Fo 38 r"/3"
884

"

Ghiselbrecht van Roesselaer, Roelant van der Eyden en piet.er de Voldre.
vinderen van de Sint-Jacobsparochie, verklaren dat zLj op 16 februari
L4O4 (n"s") Janne den Waghen veroordeeld hebben tot het betalen van G
so 6 d. gro. tourno aan Janne Fleysen, alias van Beke en tot 23 d" gro"
en 1 ing " gerechtskosten "

F" 38 r'/5"

BB5" Luuc LannoeL erkent 1"7 rb" gro" tourn" schulciig te zljn aan Lodewlicke
van den Berghe , voor een stede staancle te slnt-pleters Aal st
"
31 januari 1405 (n.s"): voldaan.
Fo 38 r"/6"

118

14A4 (n"s"

maart

1-3

886" Daneel van Maldeghem, Ivlartin Soetaert en Jacob Stulpaert, vinderen van
de opperkosteríJ van Sint-Michiels, verklaren clat hun voorqangers Jan
van Husselghem en zijn gezellen op 30 juni 1402 Jan van Curtrike de
Jonghe veroordeelden tot. het betalen van 13 s " gro. aan Jacoppe den
Gheend en tot 16 d " gro " gerechtskosten "

F" 39 r"/6"

887" Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jacob Stulpaert, vÍ-nderen van
de opperkosterlj van Sint-Michiels, verklaren dat zLj op 17 november
1"403 Raesse Scute veroordeelden tot het betalen van 2 s" 6 d" gro.
aan Jacoppe van den PoerLen en tot !4 d " gro " qerechtskosLen.

F' 39 r"/7"

888" Daneel van Maldeghem, MarLin Soetaert en Jacob Stutpaert, vinderen van
de opperkosteri j van Sint-l{ichie}s, verklaren dat ziJ op 1-9 februari
1,404 (n.s") Raesse Scute veroordeelden tot het betaren van 2 s" gro.
aan GiIIes Amis en tot 16 d" gro" gerechtskosten"
Fo 39 r'/8"
889

"

Gillls van Landeqhem, pachter van Jan Bernage, heer van Monde en van
Perke, voor het goed Len Overenhuis, in de parochie Lede verklaart dat
hiJ zLjn vroegere beloften niet kan nakomen. Hij moest nameliJk jaarlijks aan Jan Uten Hove en .lan van Elverzele een rente betalenr g€vêsfigd op zÍjn pacht, die hij van de pachtsom mochL aftrekken" om zijn
heer schadeloos te houden bel-ooft Gillis de renten te betalen door de
verkoop van enkele loezLttingen. Heinric den Muelemeester, Pi-eter Carssier en Sanderse van den Broucke worden aanqesLeld om zoveel dieren en
goederen te verkopen als nodiç is om de schuld af te betalen.
Fo 4t r" /4"

89O" De schepenen veroordeLen Pieter van cler Leyen, als borg voor Vùillem
Yman tot het betalen van 24 s " qro " aan Heinric den Necker. l¿riill-em
Yman moet zijn borg schadeloos sLellen"
Fn 41 r" /1A"

891. De schepenen veroordelen Janne Boene, brouurer, tot het betalen van I
lb" gro" tourno aan Sandrinen, vrou'\^r van Jan van der Bouchoute "
Fo 43 r"/2"
892" ldouter Laurer, pachter van Zegher Bornaiges erkent 5 lb" gro" schuldf g te zi jn aan Janne de l¡/ielmakere "
22 december t4O4 : alles is betaald"
Fo 47 v"/2"
t4O4 (n"s")

t

maart

1,4

893" De schepenen veroordelen Janne Laephoute tot het betalen van 38

gro" tourn" aan Gillis Bekarde"
F" 33 v"/1,3,,

so

LL9

14C4 (n"s"

maart

A

894" Arent Uggebaut, bakker, erkent 3 lb" 12 s" 6 d" gro" schul,Jig
te z|jn
aan Stevine du Martroi t voor de aankoop van koren.
F" 39 r"/1,"
895" Chripiaen Crabbe erkenL 26 s" 5 d" gro" schuldig te zijn aan Jacob
Bruussche, voor achterstallige pacht.
F" 39 r"/4"
896

" De schepenen veroorrJelen Simoene Cruupinthol tot het betalen van
lb" 19 s" gro" tourn" aan Phelipse CarIier, van Bergen.
F'/ 4I r"/11"

897

" wiltem de Kamts verklaart ciat hi j Gillis van Rasseberghe schacieloos
zaJ. stellen van alle <¡nkosten die deze voor hem rloet" r.li.l1is heeft
na_
meti jk nret het geld van tn/illem een woonst te Erembodegem gekocht
zat
dat dit huis op de naam van Gillis staat" Dit
verkocht .aan vreemden, clie geen poorter zi jn.,' was nodig omdat men niet
Fa. 41 r. /1"2

2

898" vincent van der Zickele erkent 6 lb" gro" tourn" schuldig te
zijn
aan zijn broer Victore en beloofL hem van dit geld te oni,runq.n
van
symen van der Zicke1e, die hem nog 24 lb" gro. schurdig i-s.
18 november L4o4: victore verklaart dat zijn vader, symen hem de
6
lb" gro" tourn" betaald heeft"
F'. 41 r" /tZ"
899

" De schepenen veroordelen Janne " o o en Lievine Goessins tot het betaren
van 3 1b" 6 s" gro" en 12 miten, voor de aankoop van schapen"
Fo 4Lv"/7"

9oo" clais vander Berghe erkent B lb. gro. in het bezit te hebben,
die
toebehoren aan zLin dochLer wtergríete, weduwe van Gheerard sånjaert"
Er moeL lelkens 4 lb" teruggegeven worden aan Mergrlet.e bij de dood
van ulais of van z'Ljn vrouw" Als MergrieL,e voor haar vader sterft
mag

Fo

1-4A4

hlj het geld

41" v"/1.:O"

(n.s")

maart

houden

"

L5

9o1" De schepenen veroorderen Lievine coets tot het betalen van 3
lb" 3
3 d " gro. tourn " aan pieteren Hel_wonte.

F" 39 r"/2"

9O2

" Jan Goessíns erkent 21 s" B ¡ gro" schuldiq te zLjn aan Justaesse
den Keyser, voor de aankoop van vette runderen.
Fo 39 r.'/13"

s

1.20

1404 (n

"s. ) , maart L5
9O3" Heinric de Necker erkent 3 Ib" gro" Lourn" schuldig te zi.jn aan Pietren Bortane, priester, voor geleend geld "
F" 39 rr /15"
9O4" Gil]is Bale erkent 2 lb" B s" B cl " gro " tourn . schulclig te
Jacob van h/orpennarde en Goesse Gurtenbeke "

zL

jn

aan

F" 41 r" /14"

9O5

veroordelen Janne den Besten tot het betalen van
" De schepenen
3 d" gro" en 2 ing " aan lJeinrÍc Troeste .
Fo 41

1,3 s "

r" / 15.

906

" De schepenen veroordelen Li.r:vine Bessele tot het betalen van 22 s.
gro " tourn " aan Fransois van '¡laes,
F' 41 r"/16"

9O7

" Jan Soys verklaart dat híj aan de abt en de gemeenschap van Drongen
beloofd heeft clat hij aan zijn zoon Claeyse Soys, kanunnik te Drongen,
40 lb" gro" tourn" zal geven, te nemen uiL zijn erfenis als hij gestorven is" Met het geld moet een lijfrente voor Claeyse worden gekocht "
Fo 42 v" /8"

Ghelloet Damman, fs" Lievin, verklaarL dat hiJ zijn qoecl Toeteghem
in de parochie Drongen, ongeveer 14 bunder groot, voor i jaar in
pacht heeft gegeven aan Janne Moenins, fs. Symoen, voor 4 s. 9 d"
gro" jaarlijks per bunder" De pachter moet 5 bunder meers betalen,
aI is het meer of minder en heL bouwland zal- later opgemeten worden"
De pachter moeL na 9 jaar de grond acht,erlaten, bezaaid zoa\s het nu
is: 4-5 bunder bezaaid met wj.nterkoren, 20 s" gro" per bunder" De
pachter moet de schuur herstellen en het materiaal zeLf betalen" De
pachter moet eveneens een woonhuis bouwen, van goed dik hout, met een
zolder en dit alles voor 5 Ib" L0 s" gro", waarvan de pachter reeds
30 s" ontvanqen heeft" De schade waarvoor de pachLer verantwoordetijl<
ls zaL hij zel-f moeLen betalen " De pachter verklaart zich hÍermee akkoord "
F" 43 v. /I"
9O9. Jacob Scoudevlieghe erkent 1,2 lb" gro. tourn" schuldig te zijn aan
Heinricke Boelen, priester en zLjn moeder, voor de aankoop van een
huis gelegen aan de breede meere op cie hoek van de clocsteeg" Jan
Scadelin, brouwerr €h Arend de Brune, tÍ-mmerman, sLaan borg voor Jacob"
Fo 45 r'/8"
908

"

1,404

(n"s")

91-O"

Jacop Haec erkenL 4 lb. 19 s" 4 d" gro" schuldig te zijn aan Pauwelse
cien Bl enden " VJí I l em uten Hove en Jan Morael staan borg voor hem.
F' 39 r"/3"

maart,

17

1.21.

t4O4 (n"s.). maart t7
9L1," Ghiselbrecht Seyssone erkent 3
Lievin Meyerar<le, voor geleend

stelt zich borg voor hem"
Ft 39 r"/1"a"

Ib" gro" tourn" schutdÍg te zijn ãan
geld. lniillem Seyssone , zi. jn broer,

91,2" Jan dlnghelsche erkent 20 s " gro
vanden ln/oelpi tte "
F" 74 v"/6"
1"404

913

"

" tourn " schuldig te zL)n aan Janne

(n.s"), maart 1-B
In het geschil Lussen Laurenisse cien Maegh, priester, deken van het
kapittel van Sint-Veerle samen met cje kanunniken van hetzelfde kapittel aan de ene zijde en Pieteren Scoenhaert, procurator van de kerk
van Baudelo, in de naam van deze kerk aan cle andere zijde is een ovêreenkomst gevonden" Beide par'l-ijen verklaren dat de gronden gelegen te
Vogelenzang toebehoorden aan Sint-Veerle en dat die het gebiuik ervan
afstond aan Baudelo in ruil voor een jaarlijkse erfelijké rent,e" lvtaar
beide partljen beweren het recht te hebben om te erven en te onterven"
De schepenen beslissen clat dit recht aan Baudelo toekomt maar dat bij
verkoop de toelating van Sint.-Veerle vereist is"
Fr 38 v"/3"

914" Lievin van overackere erkent jaarlijks 3 Lb 12
"
rente schuldÍg Le zijn aan Ghelloete van Levis,
van de grond waar het huis van Lievln op staat "
van Ghelloet en het staat in de sinL-Jansslraat,
van Jan van Bassevelde en Lodewijx vanden HoIe"

F"

41, v" /5

so par" aan erfelijke
die cle eigenaar is
Het huis kocht hij
tussen de woonsLen

"

915" Jaqmaert van Scanaffie erkent 26 s" 6 d. gro" tourn. schuldig te zljn
aan Gil1ls Sneeboete " t¡/illem Key en Pieter Loetaerts zíjn borg voor
hem "
F' 43 r'/4"
1404 (n"s"). maart

19

916" Pieter van der Beke, wonende bij het qasthuÍs, erkent 23 s" gro" schuldig Le zLjn aan Gheerard Borlute "
Fo 39 r" /I4"
917" Ghiiselbrecht van Roeselaer, Jan Pleke en Pieter de Voldre, vinderen
van de Sint-Jacobsparochie verklaren dat zij op 11 maart 1404 (n.s.)
Jacoppe Kerstiaens veroorcleelden tot het betalen van 4 s, 9 d" groo
aan Janne Boytac en tot 22 d " gro. gerechtskost,en
"

F" 39 r"/16.

1.22

1,404 (n"s"
918 "

maart

19

Mergríete van MunLe, weduwe van Jan serpieter verklaarl dat zLj alle
gronden met de gebouwen erop die zíj bezit in het goed Ten WalIe, in
de parochie Massemen, ongeveer 5 bunder groot, verkocht heef t aan V\li1rem den Ríken, voor 16 lb" gro" tourn" Mergriete heeft reeds L1 lb.

gro. ontvangen" Het bezit is belast met 23 s" par" aan grondciJns en
12 Ib" par" per jaar aan erfelijke rente voor de weduwe van .Jan van
der Eeke, moeder van willem den Ríken" De kapelrie van Massemen heeft

op de gronden ongeveer 1i dachwant meers, zonder lasten.
30 augusLus L404: er is 3 lb" afbetaald"
28 oktober L404: de vollediqe 1"6 lb" is betaald.

F" 39 v"/3"

919. Justaes Diernls erkent
Roelf, voor koren"

z

1b

"

1-3

s., gro " schuldig Le zi jn aan

Stas,f ne

Fo 41 v" /6 "

92O" Symen vander Colct verklaart de helft van een huisn staande bij de
Augustijnen, tussen de woonsten van Pieter Diederix en Jan van pucders,
verkocht te hebben aan Jacoppe den Scaelgedeckere, voor 16 Ib. gro"
F" 41" v" /9"

921" Luuc vanden Lare erkent 22 s o gro. schuldlq te zijn aan Janne den Gravere, brouwer"
F" 42 v" /5"
922

"

Jan Plate, de vrouw van Olivier vanden Hamme en Sbiosen, de erfgenamen
van Janne van Assche en zijn vrouw, Lievin vanden Ruede, Jan Redaert.,
de vrouw van Lievin sHout en Kerstine Baerts, erfgenamen van Jacoppe
van den Ruede en ziin vrouw, de vrouw van Jan van Longhenile, f'elix
van Wa1eghem, in zijn naam en die van zijn vrouh/, Daniel van Buten,
erfgenaam van Pieteren van Buten, zijn vader, mevrou\^/ Sdrichs, Kerstine
vrouw van Jan van Tielbeke, Pieter van clen Turre voor pieLren Cabuus,
Mertln van Sycleer en zijn vrouw Katheline Scoutheten, mevrouw Scakelins en de weduwe van Gillis Sneys zijn voor de schepenen gekomen en
scherden.Janne scaufele de 6 rb" gro. tourn" kwiJt, die nouoin pijl
ln zíin plaaLs za1 beLalen en de 1,4 s" qro" tourn" die Janne Scaufele
nog zal betalen "
7 apriL 1"404: de voornoemde personen verklaren dat deze betalingen ge.beurd zijn"
FÕ 42 v"/7"

923" Na depanding op vordering van Symoen Drabben, wettelijk plaatsvervanger van Stevine van Liedekerke, van een huis staande op de Reep, toebehorend aan Janne van Stralen werd het huis voor de 2 iL" gro" achterstallige landcijnzen aangeslagen, door Gheerarde vander Hounen, amman
van overschelde en Gillis vander Beke, Janne vanden pitt.e, Lievin van
Caneghêm, schepenen van de Keure"
Fo 47 v"/8"

L23

1,404

(n"s").

ma

t20

924" Gillis

Terlinc en Pieter cauwe erkennen A lb" 5 s" gro" tourn" schuldiq te zijn aan Segher Everwiine, voor Loenyse Mayu"
De 2-7 Ib. qro"
die zLi hem schuldig waren voor de aankoop van een goed, J.iggende
te
Ravenscoet, geheten llBaerts qoecJrt, Bo gemeL qroot, vroeger toebehorend
aan de vader van Loenyse, zlin reeds betaalcl en worclen dus kwijtgescholden "
Fo 39 v"/2"

925" Jan Coe1man, piper, verklaart L1 s" Ero tourn. schuldig te r-i jn
"
Gheerarde
vanden Brouke
B oktober 1,404 ¡ voldaan"
F" 39 v"/5"

92îr

"

aan

"

ldÍ11em valker Ghiselbrecht de Meulnere? Jan van den Hacke,
de wevere, vinderen van de Sint-Michieisparochie, verklarenHeínric
zij
Laureins van tsuxelaer veroordeelden op B januarÍ L4c)4 (n"s") ctat
tot
betaren van 26 d" gro" aan wirlem van Goesselaer en tot 18 d" gro.r¡át

gerechtskosten.
F" 39 v'/7"

927" Willem Valke, Ghiselbrecht de Meulnere, Jan van clen Hacke en HeÍnric
de \¡r/evere, vi_nderen van de Sí n t-Michie I sparochie, verklaren dat
23
november t4A3 pieter Morael voor hen verscheen en erkende 2 s. 5op
d"
gro " schuldig te zijn aan pieteren Loeten en 12 d gro gerechtskosten
"
"
Fo 39 v"/8"
928"

"

Symon van Huusse, Pieter vanclen Turre en Jan vander l-iulse, vindere
n
van de Sint-Niklaasparochie, verl<1aren cjat zLj op 17 november
1"403
Godeverde vander Brugghen veroordeelden tot het betalen van 30 s gro
"
"
aan Pietren Jacops en tot 1-o d. gro " gerechtskosten.
22 maart L404 (n"s"): het vonnis iu ritgevoerd.
Fo 4I v./11,"

929" symon van Huusse, pieter vanden Turre en Jan vander Hulse, vinderen
van de sint.-Niklaasparochie verkl.aren clat zij op 2.2 september 1,4A3
Roele Raken veroordeelden tot het betalen van 1c s gro aan Daniele
"
den camscerpere en t.ot 1"4 cr " gro qerechtskosten "
"
"
Fo 41, v"/12"

930" De schepenen veroordelen Arende vander
so 6 d" gro" aan Janne den Clemen "

Haghe

t.ot het betalen van

4

Fo 42 r"72"

931. Jan Deynoet erkent 3 lb" gro" tourn" schuldiq te zLjn aan Janne Líppins,
zLjn knaap, voor cjiensten.
Fo 46 r" /1O"

L24
1,404

)

maart

2A

932" Lievin de Hont erkent 3 Ib. 8 d" cJro. schuldiq te zi,jn aan Boudine
Grutere voor cJe aankoop van koren "
Fo 46 v" /6,,
1.404 ( n "

den

maarL, 2L

933" Lj-evin de Moor, fs" Gi11is, erkent 3 l.b " 12 s o gro. schuldig te zL)n
aan Janne Scoelin en Jacoppe den Buc voor de a.ankoop van evene " Jan
Hense alias van Beke o c
Fo 23 v"/1-2"
o

934" Kateline ParmenLíers, weduwe van Wouter Besycx geeft aan Beätrissen
sVos, fa" Jan, 1_O lb" gro" tourn" voor cie diensten die deze haar bewezen heef t en nog zaI bewi jzen. Het gelcl mag genomen worden uit haar
erfenj-s bÍj haar overlijden" Beatrissen belooft dat zLj Kateline zal
blijven bijstaan, zolang deze leeft"
F' 42 t"/3.
935" Lievin Goessins erkent 35 s o gro " tourn. schuldig te zijn aan Janne
Meyeraerde voor de huur van een erf "
Fo 46 ro/3"

Pleter Padelin erkent 1,3 Ib" 4 s" gro" tourn. schuldig te zi,jn aan
Heinric van der Heeken voor achterstallige pachL.
1^/i11em van Overackere, Jan Penninc en Jacob de Rammelere staan borg
voor de helft van deze som "
Fo 78 r'/1"
14C4 (n"s"). maart 22

936

937

"

"

Symoen St.eyaert erkent 3 lb" 4 s" gro" tourn" schuldig te zijn
Heinric Wouters, voor de aankoop van koren.
F" 42 vo /L.

aan

938. Lievin van Dannaet de Oude erkent 2 1b" gro" tourn. schuldig te zLjn
aan Janne Meyerarde, voor het huren van een stal "
Fo 42 v"/2"
939. Jan Zeghers, fs. Bertelmeeus erkent 3 lb" 1,4 s" gro" tourn" schuldig
te zi)n aan Mergriete, dochter van Willem Terlincs en weduwe van Clais
Goessinsr voor een schip met het scheepstuig" Heinric Wouters, Lodewíjc Aermolees en Symoen Steyaert staan borg voor hem"
Fo 42 v" /3.
94O" Pieteren van der Bauweedere in Dasselt erkent 2,1 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan Wouteren den Grave, voor geleend geld
F" 42 r'/6"

125
1.4A4

(n"s"). maart

22

941-" De schepenen veroordelen Janne Grijp, als borg samen met anderen
Pieteren van clen Hecke, tot het betalen van Z Lb" 17 s" 4 d" gro" voor
Janne den Grave" Hij mag zijn geld terugeisen van pieteren of van aan
zLJn
medeborgen"

.

F" 42 r"/'7"

942" Na de scheiding van tafel en bed tussen Clayse van den Brouke en LysbetLen Slabbaerts verklaren ze dat hun goederen gesplitst zíJn. BIk
van hen behoudt cie goederen die bij hem zijn" Verder zal geen
van beiden nog iets van de andere eisen"
Fo 42 v" /9"
943

" De schepenen veroordelen Heinrike van Heyghen tot het betalen van 5 lb"
10 s " gro " aan Raessen van Audenarcje voor de aankoop van een huis
"
28 juni 1404
: alles is betaald "
Fo 42 v. /1e"

944" Lysbet.te vander Linden vrouw van Gillis vanden Alboeme uit Brussel,
erkent 14 s " 6 d. gro " schuldig te zijn aan Wil1em Buke en Mechiel
SIike voor haring"
o
Fl

46 c./5"

schepenen doen uitspraak in het geschil tussen Martine den vos aan
de ene zijde en Janne Doncker en Janne Neut , als voogden van
de kinderen van Pieter van Ghende aan de andere zijae" volgens Martin
hij van de voogden een rrali huís, gelegen bij het kerkhof, in dekocht
parochie Asseneder waarvan hÍj reeds de anáere helft bezat" Het hele huis
is belast met een grondcijns van B ci. gro" per jaar. Bovendien elsLen
ze van hem noq B d" 9ro" per jaar voor het plaalsje achter het huis,
dat niet in de verkoop
was inbegrepen. De schepenån oordelen dat het
praatsje blj het huis hoort en clus moet betaald
worden"
Fo 46 r" /9"

945 " De

946" Lievin de Hane, bakker, erkent 7 lb" 1"3 so gro" tourn" schuldig te
zljn aan Michiele Laureins " Jan van Reynscoet, Jan de Mersman en pLe_
Ler Vilebloc staan borg voor
hem"
Fo 48 r" /1"
Segher van Nevele erkent L0 lb" 10 s" gro" tourn" schuldig te zljn
" aan
Heylsoet,en van Singhemt zijn moeder, voor takens en súoffen"
Fo 48 r./7"
949 " Martin de Sicle¡:, apotecaris verklaart een erf met
hof te schenken
aan Mergriet'e Claens, voor aIle zaken dic zij voor hem deed
toen hij
ziek waso Het is gelegen buiten de walpoort, op de vesJ tussen
bezlttinc¡en van Janne den sceppere en kateline van Merlebeke uitde de
"
woonsL gaat 2 s" par" jaarlijks aan Janne den Backere als pastoor
van
Sint-Pieters en uit het hof gaat jaarlijks 16 s" par" naar Jacob Langheeraerts" Na de dood van uergriãte trí¡gt haar
Keretkine
het beziL maar aIs cleze sterft zonder erfgenamen,àochter
gaat
het Lerug naar
'!
947

1.26

de erfgenamen van Martin " De grondeigenaars Janne den Backere en Goessin Lusscard, ín de naam van de erfgenamen van Jacob Langheeraerts

verklaren zich akkoord"
F" 60 vo/1,"
1494

(n"s.), maart 23

949" Aechte Jan Buucx van Dordrecht eiste 19 so gro" Lorirn" van Ateite
van den Bome, zoaLs zij verklaarde aan Pieteren den Bitere, lakenvinder op de keure ter Sluis " Voor de schepenen trok ze haar eis in en
beíde partijen scholden elkaar de gerechtskosten kwijt"
Fo 42 v"/4"

Schietkatte verklaarL dat hij het goed te Meeren, gelegen
in cle parochie Mate;: , met alles wat er toebehoorL, voor 4 jaar in
pacht heef t qenomen van Matten, hreciuwe van Jacob Ansine, Claisê Ar..r',-r
sine, alias van Meeren, Phelipse den Brabantere en GilIis Walraven,
erfgenamen van Jacob AnsÍne, aan 50 Vlaamse nobel per jaar, Van het
goed is 1-O% bunder bezaaid met wit koren, wat de waarde had van LL 1b..
2 s" 9 d" gro. , 9 buncler D, dachwant met evene, 6 l-b" 11 s. 3 d. gro"
waard en 14 bunder braak" De pachter moet bij zljn afscheid het goed
in dezelfde toestand achLerlaten. De pachter moet een haag planten
Als hij cle grond beter achte.rlaat dan beschreven zal dit verrekend "
worden, als hi j hem slechter achterlaaL dan zal . :, ciit verrekend
worden øoals de erfgenamen het moeten verrekenen aan de abt van Drongen. A1le gebouwen moeten door de pachter onderhouden worden"
Jan Godeverts, Malderman de Beerwere, Joes Menier, PÍeLer cie Coman,
Arend de Cooman, zL)n broerr êñ Arend Loclins sLaan borg voor Robbrecht,,

950" Robbrecht

Fo 46 vo /1"

1404 (n"s.) , maart 24

951" Jan Hethoen stelt PieLcr tsecken aan aIs zLjn wetteli jke plaaLsvervanger om de schulden die Stevin Hoybaut aan hem heeft, te ontvangen.
Fo 46 r" /4"
952

"

Jan de Koc, fs" WÍt1em en Lisbette sMandemakers, zljn vrouw, verklaren
dqt zíj Boudine Hughensone, fs" Boudin, zijn leven lang zullen onderhoudenr waarvoor ze reeds betaald zi.jn" Als één van de twee sLerft maq
de erfgenaam zijn deel afkopen voor 5 Ib " gro " die gaat naar de andere,
deze blijft
zijn leven lang de taak verderzetten" Als de overlevende
dit weigert te doen moet in het totaal L0 lb. gro" betaald worden aan
Boudine. Deze overeenkomst- wordt gewaarborgd op het huis, een brouwerij: wâar Jan en Lisbette in wonen, gel-egen op de Muide tussen de
woonsten van Gillis Fiers en Jacob Neels" De brouwerlj wordt rfcìen Pol*
lepel'? genoemd en is belast met 46,J" gro" aan grondcijns voor de stad
Gent" Justaes Onredene als vertegenwoordiger van de grondeigenaar, de
sLad Gent, verklaart zich akkoord"
Fo 46 î"/6"

1.27

t4O4 (nos.

maart

24

953. Jan Goethals, meLser, erkent 1"3 lb" 10 so gro" tourn. schulciig te zijn
aan Janne van den Velde, alias Bleckinc, voor de aankoop van een huis
uit dç Sneghsteeg" Boedin Goethals, zi-jn broerr €ñ Jacop cle Dobbeleere st,aan borg voor hem.
FN

A^ Lro

/Ç7

t,.'o

954" Wouter vander Leyen erkent 26 s" gro" tourn " schul.dj-g te zi jn aan Hein*
ric vander Heetvelcle, voor koren "
Fo 62 r" /12"
1"404

n

maarL

)

26

955" De schepenen veroordelen Heinric van Heyghen tot het betalen van

lb.

1,2

s"

hui shuur

L0

d. gro.

aan Raessen van

"

28 juni 1404 : alles is betaald
Fo 42 v"/1,1""

956

"

2

Audenarde, voor achterstallige

"

l¡lalraven van der Delst, f s" pieter, verklaart twee lenen, gelegen in
de Parochie Pamele ín erqþqqf* bi-j Nijvel, samen met alle rechten die
erbij horen, verkocht t'e""""àåh ClaÍs \¡ide. De twee lenen werden cloor
Walraven gehouden van de voornoemde Clais. De verkoop gebeurde voor
72 lb" gro" tourn" A1s Pieter van der Delst terug zou komen uit het
land van de Sarazenenr binnen de twintig jaar, dan wordt hij h¡eer in
het bezit gesteld van zLin lenen en dan moet Clais het geld teruggeven, maar niets betalen voor het gebruik der qronden" Clais van Hoede-velde, Jan de Vremde en Diederic van Somerghem, staan borq voor i¡ialra-ven.
F" 48 r" /2"

Hueyse erkent 5 Ib " gro" schuldíg te zLjn aan Victore Weytins
" PleLer
Eigenlijk was Janne platine
dit bedraq schuldig aan Victore voor tin "
Jan Platin staat borg voor Pieter "
Fo 58 r"/7"
1404 (n.s"). maart 27

957

958" Jan Bruusch erkent 3 lb" gro " tourn " schuldig te zi jn aan de
van Jan van Hertbuer_
Fo 49 ro /13"
1"404

959

maart

" Joes

werluwe

28

Roese erkent 34
Fo 47 vo/6"

s

o gro. schuldig te zLjn aan Arende den Brunen

"

t2B

maart

14A4

31"

(er staat
foutief) "

1,403 maar

dit is na pasen dus waarschijnlíjk

960" Jan van WachElceke, fs" Willem heeft ongeveer 6 bunder grond met bebouwing, gelegen te Moerbeke, in pacht genomen van Janne den Wint, fs"
Jan, voor 6 jaarr aan L9 schilden per jaar" Vervolgens noemt Jan van
Wachtebeke koeÍen, paarden en anrlere dieren over voor een becìrag van
4 lb" B so gro" willem van Wachlebeke, vader van Jan, stelt zich borg
voor zLin zoon" Jan van Wachtebeke erkent eveneens B lb. gro" tourn"
schuldÍg te zijn aan Janne de l¡iint, voor turf "

F" 37 r"/4"

1404, april

2

961" Lancelloot van Mersche erkent 14 Ib" 1,4 so gro. schuldig te zLjn aan
Willemme den Ouden, voor de aankoop van twee molenstenen Cornelis van
"
den Kerchove staaL borg voor hem"
Fo 46 r"/1,1""
1"404"

april

3

962" Pieter Sprute, wonende te Zuiddorpe erkent 13 lb" par" schuldig te
zijn aan Heynric Blondeele "
Fo 46 ro/1"2.
1.404,

april

4

963" Kathelinen sClercs, fao Jan, erkent z lb" gro" tourn " schuldig te zijn
aan Kat,helinen, vrour^r van Jan van der Brugghen, voor geleend geld "
F" 39 ro/9"
964

"

uitspraak in het geschil Lussen Janne Uten Hove,
ontvanger van de stad Gent , die optreedt in de naam van de stad en
Ghelloot den Amman, één van de pacht.ers van de I'speyettte Damme" Ghelloot moet B lb. gro" tourn" aan cie stad betalen. Segheren Everwijn, \'^
voogd voor Roeger Everwyns kinderen, Phelips Bollooc voor de weduwe
van Roeger Bverwijn en Nise Everwyn moeten samen met Ghelloot de betallng verzorgen. Heynric van der Donct, alias van der piet moet Ghelloot schadeloos stellen van 5 lb" gro" Jacob van der.Eecken moet 2 Lb"
gro. aan Ghelloot en Jan de WinLer moet hem 1- lb" gro" Ghelloot werd
eveneens veroordeelci tot het. betalen van 6Ib" 7 s" 6 d" voor de pach'L
van kerstmis L403. Segher: Everwijne, Phelips Bollooc, Heynric van der
Piet en Nise Everwijn, moeten de helft ervan aan Ghelloot belalen en
de andere helft zal hem bet.aald worclen door Heynric van der piet en
Jan de Winter "
Fo 45 r"/9"
De schepenen doen

1404, april

5

965" Vrlouter F-Íerj-ns verklaart dat hij een stukje grondr gelegen achter zLjn
huís in de Burgstraat op de hoek als men naar Sersanderswalle gaaL,
bezit " Het volledige stuk strekt zLch uit achter het huis van Thomaes

'

12g

van Claepdorp en achter het huÍs dat tussen hun beider huizen staat"
l¡/outers huis is belast met 5lb" 2 s" par" en 2 kapoenen per jaar aan
grondcijns, waarvan 34 so aan cje cotidj-ane van sint-Jans, 3z
aan
het Leprozenhuis thet gast,huuser, 2a s" aan de o"L" Vrouwegilde;" van
Heilíg-Kerst, 16 so en 2 kapoenen aan cìe kerk van Sint-Jacobs" tntouter
Fierins geeft Loestemmj-nq aan Thomaes van Claepdorp om het stuk dat
achter het huis van dez-e l.aaLsLe ligt, te bezitten" r¡/outer behoudt
het stuk dat gaat van de gevel van Thomaes Coereelmen, tot achter dezo
brouweri j Itden Roden Hoetrr" Thomaes van Ctaepdorp moet voor z¡jn deel
24 s" par. per jaar betalen aan grondcijns" Als plaaLsvervangers voor
de grondeigenaars waren aanwezig: Clais van Baeyeghem, priesier, voor
de cotidiane van Sint-Jan, broeder Lj-evin van Nenieland voor het gasthuisr Michiel cle Ledeghe, priester van o"L"vr" Heiliq-Kerst en Gherard
de Lantmetere, priester voor de kerk van sint-Jacobs"
Fo 43 r"/1r3"
1,404,

april

5

966" Jan van

den Bouchoute erkent 26 lb. 1-O s. gro" tourn. schuldig te zijn
aan Jacoppe Bruusch, voor de aankoop van lijnwaad"
26 juni 1"404 : alles is voldaan"
Fo 46 v" /2"

967" Jacop van den Bossche, fs" Gheeraerd verklaart een lijfrente van 2
zakken masteluun Aalsterse maten per jaar, verkocht te hebben aan
Lisbetten van Ghenci, fa" Pieter en za1 haar die tweemaal per jaar leveren in de parochie Houtem" symen van den Bossche, Raes, fso Raes
Fo 47 r"/I"

968" Lievin de Volre verklaart dat hij een huis achter de zickele; waar
Lievin van HauLem in overleed, verhuurd heeft aan Janne uten Galetden
voor 9 jaar" Als Lievin het huis verkoopt mag Janne er rJeen schade
van ondervinden "
F" 47 r" /2"
969 "

Heinric Ghuce verklaart dat hij een huis¡ Çelegen op Meerhem, naast
het huÍs van t{einric, met, een stut grond erachier,
verkocht heeft aan
Lisbetten Bulstiers' Het huis is geieg"n op de grond van de kapelrie
van Sint-Maria-Magdalena van Sint-Michiel, die nu een prebende is van
priester Jacob de h/ielmakere, waarvoor jaarlijks B s" par" aan grondciJns moet bet.aald worden voor het hele stuk" Heinric zal ervan 2 s"
paro voor zijn rekening nemen" Jacob de Wielmakere verklaart zich
akkoord aIs grondeigenaar"
Fo 47 v" /L"

L30
1.404.

april

5

97o" Gheeraerd vanden Hoven heeft het. achtste deel van een huis met grond
gekocht van Yden vanden Hole, weduwe van Gheerems vlieghers. Het huis
heet ?tde viere heemskindererr i-s geleqen naast frder Croenenri over de
scherde en de koop werd gesloten -vooi 3 lb. i-o s gro Het verkochte
"
"
deel werd overgegeven aan Janne vanden Bussche, geboren
weldene"
Ars deze Jan of ziin erfgenamen het deer verkoien heeft van
Gheeraerd
vanden Hoven of zijn erfqenamen het recht het te icopen, vôôr andere kopers "
Fo 56 r"/2"
Jan de wielmakere en Pieter van den Torre, províserers van de armen
van het wevershuis, verklaren het armenqoed met cie bebouwing in pacht
te hebben gegeven aan PÍeteren MorLier ån zijn
Katheline Noe*
naerts" Het goed- is gelegen in de parochie ván vrouh/
Landegem op de west_
hoekr ongeveer Bk bunder groot. De pacht loopt zotan,j pieteren of Katheline in leven ziinr aan L2 lb. par, per ¡aar" ook alle onkosten en
IasLen ln verband met het goed, zijn ten laste van cle pachters"
gebouwen.bomen en de te veld sLaande oogst wordmgeschat op 5lb. De
s"
gro' tourn" als het op het einde van oe pacht minder i-s moeten de10erfgenamen bíjbeLalen, aIs het meer is ontvangen zeyp¡overschot
van het
armenhuis" willem Mortier, Pieters Hoem en willem Noenaert, vader
van
Katheline, staan borg voor de pachters.
F" 77 v"/2"

971. "

1.404.
972

"

aprÍl

6

De schepenen doen uitspraak in het geschil tussen pieteren V\iÍllaert
aan de ene zijde en Lodewiicke van calkene en Mergriete t^lillaerts, zíjn
vrou\^/r êh zuster van voornoemde Pieteren aan de andere zijcie" pieieren
weigert de lijfrente van 22 so gro" t,ourn" per jaar.te betalen oie ,i:n
vader beloofde aan Lisbette, weáuwe van LievÍn ãadins en \^¡aarvoor pieLeren l^Jitraert.bgfg stond, want de rente was gevestigd op het goed
sloeter dat hij bij zLin huwelijk ontving"
De rente ls reeds L1 jaar
betaald door Lodewiicke" Beide þartijen stelden
vinderen .åÃ.-juá-ðuu-

weric en PieLer van Berevelt voor Loáewiicke en zijn vrouw" pÍeter
colpaert en Pieter sommel voor Pieteren willaert, ái. het nÍet eens
koncien worden" De schepenen beslissen dat pieteren 6 Ib. gro"
aan Lodewiicke moet betalen en eveneens 6 lb" gro. aan LisbeLte"
Fo 49 r"/1"
L404.

april

7

973" Pieter de Keyser heeft het, goed, genoemcl f'Ten Rieder gelegen in de
parochie Meigem r ongeveer 21 bunder groot, voor 6 jåar ín pacht genomen van Symen vander Pitte en Mergriete, wèduwe van Jan uten Hove,
meL een jaallijkse pachtsom van 3 1b" 6 *" gro" Als de pacht
einde
loopt moet 7'z bunder bezaaid ziin met rogge, de huizen moetenten
onde.rhouden worden.
Fo 26 vo /1"

1.31

1,404"

aÞriI

7

974" Jan Raesse van den carve en

Heinric Eeke verklaren dat zLj

% bunder
moerr zonder de grond, gelegen te Moerbeke op segher Scoeneseuns
met het moer van het lnienemaer Hospitaal aan cie oostzi jde, gekocht 1ede,
hebben van Janne den saghere, fs" Heinric. Ze mogen er zolang turf
steken als ze eE voorcleer bij hebben. De verkoop geñeurde
voor
6
gro"
rb.
tourn "
Fo 44 t"/5"

975' Heinric Bens en Pieter de Scaepdrivere erkennen 25 lb" gro" tourn"
schuldig te zLin aan Janne den seqhere, fs" Heinricx, oõo" de aankoop
van een half bunder moer, gelegen te Moerbeker op Seger Everwiins leede, met aln de westzijcle het moer van Janne den wale, brouwer, en aan
de oostzijde Pieter Dierkin " ze zullen het moer binnán de L2 juur moeten ui. tdelven "
Fo 44 v" /2"

976

de LanLmetere erkent.
" Stasin
Boegaerde uit Semmerzake"

2

lb" B so gro" schuldig te zijn aan

Janne

Fo 66 r" /1"

977

stevin van Liedekerke heeft wettelíjk door een pandinq
huls verworvenr gelegen op de Reep achter Jan vander Hellen. òiteen
huis,,behoorde
vroeger aan Kateline sDonkers" Het huis werd verworven voor 4 so gro"
achterstallige grondcÍjnzen en werd voor hetzelfde bedrag doorgegãven
aan Kateline van Velseke, weduwe van Jan vander Besseme" Buiten het
huis geeft hij haar een tuin achter het huis,
r^raarvoor ?z d" gro" per
jaar aan grondcijns moet bet.aald worden. Het huís
is belast met 6 d.
gro" en 6 kapoenen per jaar"
Fo 70 v"/6"

"

1,404.

april

B

978" Jan vanden Vrtale, Veraechte Vlaenderlants, weduwe van Jan van Duway,
Pieter de Volre, philips de Crane, Jan Saelgaert,, Heinric van Belle en
lternaert de Volre verklaren dat zij
I Ib" gro., L3 Ib.
^respectievelijk
13 s" 4 d. gro., 3 Ib" i-O Êr groo, S
lbr Çroca L0 l.b. Çro;e 3 ibo j.O s.,
e!
s o gro o schuldig Le zíjn aan ReynÍere vancler Stichelen.
9l9l
'
F"46 v. /g.45
o
979 " Jan de Rekenere erkenL 1_O s 4 d gro. schuldig
te zijn aan Janne
Staetsen, voor het onderhoud" van"een kind
"
Fo 46 v"/5"
98O" Gillis

Solke erkent 1-O lb" gro" tourn"
te zijn aan tntillem
Arents, alias Nieuport, voor de aankoopschuldÍg
van een huls, waar Gillls nu
in woont" Het huis is belast met 6 s" par" aan grondcijns.
Fo 47 r"/3,

132

L404. aÞril

B

981" De schepenen oordelen dat beide partijen Ín het geschil tussen
van Praetr als man en voogd van Gheerlruden en Lodewike van den Louis
beide partijen personen moeten aanstellen om een ,ov€rêêrlkomst Hole,
berej'ken" Louis eÍst L2 so gro. tourn" voor het verbreken van een Le
pacht
te Denderhoutem"
Fo 47 ro/4"
982" Van de 4 lb" gro. tourn. geleend geld die Jan van Ghireghem
van
de erfgenamen van Boudin van erimãekes, verklaart Jan reeds eist
2
lb"
onLvangen te hebben van Janne van Primeekes, de andere 2
Jan nog Le betalen" GÍllebert de Fines en Jan ¡"yu-uiãJ lb. belooft
il;g"voor
Jan

"
2 juni L4A4: alles is betaald
Fo 47 ro/5"

"

983" Lodewijc van- den Hole, Lievin vander Ghijst en hun gezellen,
van de opperkosterij van de sint-Jansparochie verkraren, dat vinderen
zij op
1'8 december 1"403 Janne den Best,en veroordeerden
tot
het
betalen
van
+ s" ö d" gro" aan Pieteren den Merscult en tot L8 d. gro. ger"chts=
kosten
Fo 48 v"/2"
A^

o

984" Arend vander Steene, smid, erkent 20 s" I d" gro" schuldig
te ziJn
de vrouw van Symon van Bakeren, voor hui shuur
"
Fo 57 v"/!6"
L4O4, april

9

985" Jan vanden Damme, scheepsbouwer, erkenL 33 so
dlg te ziJn aan Jacoppe den Bake, de jongen
"
Fo 43 r" /L2.
986

" Adriaen Martins erkenL
van den Houven "
Fo 62 v" /8"

1404
987

I

april

aan

1"2

4

d" gro" Lourn" schul-

s" 6 d" groo schuldig te zijn aan Gheeraerde

L0

" Vincent Inghel en zijn vrouw Gheertruud BeLs verklaren dat zij de
helft van een huis en grond, staande in de Houderstraat tussen de
woonsten van Wiltem Sersymen en Symen Sersanders, verkocht hebben
Lievin CoeIins, priester"
Fo 42 r"/5"

aan

988" De schepenen veroordelen Pieter van Laerne, als borg voor
Vlassinghe, de molenaar, tot het betalen van 3L s" 3 d" gro" aan Jan
Gillis
Buusslne.
Fo 46 vo/9"

L33

1,404, apri

I

L0

989" Willem van Wale erkent 36 s" gro. schuldig te zijn aan Janne den Waghenmakere, fÉ. Pieter, voor het afkopen van erfelijke renten, dÍe
Jan bezaL op het goecJ van Wi11em"
Fo 47 r"/7"
99O"

Lievin Damman verklaart dat hij een stuk moer, met de grond verkocht
heeft aan Raessen van Audenarde, het stuk is belast met 3 d. paro aan
heerli jlce ci jns en is gelegen op het einde van Boudin Vr/its leede, meL
het moer van de kinderen van Dierkin aan de oostzijde en die van de
erfgenamen van Raessen Ghijsels aan de westzijde" Het stuk is ongeveer
% bunder groot"
Fo 47 t'/8"

991" Raesse van Audenarde erkent 9 lb" gro. schutdig te zijn aan Lievine
den Amman, voor de aankoop van een moer.
19 juli 74a4: Ghellis den Amman, Segher den Amman en Ghyselbrecht de
Grutere, in naam van zLjn vrou\^r, verklaren als erfgenamen van Lievine
den Amman, dat alles betaald is.
Fo 47 r"/9"
992" Pieter Karijn erkent 14 lb" 10 s. par" schuldig te zi)n aan Pf.etren
den Coeman, wettelÍjke plaatsvervanger voor Wauder Brugghen "
Fo 47 r"/LO"
!404
993

"

april Lt
Pieter Bertelloot alias Bussaert en KaLeline Borluubr., zLjn vrouhr,
verklaren dat zij de kerk van Sint-l'{ichiel Le Gent een erfelijke rente
van 24 so par" per jaar schenken en vervolgens dat zij aan Janne Sloenen, Janne Sersymoens, Janne Evenwine en Jacoppe van den Hane, kerkmeesLers van de voornoemde lcerk, 6 so par" aan erfelijke rente verkoPen¡ voor de kerk" De 30 so par" werden vroeger door Kateline ontvangen" 1-5 so par" van de grond waar Perche Lempins huis op staat in de
Kelzerstraat in de richting van de Sint-Clare poort, naast het huis
van Cornelle Scoteleeren" De andere L5 s" par" van de grond waar het
huis van Boudin Backer op staat,, naasL dat van de voornoemde Perchen"
Jacob de Wielmakere, priester, ontvangt de renten in naam van de kerk"
Fo 44 r" /1"

994" Martin van Sycler en Kateline Scoutheeten zíjn overeengekomen de itwaer..
dernebenrr die dient voor hun beide huizen gezamelijk te herstellen"
Het ene huis ligt naast de cleene scake op de Hoogpoort en is nu bewoond door Mattheus van HouLhem, de zilversmid, het andere huls staat
ernaast aan de ziJde van het huis van Jan Bruunpers. De grondelgenaars
van beide huizen verklaren zich akkoord "
Fo 47 v'/4"

1.34

L404, april

1,1

995" Clais de CosLre alias de Marscalc erkenL 2 1b. 13 s" gro" schuldig
te zijn aan Janne uten Hove, fs" Jan, voor een paard "
Fo 47 v'/5"
996" Jan de Bruwere heeft ongeveer 2 gemet groncl Ín de parochie van Beoostenblide naast CreveriIle, voor
jaar in pacht genomen van Robbrechte den Valkenere voor 4 s o L0 d " gro" per jaar" De vorige pachten heeft Jan voltedig betaald"
Fo 47 v"/9"
1_O

997

Jan Dabt van Tie1t erkent 12 lb" par" schuldig te zíjn aan pieteren
" van
den Wal1e"
F" 50 r'/]-O"

998" Lamsin Bageluun erkent 2 Ir." 12 s" gro" schufdiq te zíjn aan Janne
van den WaLere. Clays Bageluun, zLjn zoon, staat borg voor hem
"
Fo 51, r"/4"
1&ø4
999

1000

pri I

1-2

" Jan de Ruddere erkent 3 1b" 1-O s " gro " schulclig te zl)n aan Joes Besten, dle plaatsvervanger is voor Jan, fso Jyman"
F" 45 v" /12"
"

Everaert van Botelaer verklaart een stuk grond, \^/aar een huis op
staat dat aan voornoemde Everaert toebehoort, verkocht te hebben aan
de provlserers Jacoppe den Baertmakere? priester, Gherolf Betten.:en
Lievin vanden Hole voor cle O"L,V" gilde van het koor van Sint-Jan" De
grond is gelegen over de Scþelde in Huckelram aan de westziJde, tussen de grond van de Heilig,' 3eest van Sint-Jan en het huis van Janne
Langhedriesch en is 60 voet lang en 16 voet breed" De grond \^/ordt
weer aan Everaert overgegeven voo¡: een erfelijke rente van 24 s"par.
per jaar, die Everaert belooft te betalen en waarvoor híj het huls
dat op die grond staat als borg stelt"
Fo 47 v"/lo"

1001" Arend

van den Damme erl Jan van singhem, meL zijn vrouw soeLine van
\¡/ettere verkraren ciat Mergriete vande:: DuusL, weduwe van Lievin vanden Abbele hun het gelcl betaalcl heeft hraarvoor zLj borg stonden voor
Jan van Wettere ten opzichte van Clayse den Crane"
F" 47 v"/1,1"

1OO2"

Gheerolf Tsobbe erkent 36 s " gro " tourn " schuldig te zLjn aan
raerde van Rollaer, voor achterstallige
pacht
Fo 48 v"/8"

Ghee-

L35

1404" april

14

L003

" i{einric Ser j ant erkent 4 nobel schulcliq te ziln aan Lambrecht Rou*
dinssone, alias de Sceepmakere, voor hujshuur en qeleend qeld
"
F" 44 r" /2"

1'oo4

" Gil lis van cier Liicbruc-¡qen erkent íj rb. 15 s gro" tourn" schuldiq
te zi jn aan Daneer-e den Grave " Jacob Neve en Pieter Maes staen borg
vÕor Gillis "
F" 44 r./4"

1OO5, Jan van Duermen stelt

Janne van Malcleghem aan als zijn wettelijke
aatsvervanger en ontvanger binnen Gent"
F' 48 r,/8"

p1

L006

wlllem scheener priester van het goed van segher Everwiins, ge1 egen
te lvlelsele bij Ant,werpen, erkent 41b" gro" tourn" schuldig te zLjn
aan Seqher Everwiins, voor achterstallige pachL"
26 september 14C7: all-es is voldaan
F" 60 r" /L4"

"

1.4A4, aþ¡îi1 L5
LOO7"

De

S"
FO

1-OOB.

veroorclelen Joes Roelands tot het betalen van z Lb.
9 d. gro. aan Clais Hansine, alias van Meeren"
schepenen

37

v"/7"

Lievin cle Maene, fs" Jacob, erkent 35 s " gro . schulciíq Le zí jn

Joes Roelande
F' 38 r"/1O"
L009

"

1,4

aan

"

Jan van Bassevelde en Jan Clocman, erfachtige 1ieden, samen met Julien Haecu priester, laten een cirograaf r"qistrerenj
in bezít' van Kateline cautemaers" zij r.Ã de moeder van Janvoorheen
cauwe,
priester en tevens landheer van een huis aan de vrijdagmarkt, in de hoedanigheid van houder van een kapel.rij in sint-Jacobskerk
"
Inhoud van de cirografie: Gheeraert van der Helft en zijn
Aechte hebben van Jan van der Helft en diens vrouw Mergriete alvrouw
het recht
gekocht op de nalatenschap van zljn grooLvader t¡liliem van der
Helf t,
betreffende twee huizen aan de vri¡dãgmarkt, onder volqende landheren¡
1' Julien Hake, priester (als rrouoår ian de kapelrij in SÍnt-Jacobs)
2" Lisbette, weduwe van der Helft
3" tmijn vrouwer van den coutenaer, voogd van haar kínderen
4. Jan van der Linden, toeziener

5" andere
Deze koop

is vollecli-g betaalci" op beide woningen
Gheeraert
der Helft een erfrente ten bedrage var L rb" õ.o"heeft
jaar.
per
(27 december 1384, datum van de ðirograaf)
"
F' 48 r"/3"

van

1_36

april

1404.

15

L010" Arent vanden

Damme en Katheline Lammins, zijn vrou\^/, verklaren een
erfelijke rente van 10 s" 6 d" par" per jaar te hebben verkocht âan
Jacoppe de PoLLere " De rente is gevestigd op de grond van het houthuis van de Hoge poort
aan de Vismarkt, ciat men nu r den horen I en
vroeger fcranenborchf heet te "
F' 64 v"/1,"

L404. april1.01,1"

16

Pieter GalIe stelt Janne Borluut, zilversmid, aan aLs zijn ontvanger

binnen Gent
Fo 44 v'/3"

"

" Heinric de Bruwere erken t 22 s" gro" schulciiq te zijn aan pÍetren
Loeten, plaatsvervanger voor Pietren Leyse "
F' 60 r"/5"

1012

1404. apri

"

1-OL3

Jan
aan

I

1,',7

de Costere, van Aalter, erkent 24 s " gro " tourn " schuldig te zLjn
Heinric van BranLeghem

F. 39

r'/17

"

"

1AL4" Manghelins de MÍis erkenl 26 s" gro. schuldig te zLjn aan Stevine
Caelmont

"
F' 43 r'/9"

vander Donct erkent 29 s . gro schuldig te
sWinters, voor de aankoop van watermaten.,"
F' 45 r' /3"

1-OL5" Gheeraerd

101,6

101"7

zL

jn aan

mevrou\^I

1_C s. çlro. schulr-iig te zLjn aan Boudine den Gru" Gillis Paets erkent
tere, Jacoppe de pottere en Lievine papal van accijnzen "
Fo 45 v"/15"
"

Pieter van Assenbrouc erkent B lb 4 s gro. tourn " schurdiq te zL)n
aan Zoetine van oesterzele, weduwe" van"Jan van Hoerenbeke,
voor acht'erstallige 1i jfrenten en pachten " Het gel,J moet beLaald worclen aan
haar wettelijke plaaLsvervanger, haar neef Gheeraerde Zoetamíis"
F" 50 v'/1"

1-OL8.

Katheline Cleenwercs, weduwe van Hein::ic Roestocs, verkl aarL 3 lb.
gro" tourn" te schenken aan Hannekine, kincl van Jan van Roesselaer,
zilversmid, en aan de kinderen die Jan nog zou hebben bij zLjn vrouw
Mergriete Roestocs" Het geld mag genomen worden uit haar erfenis, na
haar overlijden "
Fo 51_ r"/3"

137

1"404.

apriI

L8

10L9" wi1lem de zeelandere verklaart 266 roeden ttslachmoer" zonder de gronc,
gelegen te Moerbeke op Heinric Eerenbouts Leede, naast, het moer van
Jacob Matheus en het Ruselmoer, verkocht te hebben aan pauwelse den
Nayerer voor 10 Ib" gro" tourn. Jan Dierkin staat borg voor pauwelse.
Pieter Penneman en Jan de zeelandere, zaon van de voornoemde
\,clil1em
st'aan borg voor willem en verzekeren met hem dat de kopers mogen turfst aken zol ang zL j er voordeel bi j heÏ:ben "

F" 44 r'/3"

1o2a" De schepenen doen een ui.tspraak in het geschil Lussen cornelisse den
llouc en Lexus van Roosen" Lexus moet Cornelisse vergoeden voor cle 1C
s" gro" tourn" Iijfrente, dj.e jaarl.ijks naar Symoene van der Colet
gaan uit het huis, staande voor Sint-Kateline, in de ln/aterstraat,
dat Lexus verkocht aan Cornelisse " Lexus moet de gerechtskosten
betalen "
F' 44 r'/7 "
1021,.

Arent de Dorpere, van Kortrijk, erkent 5 lb" gro tourn schuldig te
"
"
zLjn aan Roegere Keneyt, voor qeleend geld"
F" 44 r"/8"

1022. .lan van der Schuere erkent 24 Ib" 14 s" g d" par" schuldig te zijn
aan Janne Huughssone, ontvanger van de abt van Drongen, voor pachten?
Fo 44 r"/9"

de Blandere, f s" Jan, erkent 1"O lb " 7
aan Janne Hughssone, ontvanger van de abt
stallige pacht.

1"023. Jan

e

te zi" jn
voor achter-

par " schuldig

van Drongen,

Fo 44 v"/1""
LC24 -

De schepenen oordel-en

dat de 12 lb" gro" die aan Callen van i.lerbuer
fa. Jacob toebehoren van een qift vañ haar vader Jacoppe van Hei buer
en zijn vrouw Soetine, stiefmoeder van Callen, naar hen komen om er
lijfrenten mee te kopen voor Callen en haar kínd Zeghelin" Van het
geld gaat echter ook 12 s" naar Pieteren van Herbuei, die calle
hem
schuldig is en 10 s., naar qerechlskosten "
F' 45 r'/4"

1,025" Leus HasaerL erkent 20

tb" L0 s" par" schuldig te zLjn aan Janne,
fs" Huuqh, ontvanger van de ab't van Drongen, voor achterstallige
pacht "
F" 48 r"/5"

1.026"

Pieter

Hert, fs" Jan, erkent 3 Ib. 6 s. schuldig te zijn aan
Troyluse Ysermanne voor een ciurmeschip Zolang het schip nÍet be"
taald is, bli j f t he t ei genclom van Toy li se
,
Fo 48 v" /
de

4
l-ó

L38

aþri1

18

1A27" Heinric Deynoet erkent 29 s" gro" schuldig te zijn aan Daneele den
?olneere voor c1e aankoop van vi ssen
"
Fo 51 v" /1"

april

1,404.

19

L028" CIais Baert, fs" Gi11is, erkenL 1,4 lb L6 s
"pal. schuldig te zijn
aan Janne, fs" Huugs, ontvanger van de" abl y¿¡1
Drongen, van vorige
pachten

"
F' 44 v"/5"

1029" Pieter van der Berchmost erkent i.3 Ib" B so 4 d par schuldig te
"
zLjn aan Janne, fs. Huugsr oñtvanger van de abt van Drongen,
van
vorige pachten "
F" 44 v"/6"
L030" Daneel Vale erkent 5 lb" 7 s" 6 d" par" schuldig te zljn aan Janne
Huughsr ohtvanger van de abt van Drongen, van vori_ge pachten"
F" 44 v"/7"
1"O3L"

Jacob Baert, f s " Clais, erkent L5 lb " 4 s" 4 d" par" schuldig te
zijn ãan Janne, fs" Huuqhsr oñtvanger van de abt van Drongen, voor
de vorlge pachten "
F" 44 v"/8"

1032" Gillis de Keysere erkenL 11 Lb 2 s 4 d. par schuldig te zijn aan
"
"
"
Janne, fs" I.iuughs, ontvanger van
de abt van Drongen, voor vonige
pachten

"
F' 44 v"/9"

1-033

" Jan Bays erkent L8 lb " L1_ s " 6 d. par. schuldig Le zLjn aan Janne
fs" Huugh, ontvanger van de abt van Drongen, voor vorige pachten"
F' 44 v" /10"

1034" Jacob Baert, fs" Heinric, erkent 24 lb" 16 s. par schuldig te zijn
aan Janne, fs" Huugh, voor achterstallíge pacht "
"
Fo 44 v'/11"
1035"

1-036

Jan Weytssone belooft 44 lb" 2 s" par" te betalen aan Janne, fs"
Huugh, voor achterstallige pacht"
F" 44 v" /12"

" Pieter Baert, fs" l¡r/illem, beloof L 24 lb" 6 s" B d. par. te betalen
aan Janne, fs" Huugh, voor achterstallige pacht"
Fo 44 v"/13"

1,037"

Gi1lis Vleçhel erkent L4 Ib" 1"4 s" par" schuldig te zijn aan Janne,
fs" Huugh, ontvanger van de abt van Drongen, voor achterstalliqe
pacht "
F" 44 v"'/t+"

139

1,404.

april

L038

Gheeraerd van Cockelberghe verklaart dat hij als wettelijk plaatsvervanger van Mergriete van Arlebeke, vrour,^/e van Wackene, weduwe van
Jan uten Zwane en in haar naam, een erfelijke rente van 32 lb" pãr.
per jaar overgeeft aan Everaare Goedoic, cle man
van Kateline van
Montaguut, dochter van de voo¡:noemde Merqriete. Deze renbe wordt
gegeven als compensatie voor de goederen die Jan uten Zwane verkocht
en die Katelíne toebehoorden" De rente zal binnen het jaar effectief
op bepaalde bezittinqen gevestigd worden
"
F'- 44 v"/15"

"

19

L039. Gheeraerd van Cockelberghe verktaart dat hij als wettelijk plaatsver*
vanger voor MerqrieLe van Aerlebeke, vrouwe van ¡¡Vackene, weduwe van
Jan uten Zwaner êñ in haar naam, de helft van de woning waar Jan
uLen z\^Jane in overleed, gelegen binnen de poort van Dendermonde,
verkocht heeft aan Gheerarde van Maldeghem" In de verkoop zijn de
renten en lasten, die op het huis rust,en, inbegrepen. De verkoop gebeurde voor 55 lb" gro"
Fo 44 v"/1.-6"
1A4O. Gheerem Bloume erkenL
de vanden Velde "

5

lb" 4 s" 9 d" gro" schuldig te

z-i

jn aan Aren*

Fo 45 r"/6"

1C^41"

Jan van Elverzele voor zichzelf en voor zijn zuster Merqriete, Lievin
Hoet in de naam van zi-jn vrouw en Hughe de Bruwere, áls voogd van
zíin kind Simoene, erfgenaam van Iviergriete Gommaers, vrouw van Lievin
sMaegh, erkennen 50 engelse nobel ontvanqen te hebben van Janne van
Caneghe, voor geleend geId"
F" 45 r" /IC"

1_404

a

ril

21

1042" De schepenen veroordelen seqheren vanden |.luffle tot het betalen van
3 Ib" 16 s" gro" aan Goesine vanden Huffle"
Fo 45 r'/1,"
1043" vincent vander Zickele erkent 5 lb" gro. Lourn. schuldig te zijn
Roelande vander Eyden en belooft hem die te betalen van de B lb.
gro " clie zijn vader symoene vander Zickele hem schuldig IÞ
7 mei 1404: er Ís nog slechts 3 tb" schuldig"
7 december 1404: all.es is betaald"
Fo 45 r'/2"

aan

o

1044.

schepenen veroordelen Janne den Haghelere tot het betalen van 27
gro" aan Lievin Blocke en Willem Blondeele, voor de aankoop
van
een schip "
FO 45 r'/5"
De

So

L40

404

a

ril

21

1"045

" Jan van Riemen, wonencie te VJinkel, erkent 30 s " gro " schuldig te
aan Claise vanden Berghe, kleerkoper, voor achterstallige pacht"
F" 48 v"/6"

1046

Simoen Bette erkent 3 lb " g s" 1"1. d" gro" schuldig te zijn aan Mer" grlet,e
van Lovendeghem, voor lijfrenten"
F" 48 v"/7"

z,L

1047" De schepenen veroordelen Pieteren van MerhouLe tot het betalen van
so gro" aan Claise, weduwe van Jan van Ae1st, voor achterstal I ige
pacht,
Fo 49 v"/4"'
1404. april
L048

jn

39

22

" De schepenen veroordelen pj-eteren Lauwaerde, ontvanger van de kerk
van Sint-pieters te Gentr hâ zijn geschil met Janne van Rodenr procurator van ciezelfde kerk, tot het opgeven van zLjn functie van onÈvanger en tot het brengen van zijn notars en brieven, in verband met
Sint-Pieters, naar de schepenen"
Fo 45 r'/7"

1,049.

Heinric Fierins verklaart een nieuw durmeschip verkocht te hebben aan
Píeteren den Vos, voor 7 llo" gro. Het schip blijft in de handen van
Heinric tot alles betaal<l is"
'Fo
45 v" /1"4"

L050. Zegher de Langhe erkent 23 so gro" tourn" schuldig te zijn aan Denijsse lniulframs "
Fo 48 r'/9,
1"404"

april

23

L05L" Na de scheiding van tafel en bed tussen Kateline vanden Hende en Janne Heylen verklaren beiden voor de schepenen dat zij hun goederen
v'erdeeld hebben " reder van hen behoudt wat hij reeci ni¡ zich heeft
Janne zal zLjn schulden betalen zonder beroep te ooen oþ Kateline "
"
F' 45 v" /1"
1C-52 "

Claes Daens, vader van Clais gaf aan de armen van het wevershuÍs
1'2 Ib" par. erfelijke rente of 20 lb" gro" bij de dood van
zoon
Clais, zoals blijkt uit f" 12 van het, schepenboet< van Simoenzijn
Ãmmans,
Huugh van Lembeke en hun gezellen, in 1364" Na de dood van Clais hebben de þouverneurs van de armen 17 dachwant groncl, riggende in de
parochie Godveerdegem, gehouden van de heer van Zotte.lem, aanvaard
de plaats" Gillis Roelins als voogd van de kinderen van ô1.*" Daens,in
fs" Claes belooft'deze overdracht wettelijk te maken bij cle ontv.nq"rn
van Zottegem"
Fo 77 v"/4"

1,41,

1404, . apr j- L 24

L053" Jan

Temmerman

ñêr fs"

erkent

77 1b" t4 so 5 d" par
" schuldig te zljn aan JanHuug, ontvanger van de abt van Drongen,
voor ach terstal 1 ige

pacht "
Fo 45 v'/2

van Melle erkenL als borg voor zijn broer Lievine 22 s. gro"
schulciig te zi jn a.an Janne Scaep, van de Savaanstraat"
Fo 45 v" /13"

1CI54. JaR

L055" Jan Herman erkent 16 lb" 5 s" 1-O d" par " schuldig te zíJn aan Janne,
fs" Huughr ohLvanger van de abt van Drongen, voor achters taI 1 Ige
pacht "
F" 48 v"/9"

L056. Jan van Hollant erken t

1-B 1b " 1,4 s " par " schuldig te zLjn aan Janne,
fs. Huugh, voor achLerstallige
pacht "
Fn 48 v'/!A"

1057. CLalsceerouc erkent 47 Ib"

20 d. pãr" schuldig te zLjn aan Janne,
fs" Huuqh, voor achterstallige pacht.
F-'o

48 v"/11,"

1058. Andries Gheerouc erkent 3L lb" 6 s" 6 d par schuldig te zíjn
"
"
Janne, fs" Huugh, voor achterstal 1 ige pacht.
Fo 48 v" /IZ"

aan

L059" Joes de Blandere erkent ZA 1b. par" schuldig te zijn aan Janne, fs"
Huugh, voor achterstallige pachL "
F' 48 vo /13"
1060" Jan de Vlieghere erkent B lb. 1,7 s" par. schuldig te zijn
fs" Huugh, voor achterstallige pacht "
Fo 48 v'/14"

aan Janne,

1061,"

Pieter van Goethem, f s" ArenL, erkent 14 lb" 17 s" LA d par. schul."
dig te zíjn ãan Janne, fs. Huugh, voor achterstallige pacht.
Fo 48 v"/15"

1"062"

Jan Sloene, f s" Jan, erkent .l_B lb" 2 s" par" schuldig te zijn
Janne, fs" Huugh, voor achterstallige pacht.
Fo 48 v"/lG"

1063

aan

van Baerzele erkent 6 lb " gro. t,ourn " schuldiq te
" Jan de Buekel,
zijn aan 't^liIlem vanden Lande, voor de aankoop
van ongeveer twee gemet
grond in de parochie Baerzele, in het Land van Waas.
Fo 50 v'l3"

1.42

!4A4. aþril
1A64

26

Jan vanden MaIe erkenL als borg voor Jacoppe den Smet, B
1"6 s.
qar" schuldig te zíjn aan Janne, fs" Huughr oñtvanger vanIb"
de
abt
van
Drongen, voor achterstallige pacht"
F" 45 v'/3"

"

1-065" Jan vander Crucen erkent 32 lb. L4 s" 9 d par schuldig
"
aan Janne, fs" Huugh, voor achterstallige pacht.
F- 45 v" /4,

te zijn

MatthÍis, fs" pieter de Jonge, erkent 7 lb" L3 s" rz d" schuldig te
zijn aan Janne, fs. Huugh, voor achterstallige pacht
"
F" 45 v"/5"

1-066"

1,067" Jan de Coninc

erkent 30 lb" lZ so B d" par" schuldig te zljn aan .Jan_
llêr fs" Huugh, voor achterstallige pacht"
Fo 45 v"/6"
L068" Heinric van Goethem de Jonge, erkent 31- rb. par. schuldig
te zljn
aan Janne, fs" Huugh, voor achterstallige pacht"
Fo 45 v"/7"
1069" Pieter Raesse erkent 24 1b" tg s o par. schuldig te zLjn aan
Janne,
fs" Huugh, voor achterstallige pacht
"
Fo 45 v" /8"

de Keyser erkent L3 Ib" 20 d pðr" schuldig te zijn aan Janne,
"
" Huugh, voor achterstallige pacht
"
F" 45 v''/9 "

1O7O" Jan

f

s

tO71,"

Philips van Varendonc', erkent 1-I Ib" 2 s" par" schuldig te zijn
Janne, fs" Huugh, voor achterstallige pacht"
F" 45 v"/10"

1.072"

Gillis de Backere erkent 3 lb" 6 s" 6 d" gro" schuldig te zijn
Daniefe van Stoppelgate, voor koren
"
F" 45 v"/11"

aan

aan

1073" Lodewiic van den Hole, Jan de Leude en Jan de clerc, vinderen
voor
de opperkosterij van de sint-Jansparochie, verklaren dat zij op
zs
februari 1"404 (n"s") Gi11ísse wasins veroordeelden tot het betalen
van 29 d " gro " aan Pieteren van sombeke en tot 13 d gro. gerechts"
kosten "
F'' 49 î" /3
L074" Lodewiic van den Hole, Jan cle Leucle en Jan de crerc,
van de
opperkosterij van de sint-Jansparochie, verklaren datvincleren
zíj
20
op
L4o4 (n"s") Robbrecht den t<eysàr veroordeelden tot het betalen maart
van
18 d" gro" aan Martine den AþotecarÍs en tot 37 d" gro" gerechtskosten "
Fo 49 r"/4"

143

L404

aprll

26

1075. Lodewiic van den Hole, Jan de Leude en Jan de Clecr, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zij op Lg
februari 7404 (n"s") Janne vanden MueIen veroorcjeelden tot het betalen van 20 s o gro " aan Janne den ivleyere en tot L6 d " gro " gerechtskosten.
Fo 49 r"/5"
LO76" Loclewiic van den Hole, Jan de Leude en Jan de C1erc, vinderen van

de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zij op 4
november 14C.3 Janne den Scotelere, fs" Jan uit, Herzele veroordeelden
tot het betal-en van 4 s " gro o aan Gheerarcj van den Eedvelde en tot
26 d, gro gerechtskosten "
F" 49 r"/6""

1c^77

" Lodewiic van den Hole, Jan de Leude en Jan de Clerc, vinderen van de
opperkosteri j van de SÍnt-Jansparochie, verklaren dat zLJ op t7 januari L404 ( r'ì os " ) Cif lÍsse Nasins veroordeelden tot het betalen van
22 so 2 d" g ro" aan Janne Claeuwaerde, waarvoor GiIlis Rusine borg
stond en tot L9 d" gro" gerechtskosten.
Fo 49 r"/7"

1O7B

De schepenen veroordelen Abine Wulgaerde tot het betalen van 30 s
" gro.
"
tourn o â,âr-t Justaesse Ryoote "
F' 49 r"/11,"

1079" De schepenen veroordelen Pieteren Steemaer tot het betalen van 30
gro" tourn. aan Janne ln/í1lemssone, voor de aankoop van koren.
Fo 49 v"/8"

s

L080" Jan van Overackere heeft alle goederen die hfj heeft, te Eydinen velde in de parochie van SÍnt-Maria-oudenhove, ongeveer 10 à L2 bunder
groot in erfelijke cijns gegeven aan Heinric van Lenthout, voor 1,6
lb" par" en een viertel erwten per jaar" Er wordt 1 bunder grond , 6
lb. gro" waard als pand gesteld"
Fo 64 t"/4"

veroordelen Gill_is papejans, Gheerard Slusin, fs" Jan
en Gheertruud Plats tot het betalen ðan 6 1b. gro. aan Janne den Fra*

1-O81" De schepenen
be1

"
F" 68
r"/4"

L4o4. gpril 28 _
1082. Jan de Koc, fs".Jan, als man en voogd van lvlarien van der Steene,
dochLer van broeder clais van cler steene en Reynaende van Scarpeltune,
erkent dat hij alles ontvangen heeft van de goederen die Clais en
Reynaende hem beloofd hebben bij øi)n huwelijk"
F' 44 v" /17 "

L44

april

1"

2B

1083" philips de Backere verklaart dat hii 12 lb" par" per jaar
aan rijfrente schenkt aan Mergriete sJaghers, dochter van Llevin sJaghers,
non te Beaupré, klelndochter vañ Phiíips.
zi)n overlijdeñ moeten
zíjn erfgenamen de L2 lb" par" bezeLten of Bij
rráar 10 lb" toúrn. geven

de lijfrente
F" 49 v"/3"

om

1-4C4

april

te kopen.

29

!O84" Jan de Hert erkent 24 s. gro" schuldig te zLjn aan Janne Schelpen.
Fo 49 v"/5"

L085' Gheeraerd van der Haghe erkent Lz rb" 6 s. gro. schurdig te z'jn
Lievine van Scraessele "

aan

F" 50 v"/4"

L086" wiltem Valke, Ghiserbrecht de Moulneere en Jan van den Ackere,
vinderen van de onderkosterij van de sint-Michielsparochie, verklaren
cìat hun voorgangers Boudins Ledeghem, Heinric Häebrechts en hun gezellen op 20 juni 14C2 l¡/i1lem Riquaert veroordeelden tot het betalen
van 3 s" 2 d" gro" aan Janne den cleyne en tot L6 d. gro"
gerechtskosten
F' 60 r./9"
1087" willem valker Ghiselbrecht de Moulneere en Jan van den Ackere, vinderen van de onderkosterij van de sint-Michielsparochie, verklaren
dat voor hun voorgangers Boudins Ledeghem, Heiniic Hoebrechts en hun
gezellen op 19 januari 1403 (n"s") wiilem Riquaert erkende 2 s. B
gro" en 1 ing" schuldíg te ziin aan Janne den C1eyne en 77 d" gro. d"
en f. ing " gerechtskosten.
F" 60 r" /1O"

L088' l¡/illem valke' Ghiselbrecht de Muerneere en Jan van den Ackere, vinderen van de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat
op 24 november 1"403 seqher de Pape erkende G ; 6 d gro.
schuldig
"
"
te zijn aan soetin Goedertiers en 1,7 d" gro gerechtskosten
"

F' 60 r"/11"

1,4C4, aþf
1-O89

i1

"

30

" Heinríc van der Donct, bakker, erkent
te zijn aan Janne Bonten, voor koren
"
Fo 49 r" /2"

3

tb" 17 s" 4 d: gro" schuldig

L090. Willem uten Hove stelt Janne van Roslaer aan als zLjn wettelijke
p1 aatsvervanger en ontvanger te Gent"
F' 49 r" /10"

145

L404

a

1O91""

De

ri1

3c

schepenen veroordelen DÍedericke den Blonden
" gro. tourn o aan Justaesse Ryoote.

27 s

49 r"

FO

1"092"

tot het betalen

van

/1?-"

Jan Meeussone erkent 7 Ib" gro" tourn"
te zi jn aan Janne clen
I¡/aIe, fs" Arent voor d e aankoop van eenschuldig
pleÍtschip" Het schip blijft
van Janne den Wale tot a11esl betaald is
"
2 augustus 1,41,3: alles is betaald "
Ft 49 v" /!"

1093" Jan de Saghere, de jonge en Jan vanden Aste, als voogden
Soetkine,
kind van Jan Beye erkennen in de naam vân SoeLkine, 4 lb. van
9
s"
schul_
dig te zijn aan Janne Cauwericke.
2 augustus L4O7z alIes is betaald
"

Fo 5A r"/9"

1094.

De

schepenen veroordelen Jacoppe Dietaldoet tot het betalen van
1,6 s"
den Grutere, voor koren"

d" gro" aan Boudine
F
63 r"/6"
1"404. mei 1
¿

o

L095" Jan de Moupere erkent 40 lb" gro" tourn" schuldig te zijn aan
ne van Sornielis, voor geleend geld
"
Fo 49 t" /1-4"

Symoe-

1096" Jan Everwiin verklaart een vierendeel moer, met de grond,
belast met
12 d" per bunder aan heerlijke cijns, gelegen te Moerbeke verkocht
te
hebben aan Janne Mathense" Het is getegen ãp Jan Everwiins lede
tussen Goessin sale in het oosten en Jan de tdind in het. westen De ver:
"
koop gebeurde voor 60 lb. gro" tourn" als dit niet binnen de
tijd betaald wordt, wordt het moei terug bezit van Jan Everwiin en moet
de
opbrengst aan hem terugbetaald wórden
"
Fo 54 v" /2"
404
1,097

L¿
"

Jan van coudenberghe, fs. Gilris, verkraart dat hlj aangenomen heeft
een klok en een ber te gieten voor de kerkmeesters van Sleidinqe,
Heinríc Pauwels en Fransoyse van den Hecke, De krok moet ongeveer L8
lb" wegen en beLer zljn dan de krok die er nu hangt , de bel moeL ongeveer 4OO ( ?) wegen " De kerkmeesters moeten hem aI Ie
nodlge grondstoffen leveren en het nodige hout, Jan moet het me L paard
en kar
komen halen" Voor elk onderdeel onlvangt hij 3 s" q ro o van Symoen
den
Pape en Janne den Amman " Jan van caudenberghe en ci ais van Hoedevelde
staan borg voor Jan van Caudenberghe, fs" GillÍs"
F' 49 v"/2"

146

mei 5

1"4C4

L098" Julyen van Aersele erkent 6 1b" gro" tourn" schuldig te zljn aan Jehanen pluviers , zijn zhlager "
Fo 49 v"/7"

" De schepenen veroordelen Diederic Sneec en Boudine den Necker tot
het beta.len van 20 Lb" 7 so I d" gro" aan de heer van peen, voor
achterstallige pacht "

1099

Fo 49

vo

/11"

L1-00"

Diederic Sneec en Boudin cien Necker erkennen
zíjn aan de heer van Peen, voor pachten"
F' 49 v"/1,3"

1"1.01,.

Ridder Ghi selbrecht , heer van Peen, stelL Jacoppe Sturtewaghen en
Willem Goetghebuer aan als zijn wettelijke plaatsvervangers en ontvangers te Gent"
F" 50 r"/5"

2A

lb" gro" schuldig te

1-102" De schepenen veroorclelen Truden

Calais tot het betalen van 24 s" gro.
tourn " aan Janne den l¡/u1f en tot het vergoeden van Gil1is StruboLle"
Fo 50 r'/6 "

LL03" De schepenen veroordelen Heinric Boymanne tot het betalen van 39
gro " aan Janne Boegaercl "
Fo 50 v"/a3"
1.104

"

s

Laurei-ns de visschere verklaart 4 lb" gro" tourn" te schenken aan
Mergrieten, zLjn natuurlijke dochLer oie hij had bíj Lysbette Matten"
Het geld maq uit zijn erfenis genomen worden bij zijn overlijden"
F" 52 r'/11,"

1"404, mei

6

1L05" Clais van Broeds erkent 18 lb" 16 s" gro" tourn" schuldig te zijn
aan Janne van ,Strasele voor achtersLallige pacht "
F" 45 r" /11"
1LO6"

Pieter van Praet, erkenL 24 s " gro " tourn " schuldig te zLjn aan
vrouh/ Eekaerts "
Fo 49 v'16 "

L1"O7 "

symon van Huusse, Pieter van cien Turre en hun gezellen, vi-nderen van
de sint-Niklaasparochie, verklaren dat zLj op 1"6 januari 1"404 (n"s.)
Roele Raken veroordeelden tot. het betaren van 14 s o gro " tourn " aan
PieLeren den coeman en tot !7 d. gro " gerechtskosten.
F" 50 r..'/1"

de

1,47

mei

14C-4
1-108

"

6

van Huusse, pieter van den Turre en hun qezellen, vinderen van
de Sint-Niklaasparochie verklaren dat hun voorgangers Ghiselbrecht
Gruters en zí)n gezellen op 9 augustus 1402. Chrispi_anne van der
Gracht veroordeeLden tot het betalen van 14 s" 4 d," gro" aan Janne
Rabout en tot 1_5 d " gro " en 2 ing " gerechtskosten
"
Symon

F" 50 r"/2"

pieter vanclen Turre en hun gezellen, vinderen van
de SinL-Nikl aasparochie verkl aren rlat zi j op 9 december 14A3 Janne
den Cupere, veroordeelden al_s borg voor Janne vanden He1ft, toL het
betalen van 5 s " gro " aan Jan Kinde en tot 3 s " gro " gerechtskosten
"
F" 50 r"/3"

11,09. Symon van Huusse,

1"L1"0"

Clais Gheiline erkent Z L]r;" 21 d . gro " tourn. schuldig te zijn aan
Janne van Bruessele, fs" pieter" Kerstof f,:ls Everwj-in sLaat borg voo.r.
hem "
F" 50 v'15"

1"4A4, mei.

7

11"11. Aelbrecht van Hemert

erkent 17 Ib 16 s " gro " tourn " schulciig te
zíjn aan Aelbrecht.e Sticker, voor"cle aankoop
van haring"
F" 49 v"/1A"

1"11'2.

Gillis Papal, Diederic Koet en Jan van den Bossche erkennen 32 lb.
" tourn " schuldig te zL jn aan Fleinric den SLickere van l(ampen
en Gheerolf Coesenmaerct, voor tonharing"
Fo 49 v"/12"
gro

11"1.3 "

De schepenen veroordelen Amelberghe Scoenstsoens tot het Ieveren van
1"6 mud en % maat kolen van Condeyt aan Roelancle van Ghelre, omdat
híi wettelijk in de plaats werd gesteld van Janne Scoenensoens,
zL)n

broer.

F" 49 v" /14"

1,1L4

" Ghiselbrecht van Roesselaer, Iìoelanci van der Heyden en hun qezel len ,
vinderen van de Sint-Jacobsparochie, verklaren dat zí) op B apri I
1,404 .Janne Niis veroor:deelden tot het betalen van 4 s" 6 d" gro aan
"
Janne Sersanders, fs" Gheeroms en tot 25 d" gro" en 4 miten gerechLskosten "
Fo 50 r"/7"

L1'15

" Ghisel-brecht van Roessel-aer, Roeland van der Heyden en hun gezellen,
vinderen van de Sint-Jacobsparochie, verklaren áat hun voorg.r,gers
Rombauts van der Helft en zLjn gezellen op 20 oktober 1401, Laureins
den Visschere veroordeelderr tot het betalen van 20 s 4 d" gro" en
2 ing" aan Joerisse Doeciekine en tot 1,7 d" gro" en 2"ing" gãrechts-,
kosten "
F" 50 r"./8"

1,48

1,404. mei

7

L116" Joes van valmerbeke en zijn gezellen, halheren in de Pit, verklaren
dat op 5 maart 1,404 (n"s.) ten voor<iele van de weduwe van Jan Harincx
een panding werd gedaan, samen met Janne van Buxtale, amman van
Gent,
op het huis van Janne van overackere, voor 2s s" gro" tourn en voor
"
2 s" L0 d" gro" onkosten.
Fo 56 r''/3"
1,1L7

"

De schepenen veroordelen

Lievíne den Hont, bakker, tot het betalen
van 25 s" 3 d" gro" aan Ghiselbrecht den Grutere, korenmeter"

F" 58 v./2"

veroordelen Arende van Boenbeke tot het betalen van 5
lb. L2 d. gro" tourno aan woutren van cotthem, voor de aankoop
van
een huis staande in cje Abeelstraat"
5 september 1,404: alles is betaal.d.

1"1'18" De schepenen

Fo 58 v" /15"

1,!19

"

Ghyselbrecht van Roesselaer, Roelant van der Heycien en hun gezelIen,
vinderen van de Sint-JacobsparochÍe, verklaren åat zíj op
26 januari
t4o4 (n.s") Heinric Serjante veroordeetden tot het betalenr rån 7 s"
gro" aan Joes sconre en tot Li. d" z ing" gerechtskosten"

F" 64 v"/6"

1404. mel
1"120"

9

Pieter A1ant, de oude, erkent B lb" gro " tourn. schuldig te zijn
Willeme Brandin, voor geleend qeld.
Fo 4g vr /L5"

aan

112!" Jan van Hiifte, zljn broer Gillis van Hiifte en Jan van sevencote
erkennen dat zij als borgen voor de weduwe van Jan sVosn uit Lovende-.
gen en Pietren den suttre, 5 lb" L4 so 3 d" gro" schuldíg zLjn aan
Janne vanden pitte, fs. symen, voor achterstallige pachten"
Fo 51, v" /4"
L404 mei 10
1,1,22" De schepenen

veroordelen Heinric Beymanne tot het betalen van 2 lb"

10 s" gro" aan Janne Bernire"
Fo 49 r'/8"

1,1.23 "

Mergriete sRiernakers, weduwe van Jan van Carrebrouc
2 Lb"
gro" tourn. te schenken aan Janne van overackere, fs"verklaart
willeme. Het
geld maq uit haar erfuiis genomen worden bij haar overlijden"

Fo 50 r"/1,2"

L1"24" symoen van Houthem en Jan de Bleckere, erfachtige lieden van Gent,
verklaren dat willem van vossinghem verklaarcie 4 lb" 1,6 s" B d" gro"
t,ourn. ontvangen te hebben van Girlisse paeschdaghe, van het qeld dat

1,49

toebehoort aan Kateline van Vossinghem, zuster van ln/ÍlIemr oh haar te:
onderhouden " soyer van BranLeghem was bor-q voor Will-em Dit gebeurrÌe
"
op 9 mei 14A4"
Fo 50 r'/1,3"
1404

mei

10

L1"25" De twee zilveren'?ampullenle l mark wegend, die de kerkmeesters van
Moerbe.ke eisen van Heinric iir/ittebroecle, de man van Aechten Tol1ins,
zuster van Jan'rollins,
moeten op vonnis van de schepenen geleverd
worclen" De kruiken waren door wijlen Jan Tollins aan de kerk geschon-.

ken.

Fo 5C r'/14"

L1"26" Arend

van Boesdonc verklaart dat hij afstapt van alle rechten op de
6 bunder gronC cjíe hf j ontving van zljn oom ivlaese
van Boesdonc,
vermicls buitenpoorters niet *o!"., erven"
F" 50 v"/6"

1L27

" Lievin Ghisels erkent 3 lb"

1-4 so gro" schuldig te zijn aan Ghise1brechte van Muscoete, voor cle aankoop van zwijnen"
Fo 50 v"18"

11'28" Harent Buse verktaart een vierde van een huis bij de Vrijdagmarkt
cle oude Vest aan het eíncie van de Gerukstraat, op grond van de stadop
en daarvoor belast met 14 so 6 d" par", gekocht te hebben van Kathe-

line Teerlincx, voor een rijfrente voor haar van B s. gro" per jaar"
Alice, weduwe van GÍlris Buse , moeder van
Harent en Jan Buse, zLjn
broer, st.elden zich borg.
Fo 50 vo /L1"

LI¿Y" G]-II].S

VAN Tsemmersake en zíjn vrouw Lijsbette
Busseghem verklaren dat zLj 1]ø dachwant grond, in r:wee stukken van
gesplitst
liggende
in de paroc hie vlierzele, verkochL hebben aan pieteren Baudins.
De
grond is ge houden van Janne den Haghemutere, en uit het eerste stuk
( L dachwant ) gaat t halster koren
naar
Heilige Geest van Vlierzele:.
Als iemand aan Pieteren het gebruik vancie
de gronã belet zullen de ver-.
kopers hem 3 1b'" gro" tourn" betaren en mag hij arle tot dan toe gewonnen opbr engsten houden "
Fo 51 r'/2"

1-L30" De schepenen veroordelen Lodewijke van Materne,

van Duermen tot het betalen van
Fo 57 r"/L5"

20

als borg voor Janne
s" gro" aan Mergriete sKox "

per jaar erfelijke rente die Vüillem uten Berghe, uiL
Gavere, verkocht aan Matti j s Lochtine, i,.s in feite betaald door
Jaco¡.,
van den Houdenhuus " De rente wordt daarom ook overgegeven aan .Tacop
voornoemd "
F" 57 v"/9"

1131," De 3 nobelen

1_50

1404, meí

10

L132" staessin de Landmetere erkent in de naam van Zeqheren Bornaige 3 lb.
7 s " gro " tourn. schuldig te zijn aan pieteren van den MueIen, fs"
Boudins, voor huÍshuur en voor wÍjn"

F:

T6

ro/6"

1"404, meÍ 12

LL33. Wouter van der Yttert en Jan Mattijs, voogden van Willekin Wittewronghelen, f s. V,Ji1lem, erkennen, in de naam van de voornoemde ì^rees,
3 lb" gro" tourn " schuldig te zijn aan Janne vander Mersch, baljuw
van Nevele.
F"

5Ct

vo/2"

verklaren dat
(n.s") 2 mud tarwe leverde
hal ster "
F" 50 v'/7"

1,1,34" De schepenen

Jan
aan

van clen Hooghenhuis op 24 maart L400
Lievine Huggheboud, aan 9 d" gro" per

L135" symoen sProec erkent 23 lb" gro. tourn" schulclig te zljn aan Katheline, weduwe van Jacob Lennekins en Janne Vaenkin, fs" Pieter, in de
naam van zijn vrouw, erfgename van haar vader Jacob Lennekine, voor
de aankoop van een pleitschip" Jan de Saghere, fs" Jan en Joeris Stevins, staan borg voor hem"
F.o 50 vo/12"

1136. Jan Hense, brouwer, erkenl 23 rb" gro, tourn" schuldig te zL)n aan
Janne Hense, alias van Beke, claise Kisten en Boudine den Meulnere,
daar deze drie personen borg voor hem stonden "
F" 51 r'/1,"
11"37" Goessin Mesdach, pachte:î van Segher Bornaiges erkent in de naam van
voornoemde Segher 21, s" gro" schulclig Le zijn aan Janne Phoire, voor

tegels" Dit is verklaard door Triester van Embise, wettelijk plaaLsF" 51" v" /6 "

vervanger voor Goessin en Segher"

1138" De schepenen veroordelen Janne den Bisscop tot het betalen van 4 lb"
I s" gro" aan Heylsoeten, VfOU\^/ VAn Justaes Ryoets.
Fo 59 r"/L"
1139" Ghiis Tastenoerd erkent 1.6 s" gro" schuldig te zijn aan Li j sbetten
Tastenoerds, weduwe van Mechiel Bolermans en zuster van GhiÍs "
Fo 57 v"/2"

1140. Goessin Mesdach erkent
Soysser, voor v1ees"
F" 60 r'/1"2"

45

s" 2 \ d. gro. schuldig te zljn aan

l¡/iLlem

1-51"

1-404

mei

1"1"41""

Jan Laureins, alias Spillemakere, erkent 20 s" 6 d" gro" schuldig
te zijn aan Diederic Koet"
Fo 60 v" /L2"

12

1"404, mei 13
1,142

"

1"1"43"

Gitlis van Stemmersale en Liisbette van Busseghem, zLjn vrou\¡/, erkennen een goedr gelegen in de parochie Oordegem, geheten Itten Brouckel?
ongeveer L8 bunder groot., in pacht te hebben qenomen van de wecluwe
van Ghiselbrechte van Caudenhove, voor 50 d. gro" tourn" per bunder
per jaar, 6 jaar lang" De eerste helft van de pacht za]r Oit jaar met
kerstmis betaald worclen en de tweede helft van de eerste pacht op
Sint'-Jan 14C2., daarna" Verder aanvaarclt de pachter de bepalingen die
bij het inpachtnemen omschreven worden " De pachter erkent eveneens 4
rb" gro" tourn" qeleend te hebben van cle wectuwe voornoemd"
Fo 51, r" /6 "
Sautin Cadin erkent 3 Ib" 15 s" gro" schutd.i.g te zLjn aan Janne van
Leins, uÍt Afsnee, voor achterstallige pacht"

Fo 51 vo/3"
11"44" Jan
aan
FO

1"145

"

Pleke erkent 2 lb, 13 s" 9 d" gro. err 6 d . par . schulrJiq te zi j n
Janne den Keyser, voor de aankoop van koren "
58 v" /1"

Lievin de Hond verklaart een lijfrente van een brood van een half
viertel tarwe per week, verkocht te hebben aan Vr/illem den Kunts" De
rente wordt gevestiqd op een bakkerij, staande te Overschelde, waar
Lievin in woont, tussen de huizen van Cornelis den Beys en Janne van
Gaverer oP de grond van verschillende personen, waarvoor jaarlijks
1C s.6 d" par" aan lijfrente moet betaald worden" Gillis Vaenkin
en Jacob uten walghe, ticheldekker, Jacob de Mauterke, priester, in
de naam van de Heilige Geest van Sint-}Jiklaas en Jan de Brudegoem,
priesterr voor Janne den Berch verklaren zLch akkoord als grondeigenaars "
Fo 59 v"/7"

14A4, mei
11"46

1-4

" Stasin de Landmetere, wonende te Gottem, pachter van Segher Bornagher
verklaart dat hÍj in de naam van Segher 30 so 2 d" gro" zal- betalen
aan Michiel den Vos, voor l- aken "
Fo 32 r" /11"

1"1'47

" Lievin van Sombeke erkent B s" gro" tourn" schuldiq te zijn aan
vanden Watere, tÍcheldekker "
Fo 33 r'/6"

Janni:

1_52

mei

1"4C4
1.1"48

11"49

L4

De schepenen veroordelen Janne van

der Naet , uiL i¡ietteren , tot
het betalen van 28 s" gro. t,ourn" aan l¡/illemen
Scaessins, vóor cJe
aankoop van koren " Jan erl<ende eveneens 2 s gro tourn schuldig te
"
"
"
zijn aan Willemen, voor laken"
Fo 51 v'/7"

"

" Pieter Karlier erkent 3 lb. 3 s" gro. Lourn" schuldig te zijn aan
Kateline van Houthem, voor linnenqaren " Jan van den Pitte staat borg
voor hem en Oegier Karlier en Goessin Huukin
beloofden Jan van den
Pitte schacieloos te houden"
Fo 51 v"/8"

L150. Jehane , clochter van Jaquemijns Loesen erkent 4 Ib. 10 s" gro" schul*
dig te zijn aan Janne den Mayere, fs" Boudins"
F' 51 v"/11"
1.151,"

Heinric de Tholneere, fs" Jan, erkent 5 lb" 5 so 3 d" gro" schuldig
te zijn aan de weduwe en erfgename van Gillis van Bruecele, voor de
aankoop van bier "
F" 51 v'/12"

l.152" Meeus l¡/outers erkent 2 lb. B d" gro" schulcìig te zijn aan Joes Besten,
voor koren.
F" 59 r"/6"
1"404

mei 1-5

1153. De schepenen veroortlelen Janne van Everghem tot het loetalen van 1,2
rb" gro" tourn" aan Heinric Fierins, achterstatlig van de aankoop
van een schip"
18 november 1"404: a]1es is voldaan "
Fo 51, v"/5"
1,1"54"

Gheert van den Eecken erkent dat hi j als voogd van zîjn clochter Katheline sVryen en met cje Loestemming van de schepenen van gedeele,
oppervoogden over KaUreline, een vierde van een huis met grond verkocht heef t aan .Justaesse Coets"
Het huis is geleqen op de hoek van cie Kattesteeg en wordt |tden Valket'

qenoemd.

Fo 52 r"/7"

Zel1e, Roeland cle Rentere en Jacop de Koc, proviserers van heL
voldershuis verklaren voor zichzeLf. en voor hun oþvolgers dat Katetine van SmetLelede in het huisrÌde clusert mag komen \¡ronen als de huidige bewoonster Soetin vander vaerheken zal overleden zijn. De proviserers erkennen 2 tb" qro. tourno orli:vangen te hebben van Kateline,,
Als ze 1n, het hule kornt woneh is sê nog ¿ lfr. grcr;.,schuldig. AIs ze
ervoor sterft hebben haar erfgenamen geen recht op de reeds betaalde
2 i!" 9ro"r maar dan mag Marie Corremãns in haar plaats er komen wonen"
F" 52 v"/4"

LL55" Arenci

L53

L404

mei

L5

LL56" \dillem va1ke, Ghiselbrecht cie l4eulnere en Jan vanden Hackere, vÍnderen van de onderl<osterij van de Sint-Michielsparochie, verklár*n datz::
op L8 apriL 1404 Pieteren CurtvrienL veroordeelcien
het leveren
van 1 mud gerst aan Hughen Alaerde en tot 29 d, gro"totgerechtskosten.
Fo 58 r'/3"
t1'57" willem valke, Ghiselbrecht de l4eulnere en Jan van den llackere, vinderen van cie onderkosterij van de Sint-Michielsparochie verklaren dat
hun voorgangers Jan sHert en zijn gezellen op 18 apri:- IAa?- Segher dc:
Pape veroordeelden tot het betalen van r3 s o gro. aan Janne Beytac en
tot 37 d " gro. gerechtskosten
Fo 58 r"/4"

valke, Gh.iselbrecht cle Meulnere en Jan van den Hackere, vinde*
ren van cle onderkosteri j van de Sint-i{ichielsparochie verklaren
dat

1-L58" I.^,ilLem

hun voorgangers Boudin Ledeghen, I-{einric Cebrechts en hun gezellen
op 3 februari L403 (n"s.) Pieter van sevenberghe veroorcleelden tot
het betalen van B s" gro" aan Jan Dierkine en tot L5 d" gro" gerechtskosten "
F" 58 r"/5"
1159" Idillem valke, Ghiselbrecht de l¡leulnere en Jan van den Hackere, vi_nderen van cie onderkosterij van de Sint-l"lichielsparochie, verklaren dat
op 18 oktober 1403 Jan Wandelaert alias de Keyser erkencle
1-o
gro"
schuldig te zijn aan cle vrouw van Jan Clercx en 22. d" gro. end"4 miten
gerechLskosten "
F" 58 r'/6 "
1160"

De schepenen veroordelen Janne van Everghem tob
het betalen van 12
1b" gro" tourn " aan Heinric Fierins, achterstallig voor de aankoop
van een schip "
F" 59 r'/5"

ilb1.

De schepenen doen uitspraak in het geschil tussen Janne den Cnorre
aan de ene zijcle en Matthijse vanden Boegaerd,- .,roogd voor zijn vrouw
Claren Boccaerde, weduwe van Jan Borchgraven en Jan Colmanne
voor Adewiinen Borchgraven, erfgenamen van de voornoemde Jan voogci
Borchgraven r poorter van Gentr aan de andere zíjde" Janne den Cnorre
beweerL bepaalde gronden te l-lofstade gekocht te hebben en bewijst dit
met brieven van de schepenen van Gnt an van de baljuw en de schepenc¡
van tJofstade" Hij kocht deze gronden van Arend den Þottre,
die ze erf.-.
de van Goessin de Pottre, zijn vader, Merqriete de potter en
Clais
de Coc" De andere partij beweert dat Jan Borchgraven ze van dezelfde
persoon qekocht' heeft en reeds 10 of 12 jaar i; qebruik had" Maar dab
Jan Borchgraven er niet wettelijk in bevãstigd wárd omdat
buiten-.
poorters geen gronden mochten bezitten" De schepenen
stellen de erfgenamen

van Jan in het gelijk.

F" 59 r"/11

I)r+

mei

1,4C-4

1_5

1L62. Salladln van l-lertbuer, Jacob Nevelinc en phÍlips van Dronghene, vinde*
ren van het Vleeshuis verkLaren dat zLj op 28 november 1,4C3 ¡rii11em
Damaart veroorcJeelden tot het betalen van 10 s Z % a" gro" aan Janne
"
van den Pale, de jonger €n tot L0 d" gro" gerechtskosten"
Fo 67 r" /12"
1"404,

mei 16

1163"

De

S"

F"

schepenen veroordelen Janne van PraeL

gro. tourn " aan Stevine du i'4art.eLoet.
51 v"/9"

tot het betalen van 3 lb"

L1.64" Anthonis Cabuus erkent 26

Ruddre, elk stul< moet
Fo 5L vo/tO"

3

rode sarge schuldiq te zijn aan Janne
el breed en 4 eL lanq zijn"

1"3

clen

11'65. Jan cauweric n Daneel cie Trholnere en Jacob de

Dievel, vincieren van de
(n"s") Jan Roeman of van
Gavere, alias Jan Waye veroordeelclen
betalen van 2 Ib" 9 s.
4 d " gro. aan Elctore van l-{oyen r op cle eerste markt van Brugge en tot
14 d" gro" gerechtskosten.
Fo 58 î"/8"
Vismarkt, verklaren dat zíj op 7 maarL

1404
tot heL

1-1,66"

11,67

Jan Cauweric, Daneel de Tholr¡ere en Jacoi¡ de Dievel, vì-nderen van de
Vismarkt, verklaren dat zLj op 22 maart 1404 (n"s.) Lisbet,te Ghyselins veroordeelden toL het betalen van 14 s " 9 d " gro. aan Ectore van
Hoyen en tot 1,1, d " gro " gerechtskosten
"
Fo 58 r"/9"

" Jan Cauweric, Daneel cie Tholnere en Jacob de Dievel, vinderen van cle
VismarkL, verklaren dat hun voorgangers .Jan Cauweric, Stasin Huertebuucs en hun gezellen, op 28 juli 1401, Wiltem Beys veroordeelden tot
het betalen van 38 s " 9 d " gro " aan Jan Cauweric en t,ot B d . gro.
gerechtskosten "
Fo 58 r"/1A"

1,168" Jan Cauweric, Daneel de Tholnere en Jacob

de Dievel, vinderen van c1e
VismarkL, verklaren dat zij op 27 januari 1404 (n.s.) t,ievin Gheylinc
veroordeelden tot het betalen van B s " gro " aan Jan Cauweric en tot
B d" gro" gerechtskosten"
F" 58 ro /!1,

1L69

"

Jan cauweric, Daneel de Tholnere en Jacob de Dievel, vinderen van de
vismarkL, verklaren dat z,LJ op 26 januari 14C,4 (n
Lievin Damyaet,
")
de jonge, veroordeelden tot het betalen van 7 s" 6"s d.
gro " aan Jan
CauwerÍc en tot I d " gro " gerechLskosten "
F 58 r"/L?-"

L5s

L4O4, mei
1,L7o"

16

Lievin van den Ghiist, Jacob de Lende en Jan de crerc,
vinderen van de opperkosLerij van de sint-Jansparochie,
zLj op 1 december L4C3 Kerstiane Boudins veroordeelden
len van B so 4 d" gro" aan Janne Thoenne en tot 1,7,á d"
kosten

brouirler,

verkl-aren dat

tot, het betagro " qerechts*.

"

Fo 58 ro/13"
L1"7t"

Lievi.n van der Ghiist, Jacob de Lende en Jan de crerc, brouwer, vin*
deren van de opperkosterij van de Sint-Jansparochieo verklaren dat
zLJ cp 18 februari 1"404 (n"s") Janne den scñoteleerá, f s. ,Tan uit
Aarsele veroordeeLden tot het betalen van 10 s" gr"o" aan Gill.isse
Ansins arias van Meeren en tot 26 d. qro" qerechtskosten"
Fo 58 r"/1,4"

1.172

Pieter van oeLeghem en zLjn vrou\^/ Kathelíne van Huste verklaren een
lijfrente van B s" gro" tourn" per jaar verkocht te hebben aan Janne
den Croec en zLin vrouw Lijsbetten vanden lVeerde, zolanq lopende als
één van beide laatstgenoemde in leven is. De rente Ís gevestigo op
hun huis, staande op de Sint-Elizabethgracht, tussen de hui-zen van
Lauwers van oeteghem en Jan Garensmets, op cle qrond van de 1azari-e van
Gent, hiaarvoor het huis berast is meb 1"2 s" par. per jaar aan grond_
ci jns" Ter vervanging van de lazari-e, cie grondeigãn.ar, verklaårt
broeder Lievin van Riemlant zich akkoorci"
Fo 59 v"/5"

"

1404

mei

L7

de paeu erkent 9 lb " gro " tourn " schuldig tr:
den CurLen uít i{averen "
Fo 65 r"/14"

11"73. Jacob

zL

jn aan

Roegeere

14C-4

mei

11,74"

LÍevin Deynoet verklaart dat vanaf vastenavond Janne Morane de stal
in het Vleeshuis aan de Vismarkt, erfgoed van Lievinr mag gebruiken
één jaar lang.

23

Fo 59 ro/A"

14A4

mei

24

Kateline sHasen erkent 6 lb" gro. tourn" schuldig te zLjn aan Lisbetten sHasen, haar zuster, voor geleend geld.
Fo 40 v"/2"
1176" Pieter de Hont en Jan Merlinc verklaren dat zLj alles aan elkaar betaald hebben
Fn 50 r'/4" "
11"75"

L56

1,4040

mei

24

7777" DanieI van Maldegem, Martin Soetaert en Jacop Stulpaert, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-MichÍelsparochie, verklaren dat zL3 op
24 november 14A3 Stasin de Lettete veroordeelden tot het betalen van
1-8 d" groo aan Janne Miten, zadelmaker, en tot 18 d" gerechtskosten"
F' 58 v"/4"
LL78" Daniel van Malrlegem, Martin Soetaert en Jacob StulpaerL, vÍnderen van
de opperkosterij van de Sint-MÍchielsparochie, verklaren dat zij op
L decemþer 1,403 Philipse vanden Hulle veroordeelden tot het betalen
van 1E d" groo aan Gheerarde van Sint-Jacobshuis en tot t9 d" gro"
gerechtskosLen.
Fo 58 v'/5"
1,1"79

" Daniel van Maldegem, Martin Soetaert en Jacop StulpaerL, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Michiel sparochi-e, verkl aren ciat zi j op
6 oktober 14A3 Janne Reyneeren veroordeelden tot het betalen van 6 s "
gro" aan Gillis Papal en tot 13 d " gro " gerechtskosten "
F" 58 v'/6"

L1-80" Daniel van Ma1degem,

Martin Soetaert en Jacob Stulpaert, vinderen van
de opperkosterij van de Slnt-Michielsparochie, verklaren dat zij op
26 februari 1404 Kateline, vrouw van Jacop Goetmans veroordeelden tot
het betalen van 6 s" 6 d" gro" aan Gillis Papalle en tot 1-5 ci" gro"
en 1 Íng " gerechtskosLen "
F' 58 v'/7

"

1"181" Daniel van Mardegem,

Martin soetae.rt en Jacob stulpaert, vlnderen van
de opperkosterij van de sint-Michielsparochie, verklaren dat zii op
28 januari 1404 (n"s") Arent van der Haghe veroordeelden tot het betalen van .1-o s " gro " tourn, aan Jacoppe Heyle en tot L3 d" gro" en 2
ing " gerechtskosten
Fo 58 v'/8"

"

1182" Daniel van Maldegem, lvlartin Soetaert en Jacop Stulpaert, vi-nderen van
de opperkosterij van de Sint-MichielsparochÍe, verklaren dat ztj op
30 oktober 14A3 Fransoise Scaeps , plaatsvervangster voor haar man,
veroordeelden tot het betalen van 27 s" 4 d" gro" aan W1llem Binssoe*
ne en tot 4C d " gro " gerechLskosten o
F' 58 v"/9"
'

1-L83. Daniel van Maldegem,

Martin soetaert en Jacop stulpaert, vÍnderen van
de opperkosterij van de sint.-Michielsparochie, verkraren dat zlj op
28 januari 1,404 (n"s") PieLren vander Hecke veroordeelden tot het betaren van B s" 5 d" gro. aan Janne Raephout en tot 22 d" gro" en 2
ing " gerechLskosten "
F' 58 v"/LO^

!57
14A4.

mei 24

ttg+

Daniel van Maldegem, Martin soetaerL en Jacop stutpaert, vinderen van
de opperkosterij van cle sÍnt-MichÍersparochie, verkraren dat zi) op
25 januari 14C4 (n"s") Jan Laureins veroordeelcien tot het betalen
van 6 s" gro. aan de vrouwe Harincx en tot 2 s,6 d" gro" en 20 mÍten

"

gerechtskosten
F" 58 vt:/11J."

"

1,185" Daniel van ,{aldegem,

Martin soetaert en Jacop stulpaert., vinderen van
de opperkosterij van de sint-Michiersparochíe, verklaren dat z,Lj op
15 april L404 Jan Vlaminc veroordeelden tot het betalen van 6 s" gro"
aan Jacob Nevelinghe en tot L7 d" gro " gerechtskosten
"
F" 58 v"/1-2"

1"186

" De schepenen veroorclelen l¡/outren den Grave tot het bet.alen van 6 s.
gro " tourn " aan Janne van },leereghem.
F' 59 ro/1A"

1.4O4r.
L187

mei

26

" Pieter Loenaert verklaart een huis met erf verkocht te hebben
Mergríete sBoemhauwers" Het is gelegen aan de Raampoort, over
Nieuwe Brug.
Fo 60 v"/5"

1404, mei

aan
de

27

L188" Ten voordele van Katheline Clincx, weduwe van Jurdaene sBrunen h/erden de goederen, die in haar huis liggen en toebehoren aan Jacoppe
vrancken, alias vanden Abeele, voor 24 s" gro" tourn" qepand, die
hij haar schuldig lras voor huishuur" Hiervoor zorgden jan van Buxtale,
amman van Gent, Jan van Huffelghem en Gillis van den Beke, schepenen
van de keure.
F'. 54 r' /2"
1189" Ghyselbrecht van Roesselaer, Roelant van der Heyde en pieter de Voldre, vinderen van de Sint-Jacobsparochie, verklaren dat hun voorgangers Raes Onredens en zi"jn qezellen op 4 november L402 Heinric Haec
veroordeelden tot het betalen van 17 s " 2 d " gro " aan Jacob Scaudevlieghen en Hughen Alaerts, ten voordele van cle gilde der makelaars
en tot 72 d " gro " gerechtskosten "
F" 56 v"/2"
L190" Jan Reyneere erkent 9 lb, gro. tourn " schuldig te zijn aan Lievine
Caens, voor de aankoop van een huis, waar Jan nu in woont, gelegen

op de Tichelrei "
27 juli 14A4: vol_daan.

F' 59 r"/2"

L5B

mei

+14A4.

27

1-191"

Gillis Daens, fs" Pieter, erkent 20 s. gro. schuldig te zijn
Pauwels " " "
F" 59 r'/9"

1"1,92"

Jan Boene, fs" Gillfs, erkent 5 1b" gro" tourn" schuldig te z-ijn aan
Pieteren Loenaerde, voor de aankoop van een huís, staande Le Crommenessche. Jan Boene, Ì)rouwer, Jacob van den Bossche, smid, en WouLer
BíÍ1 staan DOrg voor Jan "
F' 60 v" /4"

aan

1,193" De schepenen veroorclelen Janne Riodden tot heL betalen van 3L lb"
13 s" par" aan Gheerarde van Crombrugghe, plaatsvervanger voor het
Tempelhuis "
4 februari 14OB: alles is voldaan "

F' 60 v"/U-"

1"194

"

De
À^

IJ

FO

L404

schepenen veroordelen Willemme ln/eytins tot het betalen van 9 lb"
" gro " tourn " aan Lievine van Viaes, voor achterstalliqe pacht"

s

67 v'/5"

mei

28

11-95" De schepenen veroordelen Joes GallaerL tot het. betalen van 6 lb. par"
aan Gheerarde van Crombrugghe, in de naam van het Tempelhuis, voor
achterstallige pacht "

F" 52 r'/5"

1,196. De schepenen veroordelen Heinric de Neckere tot het betalen van
so 9 d" gro. tourn " aan Zegheren van Meeren, voor koren.

Fa 57 v'/17

1404

21-

"

mei 30

1197" Op verzoek van Persenale de Meyere is een huis Loebehorend aan Gillis vander Doerent, staancie in de Nodenaysteeg aangesragen voor 2 Ib,
gro" door Jan van Buxtale, amman van Gent en de scñepenãn van
de keur€r Jan van Husselghem, Gilris van der Beke en Lievin van Caneghem
"
Fo 53 r'/4"

de panding van de goederen van Jacoppe Vrancken, alias vanden
Abeele ten voordele van Kathetine Clincx (zie F" 54 r. /2") werden de
goederen 9 s" 9 d" gro" tourn" waard bevonden" Dit bedrag werd door
Jacoppe aanvaard als vermindering voor cie huishuur" uierbij waren
aanwezig Lievin Dammeleyt en Merqriet Broucmersch, gezworenen te

1198. Na

Gent

F' 54" r"/3"

159

1404. mei
1"199

30

Heinric Deynoet verklaart dat hij a1s voogd over zíjn broer Copkine
een stal in het groot vleeshuis heeft verhuurd aan Lievine Meyerarde
voor L jaar" De huur beqint op vastenavoncL.
Fo 59 r"/7"

"

Lievin Deynoet verkraart een halve stal in het groot vleeshuis van
Gent verhuurd te hebben aan Lievin l,reyerarde voár één j aar De stal
die toebehoort aan de kinderen van Lievín Deynoet mag door"Lievin
Meyerarde gebruikt worclen vanaf vastenavond
"
Fo 59 r"/8"

120C- "

1"201,"

De

schepenen veroordelen Jacob de |{andemakere tot het betalen van
" gro. tourn o aan Janne van den Velcie, fs" Diederícx"
59 v" /2"

¿¿ s
FO

1202" De schepenen veroordelen Janne van varnewiic, fs" Jan, tot het betalen, als borg vo,or ridder Philipse clen Jonghen en diens vrouw Balewiinne Mulaerts tot het betalen van 71b" 1"5 s" gro" aan Janne vande::
Scane en Claise van oedevelde, in de naam van zLjn vrouw, voor achtersLallige lijfrenten" Janne van Varnewiic mag het geld terugvorderen van philipse en zijn vrouw"
F' 59 v"/6"
1,404

meí

31

1203" Jan Berthelmeens erkende in 'rser Pauwel sfi polder 73 lb 4 s par
"
"
schuldig te zijn aan Gheerarcie van Crombrugghe, in de naam
van het
Tempelhuis, voor achterstallige pachten" Jan uten Hove stond borq

voor hem "
F" 52 r"/4"

1204" De schepenen veroordel_en Marien chijselins en haar dochter Betten
Ghijselins tot heL betalen van 41 s" gro" aan Staes Ríoten
ringen, ìdaarvoor haar iruis in de Paeldincstraat borg staat. voor RaF" 54 r"/8"
1205" Gheerolf Bette, Jelien van cler Cleygate en Jan van der l-lellen, vinde*
ren van de onderkosterij van de SinL-Jansparochie, verklaren dat zij
op 11 december 14C3 Willemme clen Hondt veroordeelden tot het betalen
van 1"4 s" l-O d" gro" aan Boudine Jacops en tot 1,6 ci" gro" gerechtskosten "
F¡ 59 r"/12"
12a6

" Gheerolf L3ette, Jelien van der Cleygate en Jan van cler Hel1en, vinderen van de onderkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren áat zij
op 19 februari 1404 (n"s") Willemme den HondL veroordeelden tot
het
betalen van 24 s" qro" aan Pieteren Aelbrechts, en tot 17 d" gro" gerechtskosten "
F" 59 r"/13

L60

1494, meÍ
1,207

3L

" Gheerolf Bette, Jelien van der Cleygate en Jan van der Hel1en, vinderen van de onderkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat
zLj op 9 maart 14A4 (n"s") MichÍe1e van den Heec veroordeelden tot
het betalen van 1,4 s " L0 d " qro " aan Laureins den poertere en tot
L9 d" gro" gerechtskosten"
F' 59 ro/1"4"

1"208"

Gheerolf Bette, Jelien van der Cleygate en Jan van der Helleno vinderen van de onderkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat
zii op 2 maart 14C4 (n.s") Janne osten, ",. paardenkoopmân, veroordeelden tot het betalen van 5 s, 10 d " gro " aan de vrouw van Mtchiel
sVos en tot L8 d. gro " gerechtskosten "
F" 59 r'/15

1209" Gillis Talboem erkent 5 lb" 17 s" gro" tourn" schuldig te zljn aan
Daneele uLen Dale "
F' 59 v"/1""

t21O. Jan de Scuusche, f s" Gil1is, erkent 1,5 lb" par" schuldig te zijn aan
Daniele van Maldeghem, plaatsvervanger voor zijn vader, voor achterstallige pacht"
Fo 6Q v"/7"
1"21'1,"

Jan Herenbout erkent B lb. 1,3 so 6 d" gro" schuldig te zíjn aan Roegeere den Curten, uit Haveren"
2 april- 1404: alles is betaald"
Fo 65 r"/LS"

1"404,

juni

1,21,2"

Wlllem de Baec, wonende te Ingelmunster, erkent 4 Ib" tZ s" gro.
schuldig te zljn aan Coenraerde den paeu, voor de aankoop van een

1

hui. s "
1.404,

F' 72 r" /2.
juni 2

1273. De schepenen veroordelen.Janne den Busere tot het betalen van L9 lb"
10 s" par" aan Laureinse Langheerarts, aalmoezenier van SlnL-pieters,
voor achterstallige pacht"
F" 58 v"/!7"
1,214"

Katheline Zels, weduwe van Willem sHouveneeren erkent 3 lb. gro"
tourn " schuldig te zLjn aan Fransoise den Scotte en Mergrlete, zLjn
vrouw, voor de aankoop van een vierendeel van een huis, sLaande bij
de Sint-Janskerk "
Fo 59 v"/3"

161"

14A4, juni

2

1'215" De schepenen veroordelen SoeLine Goedertiers tot het betalen van z
lb" gro" tourn" aan Marien, vrouw van Jan Mins, de wettelijke plaats-

vervangster voor haar
Fo 59 v"/8"

man

"

1"216" Jan Everdey, cordewanier, erkent 38 s gro
"
Claise uten Berghe"
F" 59 v" 11O"

1404, juní

" schuldig te zijn

aan

3

121,7" Jan Ysenbaert erkent in "ser Pauwelsf' polder dat hij aan Gheerarde
van crom.brugghe in de naam van het rempelhuis, 36 lb. 1,s s" par"

schuldig is voor achterstallige pachten" Jan van pudenbrouc staat
borg voor hem"
Fo 52 r"/3"

1218

"

Er is een overeenkomst bereikt tussen Mergriete van der Beke en Janne valken, brouwer, wonende op cie scúpgracht, Jacoppe den Niçkere,
Janne den casere en Goessine salin , zLjn vinderen in rtit geschil
Pieter van der t4ersch, broer langs moeders zijde van uergiiete is"
borg voor haar en Boudin van der Pale, brouvrrer, wonende in D1agelkin
is borg voor Janne Valken" Jan zai. 1"4 s. gro" tourn" betalen aan Mergriete voor het kind dat zLj nu draagt en Jan za1 de twee middelste
kinderen van de vier die zii hebben, opnemen, namelíjk Hannekine en
Moenkine" Mer:griete za1 de oudste, namelijk Meerkine en Ce noq niet
geborene opnemen
F" 55 r"/1,.

"

1,219. l¡/il1em Rugghestul erkent 36
sClercx "
F' 55 v" /'7 "
1,220" Laureins van Leuvene

ne Rabonde"
Fo 56 r"/4"

s

" gro " schuldig te zijn aan Katheline

erkent L0 s " 4 d " gro " schuldig te zLjn aan Jan*

1221" Heinric vander Donct erkent 28 s" B d" gro" schuldig te zi"jn
Jacob Sneevoete "
Fo 60 r"/1"

aan

1222" Jan Pudenbrouc, uit ser pauwelspolder, erkent 9 lb" par. en 9 pond
vlas schuldig te zLjn aan Gheerard van Crombrueghe r p1 aaLsvervanger
voor het Tempelhuis, voor pachten"
Fo 60 v"/9"
1223. Jacob Nevelinc erkent 32 so 2 d" gro" schuldig te zijn aan Kerstinen
sMoers

"

F' 60 v" /1A"

1.62

1404, juní

3

1224" Heinric van Waelbrouc erkent 37 s" 4 d" gro" schuldig te zLjn
Pietren Pale, voor de aankoop van erfelijke renten "
F" 61 v. /2"

aan

1225. Jacob van den Pitte, Willem Sersimoens, Lievin Temmerman en pieter
de Jaghere, als Heitig 3eesLheren varì Sint-Jacol¡s , verklaren de
helfL, van een huis verkocht te hebben aan Janne den Schermere, die
reeds de andere helft bezít. Het huis staat tegen de muur van het
Hof van Herzele en naast de woonsL waarin Ysabeele Coutenays in
overleed r €fl heL volledige huis is belast met 20 s" par: per jaar
aan grondcijns, naar de kerk van Sint-Jacobs. De verkoop Ís gedaan
voor 3 Ib " gro " tourn "
F" 63 r" /L"
1'226" Jacop Doesterli-nc verklaart een erfelijke rente van 24 s" par" per
jaar verkocht te hebben aan Jacoppe vanden Pitte, Willemme Sersymoens, Lievine den Temmerman en Pietren den Jaghere als Heiltgt
Geesthe::en van Sint.-JacoJ:s" De rente is gevestigd op de gronden r^/aar
een reeks "camerentr op sLaan , die gelegen zLjn naast elkaar tot,
achter de hoek aan de Tcoreelin poort, aan de Minnemanssteeg" Vroeger
behoorden ze toe aan wijlen Janne uten Berghe en zijn vrour^/"

F" 66 v"/8"
un

1,404

1227

4

" Mertin Beelaert en Jan de Bede erkennen 22 lb" gro " tourn " schuldig
te zijn aan WiIIem Weldin al-ias \¿an Curtricke, voor cie aankoop van
mercerie "
F" 48 v" /5"

1'228" De schepenen veroordelen WiIlem den Backere, pachter Toedonc tot
het betalen van L5 lb" 11- s" groo aan Janne van Buggeghem, ontvanger

van de heer van Nevele, voor achterstallige pacht" Willem den Backerer Olivier vanCer TrÍest, fs" Jan en Gillis vander Hulst staan
borg voor Willem zoals werd aangevuld op 23 jr-rni 1406"
Fo 58 v" /LB"

1,229"

Lievin de Vos en .lacop de Pottere, erfachtíge lieden te Gent, verklaren getuige geweest te zLjn toen op 9 augustus 1396 Jan cJen Jaghe.rêr fs" Sander erkende
lb" qro" schulclig te zLjn aan Janne vanden
Somple, fs" Píeter"
L april L405 (n"s,): alles is betaald "
F" 59 v" /11"
1L-)

L23O"

De
3

F"

schepenen veroordelen Jacoppe vander Donct tot
lb" 4 so gro" aan Jacoppe Sneevoete, voor koren

60 r" /2"

het betalen van
"

r-þ

J

L4

1,4O4

1'231'o

Jan van Permeecke erkent voor zLchzelf en als volledig erfgenaam van
Boudine van Permeecke, vroeger pasLoor van Sint-Jans, ZZ iø" rc so
par" schuldig te zijn aan Marien Robe en Marikinen Vr/ayberghs,
haar
nÍcht, voor de qift die Boudine gaf" Gillebrecht de Sine en Gíllis
Vaenkin staan borg voor Jan "
Fo 6A r"/6"

1,232. De schepenen veroordelen Lievi-ne van Dasseghem en Janne Baert, kerkmeesters van Heelne tot het betalen van 19 lb. par" aan Clayse den
Leencnecht "

F" 60 r"/8"

1,233. De schepenen veroordelen Willem uten Hove, als borg
Doeresel aer, tc,t het betalen van 36 so gro"

voor Jacop van

Fo 60 r"/13"

1234" Pieter vander Muelen, f s" Bouclins, verklaart cle tienden van Boestenbliden en saemslacht in pacht te hebben genomen van Laureins Langheerartssone, aalmoeaenÍer van sint-pieters, voor 3 jaar, aan 90 lb"
par" en L00 inghelsen kazen wegende 20 pondr per jaar"
Fo 60 v" /2"
1235

1.236

"

"

Jan van Budzeghem, onLvanger van het Land van Nevele en Willem de
Backere, verklaren dat de voornoemde Willem vroeger het goed te Hoedonc , ongeveer 49 bunder 2 gemet 226 roeden groót voor g jaar in
pacht heeft genomen van de heer van Nevele" De termijn ginõ in, in
mei L398, aan 13 lb" 2 s" 1 d" gro" per jaar" De u.rlt"-4 j"ren zijn
volledig betaard en in 14oz werd 4 lb" 2 s" L d" te weinig betaard"
Alles moet beøaaLd worden bij het einde van de termijn, zoals het
was bij de aanvang, de helft van de kouter voor het hof met winterkoren, de andere helft met stoppelkoren I enz" olivier vander Triest
fs" Jan en Gillj-s vander Hulst staan borg voor de pachter"
Fo 60 v"/3"
Jan de Bruwere uit Notene erkent 4g 1b" B so par" schuldig te ziJn
aan Gheerard van crombrueghe, plaatsvervanger voor het Tempelhuls,
voor pachten.
Fo 60 v"/8"

" De schepenen veroordelen Daniele Vertrunen tot het betalen van L4 s "
gro " tourn " aan Mechiele den Vos "
Fo 62 v"/7"
1404, juni 5
1,237

1"238" De schepenen veroordelen

Heinríc Dankart tot het betalen van 2 rb"
4 s" gro" aan Gillise vanden Doelaghen, wctt.elijk plaatsvervanger
voor broeder Janne vander Hoersele, voor achterstallige pachten"
F" 52 v"/2"

1þ4

1.404,

L239"

juni
De

6
F

L404,

5

schepenen veroordelen Daniel vinken

d" gro" aan Jacoppe Sneevoet"
60 r"/3"

iuni

tot het betaren van 37 s

6

verklaart dat hij een erfelijke rente van 5
lb" L5 s" par. en +% U"apoenen per jaar verkocht heeft aan Justaes
Coets" Het geld is hezet
cioor Jacob van Worens 40 s" par" en 2
kapoenen op zíjn brouwerij t'in den ljeeren, genoemd, gelegen in de
VolsLraat, 30 s" par.11 kapoen door dezelfde Jacob op zijn woonst
j-n de steeg naast de brouwerij , 18 s" par" cloor Joes Kerstlaens op
zi)n woonst op de Leie, bij Vertrunne brug¡ genoemd ttden Roedeil,
7 s" 6 d" par" door Goessj-n Volke en zLjn vrouw Alijsse op hun
woonst in de Níeuwstraat te Sint-Pieters, bij de Bagattenstraat,
7 s" 6 d. par" cloor Jan Fraytop op zijn woonst tegen de koer van
onze-vrouwe in de steenstraaL, 2 so par, door wouter de cupure op
zijn woonst buten Torre int Scaer, 1 kapoen door Heínric Sproec op
zlin woonst achter de woonst van Sire Groter, aan sGravenbrugghe,
1-O s" par" en l kapoen cloor Jacob vander Sompele op zLJn woonst 1n

1240. Lodewyc vander Steene

de Waaistraat
Fo 48 r"/4"

1,241,.

"

Willem Doellaghe erkent 3 1b" 2 s" gro" tourn. schuldig te zLjn
de weduwe en erfgename van Gi1lj-sse van Brucele.
Fo 49 r"/9"

aan

1242" Philips van Dronghene erkent 3 lb" t4 s" gro" tourn" schuldig te zijn
ean Pieteren van Hercbuer, voor de aankoop van een vierendeel van
een huis en voor andere schulden"
Fo 55 vo /4"
1,243.

Gi1lis Roelins erkent, al s voogd voor Liisbette Daens, fa" Clays,
20 s. gro. tourn. schutdig te zijn aan Gillisse van den Bossche "
Fo 60 r'/4"

1244. Jan Alinstoc uit Ottergem erkenL 28 schilden schuldig te zLjn
Janne van der Hulle, voor lederwaren "
Fo 60 r"/7"
L245

"

aan

Het mud tarwemeel dat Jan Lauwers en Mergriete Caes, zí)n vrouw
jaarlijks als lijfrente hebben en dat ze gekocht hebben van Líevlne
den Pape, molenaar, zoal-s blijkt uit fo8 van het schepenboek op L0
september L398 tijdens het schependom van Jacob van den Pitte, Pieter
Amelricx en hun gezellen, is opnieuw verdeeld"
Lievine de Pape heeft de helft van de rente gezet op een mo1en, sLaande buiten Sint-Baafs, genoemd ilde Windecontett, betast, met 20 so par"
en 1 kapoen naar Everdye den Grutere, daar de molen staat op zljn
leen" Everdye den Grutere verklaart zLch als grondeigenaar akkoord.
F

" 55 v" /1,"

L65

!4O4. iuni
1246.

De
Àa
J_O

ñO
f

1,247"

schepenen verqordelen Gheerarde den Nlecker, tot het betalen
so gro" voor 1 mud koren, aan Janne Bouten "
57 v"/6"

van

Lievin van der Ghijst, Jacop de Luede en Jan de Clerc, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-JansparochÍe, verklaren dat zLj op L8
maart 1404 (n.s") Fierin vanden Eervelde veroorcleelden tot het betalen van 1'4 d" 9ro" aan Lijsbett.en sPotters en tot 29 d. groo ê¡ ¿
ing" gerechtskosten "
Fo 57

1'248"

7

vo /1rC"

Llevin van der Ghijst, Jacop de LueCe en Jan de Clerc, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zij op L8
december 1"403 Janne den Rijken veroordeelden tot het betalen van g
s" gro. L viertel koren en l viert,el evene aan Gillis van ydeghem
en tot 27 d " grc gerechtskosten.
o
F

57 v" / 1,1,"

1249" Lievin vander Ghijst, Jacop de Luede en Jan de Clerc, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zij op 4
maart 1'404 (n"s") Janne van Crombrugghe veroordeelden tot het betalen
van 4 s" 9 d" gro" aan Jan Haeghmanne en tot L3 d" gro. en 1 ing"
gerechtskosten "
Fo 57 v" /L2"
I25O" Lievin vander Ghijst, Jacop cle Luede en Jan de Clerc, vinderen van
de opperkostenij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat hun voorgangers Symoen Bets en zljn gezellen op 23 januari 1,399 (n"s") tulergriete Loufs veroordeelden tot het betalen van 3 s" gro" aan Janne
van den Pitte, corduanier en tot 1"4 d. gro. gerechtskosten.
F" 57 v"/1,3"
125Lo De schepenen veroordelen Jacoppe den Saghere
s o gro " t,ourn " aan Janne Everdeys
"
Fo 58 r"/16"

tot het beLalen van

33

L252. KerstÍaen de Stoenene erkent 7 lb" 15 so gro" tourn. schuldig te zijn
aan Jacob Snoucke, in de naam van Katheline en Coline, dochters van
Jan Cupers"
Fo 58 v"/1,4"
1253" Dj-ederfc <ie Pratere verklaart het leen, genoemd ttCalmanç'l XO.qemet
groot, gelegen in de parochie Bassevelde, in pacht g.nofiEnhfr&åt5unn.
van Ba1au, fs" Olivler en Mergriete Speelmans, zLjn vrouw, voor g
jaar, aan LL lb" par" per jaar in Vlaamse munten"
Jan Fierins staat borg voor Diederic "
Fo 67 v''/LL"

1.66

14A4

juni

7

Michiels, fs. Jan, verklaart een leen
6 gemet groot, gelegen
in de parochie Bassevelde, ter Asselt, metvan
een schuur, in pacht te
hebben genomen van Janne van Balau, fs" olivier en Mergríete speelmans, zLjn vrour^/" De pacht loopt 9 jaar aan L0 rb" L0 s" par" per
jaar" Jan moet de schuur onderhouden waarvoor hij 1" lb" gro
" za!
ontvangen van Janne van BaIau"

1'254" Jan

F'u67 v"/1O"

L255. Jan de Bloc, wijnschroeder, en Jan de Houghere, fs" WilIems,
nen 2 Ib" LZ s" gro" tourn" schuldig te zLjn aan pieteren vanerkenBere-

velt voor schilderijen en geschreven stukken
Fo
70 r" /2"

uni

L404
1.256

"

"

9

Ghiselbrecht de vos, fs. Heinric, erkent een halve
schuldlg te zijn aan ì¡/illem den costere" De molen staat oliemolen
Muelensteden
ten
bÍnnen de wintgate op grond toebehorend aan heL wenemaershospitaal,
één gemet groot, waar,rõor een jaarlijkse grondcíjns van Lr,
moet betaald worden" HÍj is 28 lb" gio" tourn" sãhuldig
"t"op-oii"
voor
de molen"
Pieter de Brune, als vertegenwoordig"" ,roor het hospit.aal
verklaart
zlch aklcoord
8 jult 1408: er zijn reeds 4 betaringen ge<1aan, dus in he! totaal
reeds 1.6 lb" gro"
F'' 52 r'''/L"
o

1257

"

De schepenen veroordelen pauwels Nys tot het betalen van 53
lb. par"
aan Gheerard van, Crombrugghe, plaatsvervanger voor het Tempelhuis,

voor achterstallige pacht.
22 september I4O4: a1les is betaald"
Fo 52 r"/2"
1_258 "

GillÍs van den wa1le is 1'2 lb" gro" tourn. schuldig aan pieteren den
Mor, voor de aankoop van een_brouwerij, staande in de
oudburg op
een leen toebehorend aan Ghelroete deÃ'Amman, in de naam
van z¡jn
vrouw" De overeenkomst tot verkoop gebeurde op 26 mei 1.4o,;
tijã"n"
het schependom van Jacob vanden pitËe, Harent Everwiins en hun
gezellen en is genoteerd op f'" 59 van hun åchepenboek" Jacob Bertrunen,
scadelin, Daneel van stoppelgare, Ghiselbrecht van den vr/al1e,
{un de
Jan
PIan en phellps paeldinc sÈellen zich borg voor Gilrls.
23 januari 1405 (n.s.): 2 Lb" gro" betaard door
Girlis"
6 aprÍI L4o7: 2 Lb. gro. betaalcl door Jacob Bertrunen
un hiermee is
alIes betaald "
Fo 52 r"/6"

1,259. Laureins Moud, provenier in het wevershuis verklaart
dat hij de arm
men van het voornoemde huis 3 Ib" gro. tourn" zal geven, a1s
hij overleden is "
F'' 52 ro /12"

167

1_494,

juni

9

1260" De schepenen doen uitspraak in het geschil Lussen Laureynse LangheraeLsr aalmoeaenier van de kerk van Sint-Pieters bij cent en Janne
den Busere, fs. Janr uit Zingem"Jan was pachter van een
goed van de
aalmoezenie, 6 jaar lang volgens Laureynse, maar Jan zeLf beweert
dat de pacht 9 jaar duurt" De schepenen beslissen dat Jan het goed
binnen de maand moet ontruimen en dat er 4 personen moeten aangesteld
worden om hem te vergoeden voor het werk dat hij reeds gedaan heeft"
Fo 52 v"/3"
1261'" De schepenen veroorderen Lievine vander Coutren, ars erfgenaam van
Pietre. vancier coutren, tot het vestiqen van 10 s" par" ó., jaar
erfelijke rente, t,en voordele van het hospitaal van
Sint-Anna te
Sint-Baaf s, om aan de armen op l¡litte Donderdag uit te delen" Hij
moet bovendíen 1-o s" par" betalen aan Janne van calkene"

Fo 54 r./9"

1'262" Jan vander Kerken

verkr..*tteU# goeo, geheten "tgoed ten Elshouterl
in de parochie Drongenr ongeveer 34 buñoer 2 gemet
en 34 roeden groot,
voor 6 jaar in pacht heeft genomen van uergríete van
Blverzele, \^reduwe van Boudin vander Kerchove, voor 3 s" 4 d. gro. per jaar per
bunder" op het eincle van de pacht moet het goed ¡.raaia ,iin zoals
het nu is: 14 gemet met winterkoren, 4 bundãr e,rene.n 4 bunder braak"
De mest die er nu ligt is 27 s" 4 d" gro" waard, De pachter
de
gebouwen onderhouden" Bovendien is cie pachter aan Mergriete moet
6
Ib.
gro" tourn" schuldig, voor geleend geld" Jan vander rãrken, fs. Gil1is, Jan van Sevencote, OlivÍer vander Leyen, fs" pleter, nfrilÍps
van der Kerken en Pieter coudekeukene staan borg voor de pachter"
Fo 54
v" /4"

1,263" Jan Thuenis

erkent 3 1b" 15 s" 6 d" gro" schuldig te zijn aan Jacoppe
den Pottren en Jacoppe Tibelin, voor wijn"
Fo 57 vo/7"

1264" Jan Soms erkent

24

franse kronen schul,Jig te zijn aan Janne van Clur-

sele, voor geleend geld "
Fo 59 v./L2"

1,265" De schepenen veroordel_en Woutren Baere
gro. aan l,Villem de Costre "

tot het betalen van 3 lb"

F" 60 r" /IS"

L266.
,
1,267

De

schepenen veroordelen Janne vander Donct tot het betalen van
" tourn. aan Janne vanden Hoeghenhuus, voor koren.

S" gro

F"

32

60 r" /16"

" Jacob Haghel steen, f s " Pieter, erkent L4 s" 1-O d gro " tourn. schuldlg te zLln aan Andrie se den Pape, fs" Jan, voor twee aankopen"
Fo 60 v./6"

1_68

junÍ

1"404.

9

1268" Jan de Longhecourt verklaart de helft van cie windmolen, met
een kleine handmolen, de grond en het molenhuls verkocht te hebben aan
wÍjke vanden Hole. Alles is qelegen in de parochi-e lnlontergem" LodeFo 66 v"/2"

'iuni

1,4C.4

L0

1269" Jan Amelric erkent 3 1b"
viers, voor Itblaeuwenert "
F" 52 r./8"
1"270"

4

s" gro" schuldic; te zLjn aan Janne OIi-

Clarisse Speyfs, fa" Arencl, verklaart 2 Ib" gro" tourn. te schenken
aan Truden den Waghen, haar natuurlijke clochter bij GiI1ese den Wa_
ghen. Het geld mag na haar cJood uit de erfenis worclen
genomen"
Fo 52 r'/9 "

1271," Jan Goethals i?uter scautrr erkent 3 lb. qro. schulrJig
te zijn aan
weduwe en erfgenamc van Andriese den Bruwere, voor achterstallige de

huishuur "
Fo 52 r" /IO"

1"272" De schepenen veroordelen Jan vander Heyden,

1.27 3 "

alias Vr/aghe tot het betalen van 3 lb" gro" Lourn" aan Janne Bloc, beeldsnijder,
voor de
aankoop van 2 gemet grond
"
1.7 juni t4O4: atles is beLaald
"
F" 52 v"/!"
3lb' 1-6 so gro" u¡orden door Jacob Sneevoet geëist van Jacop Mase,
als borg voor willem Riicquarde, erfgenaam van een vierde
van het
goed van Mergriete, wecjuwe van pietei Andries" De schuLd van
het
here:goed bedroeg ongeveer 16 lb" gro, en Jacop heeft er ars borg
reeds één vierde of 4 lb. groo van betaald aan verschillende p""ãon"n"
De schepenen veroordelen Jacob Mase tot het i:etalen van een
vlerendeel van de helft van 3lb" 16 s" gro" Jacob lr{ase mag
dit terugvor-

deren op Arend Valke en de ands?re erfgenamen
Fo 52 v"/5"

"

1274" 'Jan Everwiin verkraart 711 14 roecìen moer, zonder de grond verkocht.
te hebben aan Janne Neve, fs" ctais en Jacoppe Neve" Het moer is gelegen op ser Gheltoets leede, in de parochie Moerbeke en werd verkocht voor 2C 1b" L5 s" Þz d" gro" tourn"
Bovendien kochten Janne en Jacoppe Neve nog 9k putten delfmoer
4oo boet.er 1 rast van Jan Everwiin, voor 12 lb" L6 s" 6 d" gro" of
F" 57 r"/14"
1,404, iuni
1,27 5

"

11,

schepenen veroordelen Mat.thiÍse van cler Loene tot
36 so 9 d" gro" en B d. par" ean ,Janne den I(eyser
"
F. 53 r'/1o"
De

het betalen

van

:169

1,404. 'ìuni

#
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1,276. Jan Cauweric, Daneel de Tholneere en Jacob de Dievel, vinderen van
de Vismarkt verklaren dat zLj op 14 maart 1,404 (n"s") Jan Goessins
veroordeelden tot het betalen van 5 s" 4Z d" groo aan Janne stauten
en tot lO d. gro " gerechtskosten.
Fo 57 r'/2"

1277" Jan Cauweric, Daneel de Tholneere en Jacob de Dievel, vinderen van
de Vismarkt, verklaren ,lat hun voorgangers Coelin Commers en zíjn
gezellen op 6 maarL L401 (n"s") Janne Goessins veroordeelden tot
het betalen van L5 s" 4 d" qro. aan Janne SLouter en tot 10 d" gro,
gerechtskosten
Fo 57 r"/3"
,,

1,278. Jan Cauweric, Daneel de Tholneere en Jacob de Dievel, vinderen van
de Vismarkt, verklaren rjat hun voorgangers Coelin Commers, Janne

Ketelboeters en hun gezellen op L5 januari L40I (n.s.) Heinric Deynoet veroordeelden tot het betalen van 23 So 2 d" gro" aan Janne
Stauter en tot 1_O d " gro " gerechL,skosten "
Fo 57 r"/4"

L279. Jan Cauwerj-c, Daneel cJe Tholneêre en Jacob de Dievel, vinderen van
de Vismarkt, verklaren dat hun voorgangers Jan Cauweric, tdíIlem Rebs
en hun gezellen op B mei- 11AI Lievin van der Muden veroordeelden tot
het betalen van 9 s. gro" aan LÍevine van Dannaet, de ouder €ff B d"
gro. gerechtskosten "
Fo 57 r"/5"
1"280. Jan van den

Velde, alias Stulkin, erkent 20 s o gro " schuldig te zLjn
Wallaerde, fs" Jacob, voor een onderpand "

aan Pieteren
ñO
r
57 r'/7"

1'281'" l¡Jitlem Temmerman,

verver, van Hulst., erkent 2 Lb" L0 s o gro. Lourn "
schuldig te zijn aan Jacob den l¡rielmakerr priester, ten voordele van
de kerk van sint-Michiels" Joes Kerstiaens en Jan de Kusere staan
borg voor hem"
B februari 1424 (n "s. ) : voldaan "
Fo 37 v"/1"

verklaart cjat hij volledig betaald is Coor GheIloete
van Lenis, voor de verkoop van een leengoed, liggende buiten de SintLievenspoort en dat toebehoorde aan Sanderse vên Lede,
Het leen wordt gehouden van de abt en de kerk van Sint.-Pieters
"
Fo 57 v"/3"

1,282" Jan vanden Hamme

1"283.

Gillis vander Cappellen erkent 2 lb" gro. schuldig te zijn aan Claise
van Munte, voor de aankoop van een huis "
Fo 57 v'/4"

1"7a

uni

L4C4

1284"

1,1

veroorderen Daniele den vÍnke tot het betaren van 27
4 d. gro" aan Janne vanden lloeghenhuus "
F" 57 v"/5"
1-285 " Lodewi jc van Neve1e erkenL 3 tb" 4 so gro. schufdig te zijn aan de
grootmeesterin van Sint-Lysl:ette.
Fo 57 v"/8"
De

schepenen

So

L286

1"287

"

Jan vcaÍr Hiif
naam van de

te, f s" Jan, erkent dat hi j als kerkmeester en in de
kerk van ln/aarschoot, L3 lb" gro. tourn" schuldig is aan
Janne Clocman, voor een klok"
Daniel de Clocgieter beloofL de voornoemcie kerkmeester de voornoemde
klok te hergieten zoncier loon te vraqen, tussen nu en half augustus"
Janne Clocman ís borg voor Daniel "
16 januari t4O5 (n"s"): Jan Clocman verklaart dat hij betaald is"
Fo 57 v"/14"

" Daniel de Tolneere, Jacob de Dievel.J5 en Pieter Janssone, vinderen van
de Vi smark t , verk 1 aren cl at zL j op
april 1,404 Janne Vlaminc veroordeelden tot het betalen van 2 lb" 4 so gro. aan Janne Kauwerlcke
en tot I d " gro. gerechtskosten "
Fo
57 v" /L5"

L404.

juni

1,2

L288" Gillis de Kempe stelt GÍtl-is van Ydeghem aan als zijn wettelijke
pI aatsvervanger en ontvanqer binnen Gent.
Fo 52 r'/L3"
1,289. Jan de Kuelnere

verklaart 2 lb. gtîo. tourn " te schenken aan Janne
de Vos, fs" Jan. Het gelcì mag uit zljn erfenis
genomen worden na zijn

overli- j den .
Fo 54 ro/4"
129A"

De

S"

F"

L29I"

De

van
FO

veroordelen willemme den Meyere tot het betalen van
9 d" gro" aan Mergriete, weduwe van Wouter sBalluw"
54 r'/6"

schepenen

schepenen veroordelen Janne Daniels uit Merelbeke tot het betalen
22 s. gro. aan t¡/illem Wedemare, voor cle aankoop van een merrie.

54 r" /13"

1292" Lysbette sllasen erkent, 32 s " 6 d " gro " schulciig te
Bailliet, voor koren"
Fo 55 v"/3"
1.293.

38

zL

jn aan Janne

Matthijs van der Loene erkent L0 lb" 6 s o gro. schuldiq be zijn
Janne Baillet, voor koren.
B november 14OB: aI1es is betaald"
Fo 55 v"/6"

aan

1,7 1

uni

404
1294

"

1.404

"

12

Jan Daníels uit Merelbeke verklaart L2 mud ruwer evene verkocht te
hebben aan Gheerarde vanden Houven " Het stro en het kaf moeten er
uit geslagen ziin" Hij zat. alles Ín 3 keer leveren. Symon Daniels,
neef van Jan voornoemd en Jan vanden Damme, schipper over de Schelde Len Putte staan borg voor,Jan Daniels. Het geld heeft Jan reeds
ontvangen "
Fo 55 v"/1,3"

juni

13

!295" Joes van Holenbeke, priester, erkent 4 nobel schuldig te zijn aan
de prior en het convent van de karthuize¡:s bij Gent, voor aõhterstallige pacht" philips van den Dale en pieter vañ den Dale sLaan borg
voor Joes"
Fo 49 r"/15"
1296" Lievin van der Ghiist, Jacob de Luede en Jan cie Clerc, brouwer, vinderÊn van de opperkosterij van de Sint-JansparochÍ-e, verklaren dat
zij op 22 december 14A3 Janne den Raven veroordeelden tot het beta1en van 2 s" gro" aan Goessine vander Haqhe en .Lot L5 d" gro" gerechtskosten "
Fo 52 vo/6"
L297

" Lievin van der Ghilst, Jacob de Luede en Jan de C1erc, brouwer, vinderen van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat
hut't voorgangers Mertins sGheents en zijn gezell.en op 3 juli t4O3
GiLlis Rusinc veroordeelden tot het betalen van 10 s" groo aan Jannê van lviaterne en tot 20 d " gro " gerechtskosten "
Fo 52 v,/7"

L298" L,j.evin van cler Ghiist, Jacob de Luede en Jan de Clerc, brouwer, vinderen van de opperkosterlj van de Sint-Jansparochie, verklaren dat
hui, voorgangers Mertin de Gheenci, Thomaes Declerc en hun gezellen
op L5 maart L403 (n"s") Gheerart v¡¡nder Hagìre veroordeelden tot het
betalen van 25 s " gro " aan Janne Phyhnie en tot 1"8 d. gro,, gerechtskosten "
Fo 52 v"/9"
1'299" Lievin van der Ghiist, Jacob cle Luede en Jan de Clerc, brouwer, vin..
deren van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat
zIj op 15 d.ecember 1'403 Heinric den Joncheere veroordeelden tot het
betalen van 9 s" groo tourno âõlrr Janne uten Hove n Lschetstrate
en tot L6 d" gro" gerechtskosten"
Fr 52 v"/9"
L3.00. Marc van Wette.re en Hei-nric van ldettere, gebroeders, verklaren een
dorenschip met toebehoren te hebben gekocht van Janne, den Windo fs"
Wouter 'r'oor 5 lb" 2 s" gro. Jan Castelle de oude staat borg voor de
betaling van de.ze som"
F" 53 re /2"
,,.
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uni
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1301". De schepenen doen uiLspraak in het geschil tussen Mertine van den
Baerser man en voogd van Mergriete Doernaerts en Boudine Oliviers"
Mertine bekloeg zich erover dat hij gronden in de parochie Melden,
bÍ j oudenaarde, geheten Themelrike, níet, kan gebru.il<en"
De schepenen oordelen dat Boucline aan Mertine
het gebruik moet toestaan en clat personen door beide partijen aangeduid een overeenkomst moeten bereiken om de reeds geciane opÌ:renqsten
Le vergoeden aan Mertine"

Fo 53 r"/3"

1'302

Pieter Symoens, f s " Jan, verklaart een Il jf rente v.tn 4 s, gro " per
' jaar
aan Kathellne SmeeLs verkocht te hebben" De rente is qevestiga
op een huis en op twee plaatsen die er naast liggen, gelegen ín de
Oelstraat tussen de huizen van Clais Valx en Luucx Nachtegale, op de
grond van het gasthuis, h/aarvoor het belast is met 25 so L0 d" par"
grondci j ns
Lievin van" Riemelant, broeder verklaart zich akkoord in de naam van
het gasthuis.
F" 53 r" /7"

1303. Harent Valke erkent 4 ll:" gro" schuldig te zLjn aan Jàcob Sneevoete

voor de aankoop
Fo 53 r"/9"

van koren

"

1,304"

Heinric cie wint, f s" Huughs verklaart een huis, gelegen op de Muider tussen de woonsten van Willem Sersimoens en Katelinen Screvel s,
op grond van de stad Gent en daarvoor belast met jaarlijks 23 s o par.
grondci jns, verkocht t,e hebben aan Janne coorten, f so Ja¡1o De koop
werd gesloten voor een lijfrente voor HeinrÍc rle Wint, van 4 s" gro.
per jaar" Justaes Onredene vertegenwoordigde de stad Gent aIs landheer "
F" 54 r"/5"

t3O5

Jan

"

Roelins, fs" Bouclin erkenL 13 so te a" gro" schuldig te zijn
Janne van Roeselaer, voor wijn"
F" 55 v" /16 "
aân

1"306" De schepenen veroordelen Janne den Somer,

Pieter den Blake, LoL het betalen van

Laerne

25 s

fs" Lievin, als borg voor
o gro " aan Pleteren van

"

Fo 57 r" /1"
13a7" Pieter de Brune erkent 3L s" B d" gro" schurdig t'e zLjn
den Vos"
F' 57 r'/6.

aan

Michlele

1308" Jan Coorter, fs. Jan, erkent 4lb" 10 s" gro" tourn. schulclig te
ziin aan Phelipse Rineele" Jan stelr| ziJn huis, staande op de Muide,
tussen de woonsten van W11lem Sersimoens en Katheline Scievels, op

L73

de grond van de stad Gent, h/aarvoor het belast is met 23 so par"
per jaar, borg voor deze schutd" Het huis is bovendien belast meN
een ì-ijfrente van 4 s" gro. per jaar aan Heinric de Vr/int, fs" Huugh"
Justaes onredene verklaart zich akkoord in de naam van de grondeigenaar, de stad Gent"
9 augustus 1404: alles Ís voldaan "
F' 57 r" /L1"
1,4

4

ni

1-3

1309" Joes van Varmerbeke en Arent Everwijn, halheren in de Pit verklaren
dat hun voorgangers op zo juri 1,4a4 willem de Vremde en Vincent Ingher erkenden 48 schilden schurdiq te zljn aan rdillem den Rljken

laatste verklaart dat nu alles betaald is"
F' 68 v"/9"
Deze

1,404.

uni

74

het aanslagen op verzoek
is het huis voor een bedrag
van PerchenaLe "
Fo 53 r"/5"

1,310. Na

van Perchenale den Meyere (zie Fo 53 r. /A)
van 2 Lb" gro" t,ourn" wett,elijk eigendom

aert Daude erkent 24 s " gro " tourn " schuldig te zi jn aan
van den Somple voor de aankoop
van een paard "
Fo 53 ro/6.

L31"1,. Bul l

1"312

"

"

,Janne

Jan van Maelgaver en Jaquemme Sceefs, zi)n vrouh/, verklaren dat zLj
een erfelijke rente van 24 s" par" per jaar verkocht hebben aan Katheline Zeelanders alias Triíls " De rente werd vroeger door hem gekocht van Jan den Pape, zoals blijkt
uit Fo 75 van ñet schepenboãk,
tijdens het schependom van Matteus Ammans, Pieter Amelricx en hun
gezellen in 1-403 " De gekochte rente werd door Kathelinen overgegeven
aan Boudine GoeLals en GilIis vander Duust, proviserers en voogden
van het hôspitaal en godshuis van Sint-Jan en Sint-pauwels ter Wael,
brugge en ten voordele van het godshuts" Voor deze rente krijgt Katheline de eerste prebende <líe vrijkomt in het godshuis, mel-.en
kamer en alle rechten van cje andere prebenden
"
FÖ 53 v" /L"

uitspraak in het geschil tussen Janne van Bakeren
en Katheline, dochter van Saes van der Mersch, vrouw van voornoemde
Janne" Na hun scheiding werden Joesse van Valmerbeke en Symoene ser
Thomase aangesteld aIs vinderen voor Katheline en Simoene van Bakeren,
vader van de voornoemde Jan en Janne van der Strate, de taelman, voor
Janne van Bakeren " Maar deze vinderen konden niet tot een beslult
komen" De schepenen oordelen dat Kateline krijgt L6 lb" par" per jaar
erfeli jke rente dÍe Saes van cler Mersch sctronÈ-nii haar huwelíÌk, - 30
so par" per jaar erfeli jk op het hof van Bakerem, 3 clachwanL g.'2nO te
Bakerem dj-e Pieter Fieke in pacht houdt, 6 lb" par" erfelijke
een
koe die Saes beloofde bij het huwelijk van zLJn doch¡er" flaar r.ech-

L3L3" De schepenen doen

174

ten lopen vanaf 13 december 1,402, de dag van de scheiding" De schulden
en ontvangsten van vôôr de scheidingsOaq zullen door
twee partijen
voor de helf t moet,en gedragen worden Zo ontvangen zede
elk
de helft
"
van L08 Vl aamse kronen van de ti'ende van Ydderghem
"
Fo 53 v"/4"
1404. iuni-

74

t31"4" Pauwels de Deckere erkent 5 lb" L4 s" gro. schuldig te zíjn aan Janne
Bai I let "
Fo 55 v"/5"
X.31-5"

131,6"

1'31'7

Harent Vatke erkent

Janne Baillet.
Fo 55 v../8.

z

lb. B so 2 d" gro" tourn" schuldig te ziJn

Vincent Inghel erkent 3 lb" g
Clayse van der Eeken, voor de
Znercele in Gijzegem"
Fo 56 v"/7.

s

" gro.

aankoop

Lourn

van

"

een

schuldig te zljn

huis

op

aan

aan

het goed te

De schepenen veroordelen idillemme vanden Hove tot het betalen van 4
" lb.
gro" tourn- aan oriviere van der stickelen"

Fo 57 r"/9"

L318" Pieter de Langhe erkent 23 lb. gro" tourn" schuldig te zijn aan ci1lis Mauwen uit Vilvoorde, voor de handel met hun beider pleltschlp,
Gillis erkent 3 s" gro" geleend te hebben van Pieter pieters schip
"
blijft in het bezit van Gillic,..
Fo 57 r" /1-:O"
1,3L9

"

lnli11em Seyssone erkent
Janne Meyerarde "

3 Ib" 9 so gro" tourn" schuldig te zÍjn

aan

FP 57 r"/13"

L404. iuni

L5

1"320. DanieI Doesterlinc, kelchiedemaker,

te zíjn aan Janne uten
Fo 57 r" /17 "

L4O4. iuni

Hove

erkent 2 Ib" L5 s" gro" schuldig

"

16

1'321. GiIlis vanden Bossche uit Ïzegem verklaart dat hij aanvaard heeft
refterknaap te worden in het kloost,er van Sint-Baafs en dat hij kostbaarheden van de refter, ter waarde van 50 lb. gro. tourn. ontvangen
heefL van Ghyselbrecht_van Munte, geetwaarder vån Sint-Baafs, die
hij terug moet geven of moet terugbetalen op het ei-nde
van ,íin dlenstperiode" Jan vander Merscho allas van Bel1egem, Lubrecht
vander Like,

priesters, l¡/itlem wel-din , alias van Curtrike, merseníer, pieter Wouters, drapier, Martin Reyniers en Gil11s van ðoppenhole staan borg

1"75

voor hem"
9 september 14IOr I¡iil1em van ln/oelpitLe r hu gastwaarcler van SintBaafs verkLaart da t Gillis vanden Bossche a1le kostbaarheden heeft
teruggegeven

Fa 54 r. /10"

uni

1"4A4

"

16

1,322" De schepenen veroordel_en Martin Boene, als man en voogd van jonkvrouhf van Buxtale tot heL bezetten van een rente van 1t) s" gro"
tourn. per jaar, ten voordele van SoeLine van Antwaerpen en tot het
betalen van 4 lb" gro" aan Soetj-ne"

F" 54 r" /1I"

L323" De schepenen veroordelen Jacop Lammj-ns tot het betalen van 2 Lb" L0
s" gro" aan Mergriete vanden Turre, weduwe van Jan Lapper, voor de
aankoop van koren

F" 54 r"/1"2"

"

1324" Arend Fiernis erkent 10 lb. tourn" schuldig te zijn aan broeder
Heinric Hoernic, voor het gasthuis.
F" 54 v"/3"
1,325" Jacob de Hollandere erkent 26 so 2 d" gro. schuldig te zijn aan Glllisse den Kempeo Jan Dhont en Jacob van den Bossche staan borg voor
Jacob "
Fo 61" r" /2 "
!326

"

De schepenen veroordelen Hoosse Zemmins
" gro " aan Gi lli s den Bl j-ec

d

tot het betalen van 24 s "

Z

"

F" 63 r"/9"

fs" Wouters, erkent 24 s o gro. schuldig te zijn aan Janne
van den Moeree voor geleend ge1d.
F' 64 r"/6"

1,327. Wi1Iem,

1,328

" Willem Tallin erkent 27 s " 9 cì " gro " schuldig te zijn aan OIivÍere
van den Strekele, voor vlees" píeter Pieters, nu wonende in rt Hant.vat, 1s borg voor hem"
Fo 65 r"/7"

1329

"

1404

"

Joes van Valmerbeke en zLjn gezellen, halheren in de Pit, verklaren
14O4 (n"s") píeter Meercaert, Inghelram Goedeveers,
li/outer van Hove, Jan de Mil, Gillis pieters en Kerstiaen van der
Gracht erkenden 20 lb " 16 s " gro " schuldig te zLjn aan Willem den
Rijken en 4 so gro" gerechtskosten"
F " 73 r" /1"L"

dat op 3 januari

juni

17

L330. Lisbette Bernager,

weduure

van Willem van Wiichuus erkenL 33 lb" par.

t76

schuldig te zijn aan Pieteren van der Sorgen, voor de aankoop van
dieren.
Fo 53 ro/8"
L4C^4

uni

17

L33L. Ghiselbrecht vanden Nuwenhove,
bereikt met de kinderen vanden
en deelgenot,en meegebracht.: de
Robrecht van Assche, Janne van
ghe en Gheerard van Bouchoute,

onze poorter, heeft een overeenkomst
Hounen " Beide partijen hadden vrienden
heer van Bouchout, de heer van Asscher
Appen, rídders, lntalraven van den Berknapen " Ghiselbrechi: beloof t hetgeen
hem zal overgemaakt worden bij te houden
en te verzorgen.
F" 54 ro/1,"

1'332" Stevi-n de Martroit erkent
hem 35 s" 9 d" gro. heeft

dat Lijsbetteo weduwe van Jacop van sloete
betaald, die zij hem schuldig was als borg
voor Kateline van Merlebeke, vrouw van Lievin Rouchoutá"
Fo 54 ro/7"

L333' wÍ1Iem varker GhÍselbrecht de Meulnere en hun gezerlen, vinderen van
de onderkosterij van de Sint-Mlchielsparochie, verklaren dat zij op
1 maart !4o4 (n"s.) Reyniere den spoermakere veroordeelden tot het
betalen van I s" 2 d' gro" aan Pieter Aelbrecht en tot 37 dc
gro"
gerechtskosten.
Fo 55 t" /4"

valker Ghiselbrecht de Muelnere en hun gezelren,
van
de onderkosterij van de Sint-Michíelsparochie, verklarenvi-nderen
dat
hun
voorgangers op 5 februari L4o3 (n"s.) pieter uten Hoerten veroordeelden tot het betalen van 2 Ib" 2 s" gro. aan pieteren van Loe en tot
31 d" gro" gerechtskosten. PieLer heeft reeds 6 so gro" ontvangen"
Fo 55 t"/5"

1"334" lnlí11em

L335" vüi11em Valke, Ghiselbrecht:de Muelnere en hun gezerlen, vinderen
van de opperkosterij van de sint-Michielupu"oclii", verklaren dat hun
voorgangers op 1"8 november 1402 Mergriete vanden Crucen veroordeelden
tot het beLalen van 6 s" 4 d" gro. aan Janne puchout en tot 1-7 d"
gro " gerechtskosten "
Fo 55 ro/G"
L336" l4fi11em va1ke, Ghiselbrecht de Muelnere en hun gezel1en, vinderen van
de opperkosterÍj van de sint-Michielsparochie, verkraren dat hun voorgangers Anthonis Platuus en zijn gezellen op 5 februari 1,4ot (n"s,)
Pieteren uten HoerLen veroordeãr¿en tot het betalen van 26 so gro"
aan Janne-Boenbeken, brouwerr êh tot 2 s" 3 d" gro. gerechtskosten"
Er is reeds 6 so gro" van betaald"
F" 55 r"/7.
1337

" lnlillem valke, Ghiselbrecht de Muelnere en hun gezellen, vinderen van
de onderkosLerij van de sint-MichÍersparochie, verklaren dat, Willem
TerpennÍnc op 26 januarl I4a4 (n"s") erkende î 3 s. gro" schuldig te

L77

zijn aan GhiselÊrecht Mayhuwe" Daarbij komt nog 1-3 d. gro" gerechts_
kosten "
Fo 55 ro/8"
uni

1"404.

17

L338" vüi1lem va1ke, Ghiselbrecht de Muelnere en hun gezellen, vinderen van
de onderkosterij van de Sint-Michíelsparochie, verklaren dat zLj op
24 januari 14c4 (n"s") Janne curthals ten nechoute veroordeelden tot
het betalen van 28 s" 2 d" gro" aan Ghisetlorecht Mayhuwe
en tot 15 Cl .
gro " gerechtskosten
"
Fo 55 r"/9"
1339" Philips van Steenland uit Eeklo erkent I lb" 4 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan Katheline van den 1n/a11e, voor het onderhoud van zLjn
kinderen "
F" 67 ro/3"
1"340"

Jan soyssone, fs" Gi1lis, erkent 2 rb" gro. tourn" schuldig te zijn
aan Janne van westvoerde uit Sint-PieLers, voor geleend geio" Jacob soyssone, zijn broerr êh Jan soyssone, fs" líevins, úastaard,
staan borg voor hem" Bovendien stell rrij áen stal in rrát groot vleeshuis als onderpand "
F" 67 r"/5"

uni

1.404.

1,341,"

L8

cillis van Herpe erkent 6 lb" gro" schuldig te zíjn aan Boudine Borluute, voor de aankoop van een seye (= platte schuit). Het schip
blijft bezit van Boudine tot a1Ies betaald is
"
F" 51, r" /7 "

1,342" Robbrecht vander Cappellen erkent 31- s. gro"
Gheeraerde van den Ackere voor een seye
"

schuldig te zi-jn

âan

F" 51 ro/8.

1343.

Gilli"s van den Bossche, crudenere, en zíjn vrouw Lisbette van ZwaerveIde, verklaren het huis waar zj.j nu in wonen, staande op de hoek
van de Koestraat, en de Nieuwe Brug, meL, een praatsje en een
poort
die uitkomt aan het nieuwe huis vãn Gillis, verkocñt te hebben
aan
Janne van Authem, crudenere" Het huis is belast met 29 s" par" pêr
jaar aan grondcijns en is nu verkocht voor 44 rb" gro" t,ourn"
Jan de saghere, Jan l^/illaert, Jan Bruusch s" ¡iou[er en Jan de
Noessche staan borg voor Janne van Authem" ,f
F" 54 v" /1-"

1"344"

Lysbette, dochter van Segher van calkine en Lodewyke den vos, haar
manr Jan van varnewijc, fs" Jan, en Saes vander Mersch, als voogd en
man van Marien van Calkine, zuster van Lijsbette, verkiaren eendrachtÍg een
met de grond, gelegen bij de ivieuwebrug op het wat,er
bij het luis
MeuLensteen, t.*rín-segñer van Calkine en zijn vrouw overleden zijn, verkocht te hebben aan Jacoppe vander Muelen, deken van

1,78

de scheerders en ten voordele van deze nering" Het huis is belast
met een erfrente van L2 s" par" per jaar aan Janne van Ravenscoet"
Danie1 van Calkine, broer van Lysbetle en ivtarien is nu in het
buitenland,,aIs hij terugkomt zal- hij de verkoop bevestigen zoals blijkt
uit Fo 40 van dit schepenboek, op 4 maart 1ao4 (n"ã.)"
Fo 54 v"/5"
!404.

uni

18

L345. Jan de pape, fs" Arend, erkent 30 s Z d gro. schuldig te zijn
"
Gheerarde vanden Ackere, vool: de aankoop
van een seyscepe "
Fo 55 v" /2"

aan

1,346" Joes van Valmerbeke en zijn gezelJ.en, halheren in de pit,
ciat op 10 juli L403 I¡/i11em van Aelwijne, Kerstiaen vander verklaren
Gracht en
Jan Wante erkenden 9 lb" L6 s" gro" schuldig te zLjn aan Pieter
van
Handert en 2 s" B d" gro " onkost,en
"

F" 55 v'/9"

1,347

" Joes van Valmerbeke en zijn gezellen, halheren in de pit, verkl aren
dat op i.o juli 1403 I¡Ji11em van Aelwijne, Kerstiaen vandei Gracht en
Jan Wante erkenden 4lb," L6 s" gro" schulclig te zijn aan Lievine de
Jaghere en 3 s" 4 d " gro onkosten
"
"
F" 55 v"/LO"

L348" Joes van valmerbeke en zijn gezeLren, harheren in de Pit,
verklaren
dat op 21 maart r4a3 (n"s") wirlem van Aelwijne en Kerstiaen
vander
Gracht , voor de toenmalige halheren erkenden B lb" L6 s" gro.
schuldig te zijn aan Lievine van overackere en 4 s. B d" gro" onkosten"
Lievine verklaart reeds 4 lb" gro" ontvangen te hebben
"
Fo 55 v"/1I"

1349' Joes van Valmerbeke en ziin gezellen, halheren in de pit, verkraren
dat op 20 december 1'4a2 Kerstiaen vancier Gracht en Jan van Hertbrugghenr voor de toenmalige halheren erkenden 4 lb" 1,4 s" gro.
schuldig
te zíin aan Pietren van Handert en 1"6 d" gro" onkosten" De schuld
moest op de eerste markt te Brr.iqgs beLaald worden, maar er is
slechts
4 Ib " gro " van betaalct
Fo 55 v"/1,2"
L350" Lievin vander Ghijst, Jacop cìe Luede en Jan de crerc, vinderen
de opperkosterij van de SinL-Jansparochie verklaren dat zij op van
g
april 1404 Kerstíane Boudins veroordeelden tot het betalen van 5 s"
gro " aan Philipse vanden Houdenhuus en 14 d" gro gerechLskosten
"
"
F" 55 v"/15"
1"404,

iuni

L351"o

Jan de Bode erkenL 30 c gro. schuldig Le zijn
monnik en moermeest,er van Baudelo, voor turf"
F' 55 v./14"

19

aan

Janne van Lede,

179

1404

uni

19

1352. Gillis de \¡/ulf en Jan cle lniulf , f s " Gillis verklaren dat ziJ de
tiende van Bassevelde en oosteeklo ín pacht hebben genomen van
Laurense Lau, fs" Gheraert, monnik en aalmoezenier van Sint-pÍeter"
De pachttermijn loopt 3 jaar, het eerste jaar zal 63 lb. par" betaald worden en de andere twee jaren telkens 64 I:n" par" en elk
jaar bovendien één kaas"
lrriouter Hauweel, Pauwels Nijssone en Marbin Boene st-aan borg voor
de pachters.
F" 56 v" /1"
L353" Robbrecht Schietkatte verklaart dat hij van Andries van den Crayen,
monnik en opperontvanger van Sint-Pieters blj Gent., een tiencje in
de parochie lvlater, genoemd de rrnedersten gancltt voor een termijn van
3 jaren, heeft qepacht" De pachtsom is 6 lb" gro" per jaar, de nobel aan 6 so gro.
Rolcbrecht is bovendien 1,!7 lb" L2 so par" schuldi-g van de voornoemde

tiende.

F" 62 v" /2"
1354" Pieter vanden Bossche, bakker, erkent z lb" 1"1, s" LL!2 d" schuldig
te zijn aan Boudine den Grutere, voor de aankoop van koren "
Fo 65 r"/9"
1355" Jan Coùweric, Lievin Goessin en Jacob Nevelinc, vinderen van de Vis..
markt, verklaren dat zij op L5 juni 1AO4 Janne den Wijnkelere, mersenier, wonende op het Zand, veroordeelden tot het betalen van L3 s "
IL d " gro o aan Gheerart van den Houvene en tot 13 d" gro, gerechtskosten "
F" 75 v"/1,2"

1.404.

uni

2O

L356" Jacob Leyscoef , priester, erkent 1,2 s" gro" tourn" lijfrente, op
het lijf van Janne van Lede, schuldi-g te zLjn aan deze Jan van Lede,
monnik te Baudelo en neef van voornoemde Jacob"
Fo 54 v'/6"
1,357

"

Joes van Valmerbeke en zijn gezellen, halheren in cie pit, verklaren
dat op 28 juli 1482 (waarschijnlijk is 1382 bedoelct) Adaem Teypins
voor hun voorgangers erkende 1- lb" 10 d. gro. lj:cht geld schuldig
te zLjn aan Marien sGroet.en" De gerechtskosten bedroegen 20 d" gro"
MarÍen erkent 2 s " gro. en 1- muci rogge reeds ontvangen te hebben.
F" 56 v'/5"

1-358" Joes van Valmerbeke en zi.jn gezellen, halheren in de pit, verklaren
dat op 28 juli L382 Jan de Backere voor hun voorgangers erkende 2

lb" t2 s" gro" licht geld :chuldig te zijn aan Marien sGroeten" De
gerechtskosten bedroegen 20 d" gro. Segher van Aelwiine erkent als
erfgenaam van Marien, hiervan reeds l- lb. gro" ontvangen te hebben"
F" 56 v"/6"

LBo

1404

juni

2a

L359" De schepenen veroordelen Gheeraerde vanden Ackere tot het betalen van
32 so gro" tourn" aan Roegeere Witten. Bovendien erkende dezelfcle
Gheeraerde 24 s" gro" tourn. schuldig te zijn aan Roegeere
"
F' 63 r" /8"
L360" Adaem van Ydeghem erkent 5 Lb" 6 so gro" schuldig te zijn aan Roelande van cler Heyclen, voor lal<ens"
14 maart 1"405 (n"s.) ; zLjn vrouw verklaart als wetteli jke plaaLsver-.

vangster dat zij alles onLvangen heeft.
(>3
Fo

1361""

v. /6 "

Philips de Pape, fs, Jân, verklaart dat hij de 25 s. gro tourn .
" gemet
ontvangen heeft van Gillis de l¡jevere_,, voor de aankoop van
1grond te tlyfte in cie parochJ-e Lochristi en de 20 schilden van Gillis
de l¡Jevere, die ze schuldig was aan Li jsbetten SLeps, moeder van PhÕlips de Pape "

Fo 64 r" /1"

1362. Jacob Bertrunen verklaart aIle tienden die Pieteren Ghevaerde, pasfoor van Zevergem toebehoren in de parochie Zevergem gehuurd te hebben voor 3 jaar, aan 6 lb" gro" per jaar
Fo 64 v" /2.
1"404"

'iuni 21

1-363" Jan vancler Reke

erkent 12 s" 4 d" gro" schuldig te zijn aan Beelen
Noes" Jan Bourlet belooft dit loedrag aan Jan vander Reke terug te
betalen "
Fo 54 v"/7"

L364" Jan Wouterman erkent 5 lb" gro" tourn" schuldig te zi,jn aan Janne
ScockaerL voor de aankoop van een schip
"
Fo 55 r" /2"

L365" Daneel van Maldegem, Martin SoeLaert en Jacob Stulpaert, vinderen
van de opperkosteríj van de Sint-Michielsparochie verklaren dat hun
voorgangers Jan van HusseLghem en zijn gezellen op 3 jul L 1"402 Tulpine van der Mou::e veroordeelden tot het beLalen van Z;" gro" aan pauwelse van den Crayen en tot 1-B d" gro" en f. ing" gerechtikosten.
Fo 56 vo/8"

!366" Daneel van Ma1deqem, Martin Soertaert en Jacob Stulpaert, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat zij op
L5 maart L404 (n.s") Janne Bor:dins de meulenmeester veroordeelden
tot het betalen van 5 s" gro. aan Janne Minecus en Lot. 2 s" 7 d" 9ro.
gerechtskosten "
F' 56 v"/9"

l_ö

1"404.

uni

i

21

1'367" Daneel van MaIdegem,

Martln Soetaert en Jacob Stulpaert, vinceren
van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie verklaren dat hun
voorgangers Daneels van Maldeghem en zijn geze.llen op !1, .mei 1401
Gillis van Grootbruuch veroordeelden tot het betalen
7 s" 6 d"
gro" en I bi$åE".,u"n Jãnne Blankarde, brouwer, en tot van
L5 d" qro"
ger ech t, sk o s tdn*""*''

F" 56 v" /!C"

L368" Daneel van t4aldegem, Martin
van de opperkosterij van cle
zL j op 22 maart 1,404 (n. s )
"
deelden tot het betalen van

en tot 3 s" 4 d" gro" en
Fo 56 v'/1"1"

1-369

1

Soetaert en Jacob Stulpaert,, vinderen
Sínt-Michielsparochie, verklaren dat
Janne vander Mersch uit Aarsele, veroor2 s " gro " aan cle vrouw van Jan sNoucx

ing " gerechtskosten

"

" Danee] van Matdegem, Martin Soetaert en Jacol-¡ Stulpaert, vinderen
van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat zij
op L5 april 1404 Jan Lodeniins van Wakken veroordeelden tot het betalen van 5 s" gro" aan Janne van Bassevelde en tot 29 d" gro ge_
"
rechtskosten "
F' 56 v'/12"

1"37C- "

Daneel van Maldegem, Martin Soetaert en Jacob Stulpaert, vinderen
van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat z1)
op 1-5 april 1'404 Janne Lodenins te Wakken veroordeelden tot het betalen van 7 s" 7 d" gro" en 12 miten aan Jacoppe den smeL en i tot ¿
s" 4 d" gro" gerechtskosten"
Fo 56 v'/1-3"

1371'" Daneel van Maldeqem-

Martin Soetaer:t en Jacob Stulpaert, vinderen
van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat zLi
op 25 oktober L403 Jan Poertman veroordeetden tot het betalen van
34 d" gro" aan Janne Morale, priester r eÍt tot 1-3 d" gro" gerechts-

kosten "
F" 56 v" /14"

1'372" Daneel van MaIdegem,

Martin Soetaert en .lacob Stulpaert, vinderen
van de opperkosterij van ce Sint-Michielsparochie, verklaren dat zLj
op 25 januari 1'404 (n.s") ,Janne Everwiine veroordeelden tot het betalen van 2 s " gro " aan Janne BoLermanne en tot 14 d" gro. gerechts-

kosten "
Fo 56 vo/15"

1373" Heinric Deynoet erkent 34 s., 6 d" gro" schulclig te zijn aan Janne
Kauwericke, voor geleenci ge1cl"
Fo 57 r" /16 "

1"82

1,404.

uni

21"

1374" Gheerart van den Heede, fs" Jan, verklaart dat hij een 1íjfrente
12 lb" par" per jaar verkocht heeft aan Katheline sRoughen, weduwevan
van Jan Paels " De rente loopt zolang Katheline of haar zoon Lennoete
Bertrunen, priester,
zijn"De rente za1 gevestigd worden op
}n levenvan
goederen met een pachtwaarde
2 rb, gro" per jaur óp ååÃ afstand
van 5 míjlen van Gent" Raesse van lvlutlem en DaneeL van, den
Heede
staan borg voor Gheerart "
Fo 6L r' / 1-"
L375" Ten voordere van Agneeser vrouh/ van Jan cle cordes werden de
volgende
Juwelen wettelijk in beslag genomen:
- een onderpand, toebehorend aan Jacoppe den Hert voor 13 s" 4 d"
qro,
.- een onderpand van Lievine van der Hellen voor 10
s" 7 d" gro"
- eên onderpand van Kathelinen Goethals voor 3 s" 4 d" gro.
- een onderpand van Kerstinen Rebs voor 2 s.6 do gro"
Jan van Buxtaler amman van Gent, Jacob van der Moure en Laureins
Spene, schepenenr waren cle wettelijke vertegenwoordigers hÍerbij
"
Fo 40 r'/2"
1,376

1.377

"

Jan vander Kerken verkraart een lijfrente van 1_o s. gro. tourn" per
jaar verkocht te hebben aan Kathelj-ne van Hertbuer, fa" Jacop,
alias
tsHazen en aan haar zoon zegheline De rente loopt zolang Katheline
"
of ZeghelÍne i! reven zijnÐe rente is gevestigd op een huis, staande
op de gracht bij Poortackere, r/¿aar Jan voornoemd nu in woont, gelegen
tussen de woonst van Janne stoeperaerde en de stove van LÍevine den
voldre" Het huis is belast met 4 s" 4 d" gro"
per jaar
de grond_
eigenaars , namelijk Jacoppe den Baertmakere, priesterr aan
paricjane
êh
den Backerer priesterr voor twee capelrien van sint-Jans die aan hen
toebehoren (41 d" gro") en in/ulfram Vriend (1L ci. gro")"
Fo 65 v" /1""

" Jan Amelric erkent 2 Ib "
sMoers "
F" 65 v,/11,"

1378"

1.3 s " gro

" schuldig te zi jn aan Kerstinen

In het voordeel van rrj-ester Jacoppe den Clienere, ontvanger van de
o"L"v" gilde van Sint-Niklaas, werd een huis
met á"ven \^/oonsten,
staande blj Sanderswalle aan het pleintje ctat toebehoort
aan Ghise1brechte van der lraghe, wettelijk gepand voor een bedrag van
lb.
pêr" achterstallige grondcijns. Dit gebeurde door Willem van12
Goesselarer amman van de Burgstraal, Jan .rån Husselghem en Lievin van Kaneghem, schepenen van de keure"
7 augustus L4o4: de voornoemde amman en de schepenen Jan de wielmakere en \n/ulfram wurframs, dragen het geld over
aan Jacoppe"
F" 67
vo/6"

L83

1,404, junÍ

23

1379. Jan l¡/illebrant erkent 1-o lb. gro " tourn. schuldig te zíjn aãn Gillis
van In/achtbekeo voor de aankoop van een huis, staande op de Kalandenberg, naast het huis van de voornoemde Jan"
Gheldolf stassin en Fransois Ackerman staan borq voor Jan "
Fo 61 v'/L"
L380

"

Arent van den Hole uit SinÈ-Maria-oudenhove, wettelijke man en
voogd van Katheline Webbegheers, natuurlijke clochter van WiIlem de
Prekelererverklaart een huis verkocht t.e hebben aan Bernaerde vander
Brugghen" Het huis met twee woni-ngen, is gelegen te overschelde
heten in Huckelram, waar vúillem de prekelere in overLeed, op de r 9egrond van de Heilige Geest van Sint-Jan, waarvoor het belast is met
1"2 s" 6 d" par. per jaar aan grondcijns" Jan van der Beke, fs" Gillis
staat borg voor Arent" Jan vanden l-lecke, als ontvanger voor de landheer verklaart zich akkoord "
Fo 64 ra/3"

138L" Andries de Deken erkent 4Ib" 1-5 s" gro" tourn" schutdig te zijn aan
Mergriete Steemaars, nu meesteres van het Sint-Elisabethhof. Rase
vanden Prassche en Mathijs den Deken staan borg voor hem.
F" 64 v"/7"
1,382

1404

"

LÍsbette Coolmans, weduwe van Joes uten Ramen, Jan van Bassevelde,
voogd over de kinderen van Jan sHasen en Jacob de Smet, voor zig6zelf en voor zijn zuster, verklaren een half vierendeel van een huis
verkochL te hebben aan Ghelloete den Amman, fs. Jan" Het huis behoorde vroeger aan Lievin van den Hoeghenhuis en later aan zijn zoon
Liefkin" Het is gelegen over de Vrijdagmarkt aan het pleintje, tussen
de woonsten van Heinric van den Buere en Huughs Soetebrocxs " Het hele
perceel is berast met 6lb" fJ s" par" grondcijns per jaar aan de l¡egarden" Jan van den Sande verklaart eveneens een hatf vierendeel van
hetzelfcle huis verkocht te hebben aan GhelloeLe" In de naam van de
grondeigenaar verklaart pieter Vlamínc zich akkoord"
Fo 76 r"/2"
juni

24

1383" Clemencie van Henreri-court, vroutú/ van Ayshove, voor zidnzdrt en aIs
wetteliJke plaatsvervangster voor Segeren tsernagen, haar man, verklaart 224 ei-ken en essen verkocht te hebben aan Janne van Meeren,

houtbreker" Hij mag ze kiezen in het bos "tpladiitst', toebehorende
aan Ayshove in Houtem en optrtgoed te Hamettin de parochie Machelen.
F" 65 r" /L.
L404" iuni 25
1384. Ghiselbrecht van den Velde uit Wetteren, Jan Henyse, alias van Beke
en Clais de Moern verklaren clat ze als Janne van der Oest, fs. Arent
onkosten mocht hebben bij ziJn borgstelling bij de schuld van 7 lb"

1.84

gro" die Llevin de Moer heeft aan Bussaerde Bertelote, zij deze
kosten zul1en vergoeden "
Ft 62 r" /4"
L404, juni

on_

25

1385. Lleinric de Jonchere erkent 3 1b" gro. tourn schuldig te ziJn
"
Gl1lis vander Beke, voor bier "
Fo 64 r"/2"

aan

1404, lun i26
L386" Fransois sproec verklaart dat hij een pleitschip heeft gekocht van
Jan Bol l ine , voor 1_O Ib . gro "
F'53 vo/S"

" Jan Bollin erkent 21 Lioo groo tourn " schuldig te zijn aan Simoene
den Somer, voor de handel van een schip"
Fo 57 r.1!2"
1_Egg. Pieter Payt'ric, Pieter de vischere, Pieter de paeu,
Willem Andriessoner Martin Beelaert, Pieter Beelaerd, Willem de Rekeneere en de
weduwe van l¡li1lem Scepmans, t{ichiel Boene,Jan Minnaert en zijn broer
Jan MÍnnaert voor de weduwe van Boudin Minnaert en Jan Arendl
Jan ziJn respectievelijk 22 lb" L8 so 6 d" par", 58 lb" z s.6 r""
par", 30 lb. 3 s" 4 d" par", 35 lb" 1,6 so par., 34 1b", Z s" j. d"
par", 25 lb" 7 s" 6 c" par", 30 s. par. , 3i s" 4 d" par" L5 lb.d. 1"2
,
so 9 d" par" en L1 lb" 16 so par" schuldig aan Pieteien Lauwaerde,
ontvanger van de abt van Sint-Pieters bij Gent voor de Vier Ambacht.en, voor acht,erst.allige pachten.
F' 6t r"/5"
1,387

L389" Zijn schuldig aan Pietren Laul,uaerde, ontvanger van de abt+van SintPieters bij Gent en de Vier Ambachten, voor achterstallige pacht:
Pieter van der Haghe, 17 lb. 19 s" par" , de weduwe van wifie* Loets,
4lb" 16 s: par" , piet.er cie Muenc, fs" ôrivier, g rb" 1,1, s" B d.
par", Andrie? d* vos, 32 Ib" i-5 s" 4 d" par", Jan ysenbaert, 1,4 lb"
6 so par., pieter de Muenc, fs" Jan, 30 lb" L3 s" par. en pieter de
Vos, 411o" 4 s" par.
Fo 6L r"/6"
L390" De schepenen doen

uitspraak in het geschil tussen Rutgheere van
Evershale aan de ene zijde en Symoene vander Zickelen, voor zichze¡f
en andere erfgenamen van de vrouwe van Haucourt, vrouh¡ van Jan Galoysr aan de andere zijcle" Rutgheer eíst de helft van 64 Lb" 15 s"
gro' die hijr zoals blijkt uit brieven met het zegel
van de
van Dendermonde, geleend heeft aan Jan Galoys. De erfgenamenschepenen
betwijfelen deze eis omdat er nooit naar gevraagd is tijdens het leven
van
Jan Galoys of z'ijn vrouu/ en omdat het niet binnen de 20 jaar wette-

IÍjk vastgesteld is, zoals verplicht is" De schepenen verklaren
eis ongegrond.
Fo 6L v" /5"

de

185

uni

1.404

27

L391" Jacob van den Hackere erkent 4 Ib" L3 s o gro schuldlg le zLJ'n
"
de vrouw van Heinric van Heychen "
Fo 30 v"/1,4"
L392

"

aan

Hughe Alaert erkent 2 Ib L8 so gro" tourn schuldig te zljn aan
Danckaerde van Ogerlande," ba1 j ur^/ van Gent,"Len voordele van Jan sCox"
lniillem Kerni-nc mceL Hughe schacieloos stel len "

Fo 55 r" /12"

" Zijn schuldig aan pietren Lauwaerde, ontvanger van de abt van SintPieters bij Gent, in de Vi er Ambachten, voor achterstallige pacht:
Jan, fs" pieter, ZS so B d " par", Jacob Martin, 49 so 94 d" par",
Andries Marinensone, 3 lb" 2 s. par", Pieter de Hofstekere, 7I Lb"
6 d" par", pieter Veerman, 5 lb" 6 s" 5 d" par.u de weduwe van pieter van den Bate, 4 lb" Iz so par", Olivier Jacobssoner.
5 lb" par"r
Jacob Bersbuc, 3 lb" L0 s" par. en Katheline Beus, fê. Everdey voor
Adriane Lyman, 4 1b" 3 s" 9 d" par"
F" 61, r. /B "
1394 " Beatrice van den Kerchove, weduwe van Jan Beeren verklaart een
erfelijke rente van 48 s" par" per jaar te schenken aan de fermerie
van Sint-Liisbetter voor haar zieleheil, dat van haar ouders en dat
van haar man" Elk jaar moet de fermerÍe een mis doen en elke zieke
één pint wijn geven " De rente is gevestigd op ongeveer 70 roeden
meersr liggende te Uitbergen
naast Boudin Andriei en onder Lonlse
van Masminne" Als haar erfgenanìenhaar schenking wil1en opheffen
zutlen ze er 6 lb" gro. tourn" voor moeten betalen" Deze overeenkomst werd gesloten met Pieter Sersymoens, als voogd en Mergriete
Steemaers als grootmeesteres van Sint-Lysbetteo
Fo 64 r"/7"
1393

1-395" Ghiselbrecht van Roesselaere Jan PIeke en

pieter de Volclere, vinderen van de Sint-Jacobsparochle, verklaren dat op 12 apríL L4A4
lis van der Ghoreest erkende 37 s" 1-1 d" gro. schuldig te z¡jn GÍlãan
Janne Ghiselins" Andries de Pasteydere stond hier borg voor" op 1,6
juni L4o4 erkende Jan het gelcl onlvang"n te hebben van Andries. Er
hraren gerechtskosten voor L6 d " gro
"
Fo 64 r"/5"

1_396 "

Lievin van der Ghiist, Jacob de Luede en hun gezel1en, vi.nderen
de opperkosterij van de sint-Jansparochie, verklaren áat zij op van
mei 1,404 Heinric den Joncheere veroordeelden tot het betalen van106
s o 4 d " gro. aan Jan Borluute en tot 22 d. gro
" en 1" lng " gerechtskosLen.

Fo 64 v"/3"

1397" Lievin van der Ghiist, Jacob de Luede en hun gezellen, vinderen van

de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, ,r*iLlaren dat z,ij op 23
j anuari 1'404 ( n . s ) Janne den Meester, baliker, veroordeelden to
t het
"

186

betalen van 36 s gro" aan Joesse Scoren en tot tg d" gro" en 1 ing"
gerechtskosten.
o

F" 64 v'/4"

uni

1.404

1398

"

27

LievÍn van der Ghiist, Jacob de Luede en hun geze.llen, vinderen van
de opperkosterij van de sint-Jansparochie, verklaren dat zij op 18
februari t4o4 (n"s.) Heinric den Joncheere veroordeelden tot het
betalen van 1-L s" 9 d. gro" aan wilrem Rugghenstulle en tot
10 d"
gro" gerechtskosten "
Fo 64 v"/5"

1399. Goessi-n Buye erkent 22 so gro" schuldig te zijn aan Willemme den
Ruwen.
Fo 64 vo/8"
De prior en het convent van het Sint-Pieterskloosler bij Ge.nt
len Gillis van Musschenzele aan als kastelefn en conci-erge vanstelhet
hof van tJottersam" Men zaL hem de juwelen van het hof overhandigen
als hij zich voor de schepenen van de keure heeft verantwoord tot
een bedrag van 3OO lb. par"
Gillise heeft aIs borgen Martin Everaert, Jan vanden Boemgaerde,
smid, de gebroeders Gil1Ís en coelin vanden Damme, Jan vlayhuus,
schepper en Danle1 NeeIinx"
Fo 64 v"/9"
t4O1-. Berthel van papeghem erkent, 22 so gro. schuldig te zljn aan Janne
den Grave, fs" Boudin"
Fo 65 r"/LO"
L400

"

1402" De erfgenamen van Pieter Mersch, namelijk zijn weduwe Lijsbette
Mettenghelde en zíjn zonen Joes, Jacob en Janne Mersch,
dat broeder Heinric Hoennicke hun alles bet,aald heeft in verklaren
de naam
van het gasthuis, voor de aankoop van 1- gemet moer, liggende in de
12 bunder op de Wynleede, met aan de ooslzijde het Gasthuis, aan
de westzijde Jan Moenins en aan cle zuídzijdã pieter Sersimen"
Fo 65 r"/1,2"

1404, 'iuni

2B

1403" In/outer Laureins, pachter VA n Segher Bernages voor diens goed te
fzegem, erkent 5 lb" 2 so 1 L d " gro schuldig Le zijn aan Janne
"
Herenbrouc, brouwer"
4 mei 1"406 : alles is betaald "
Fo 6L r'/3"
14A4. Jan Diederlx, oude grauwerker, erkent 36
aan Boudine den KnÍif, voor qrauwerken"
FO 6L r" /4.

s

" gro " schuldig te zijn

LB7

1,404, 'îuni

28

als voogd van Mergriet.e van der Muden, dÍe zwakzinnig is,
verklaart de L6 s" 4 d" gro" ontvangen te hebben van
Kathellne Sproex
weduwe van Jan van der Beke,
,, betaald voor zichzelf en haar
dochter Tannekine, voor geleend geld"
Fo 6L r"/9"
Everdey de Grutere, pieter Amelric, Jan Metsaert en hun gezel len
,
harheren , verklaren daL Jan de Backere, rakensnljder, erkende voor
hun-voorgangers 38 schilden schuldig te zi jn aan .1unn"
Hae1wiJne
en 2 s" 2 d" gerechtskosten" Di-t gei.i kwam van Zegheren van
van
hêr vader van Janne en Ì^¡aarvan Janne de enige erfõenaam is" HaelwijFo 6! v'/9"

1-405" Jan Braem,

^

1.406

"

1407" Pieter de vos, fs" Gillis, verklaart g lb" 5 so gro" tourn. ontvangen te hebben van Michel laurins, voor de aankoop van gronclen die
eigendom waren van Kateline Ghijsels, vrouw van de voornoemde pieter.
zfi erfde ze van haar oom Raessen Ghijsels" De gronden zLjn gelegen
frten Calver in de parochie ldachtebeke.
Fo 64 v" /IO"
7408" Pleter vanden Bauweeden erkent
zLjn aan l¡/il1emme den Vindre"
F" 64 v" /!2"

26

Ib" 12 so I d" par" schuldÍg te

L409" Jan de pottere, weger, erkent 16 so gro, schuldig te zíjn aan Everdye LichLvoete.
Fo GS r"/2"
1,404.

'iuni

29

L410' Ghijselbrecht van Roeselaer, Jan Pteke en pieter de vo1re, vinderen
van de St"-Jacobaparochlerverklaren dat zij op 1,6 junÍ L4o4 Boudine
vander Kammen veroordeelden tot het betaleÃ van 7;. 7 d. gro. aan
Roelande.vander Heyden en tot 1-B d. gro. gerechtskosten.
Fo 7! v" /5"
L41L" Ghijselbrecht van Roeselaer? Jan pleke en Pieter de Volre, vinderen
van de Sint-Jacobsparochie, verklaren dat zíj op 7 juni 1.4O4 Lodewiic t^lí11ay veroordeelden tot het betalen van 3 s" 1"L d. gro" aan
Jan Miten.
Fo 7Lvo/6"
L41,2" GhlJselbrecht van Roeseraer, Jan pleke en

pieter de volre, vinderen
van de S-int-Jacobsparochie verklaren ciat Gijselbrecht van Roesel
aer,
Gfllis Moeraerts en hun gezellen op 4 juni lac1 vinderen van dezelfde plaats, Janne van Loe veroordeelden tot het betalen van 35 so 7
d" gro" aan Janne van strasele, Lievin steppe en Janne den Kerf en
tot 20 d " gro gerechtskosten "
Fo 71, v"/7" "

L88

1,404,

iunl

29

7413" GhLjselbrecht van Roeselaer, Jan Pleke en Pieter de Vo1re, vinderen
van de Sint-Jacob.sparochle, verklaren dat zij op 5 jull L403 pleter
Callen veroordeelden tot het betalen van 3 s" 4 d" gro. aan Hughen
Brunen en tot 22 d. groo en 2 Lng " gerechtskosten.

Fo 7L v"18"

L4t4' Ghljselbrecht van Roeselaer, Jan Pleke en Pleter de Volre, vlnderen
van de Sint-Jacobsparochie verklaren dat hun voorgangers Vlncent van
der Zichelen en zljn gezellen op I februarl L396 (n"ã,) Janne vlamÍnc veroordeelden tot het betalen van 28 d. gro" aan Janne den
Meyere en tot 23 d" gro. gerechtskosten.
Fo 7L vo/9"

141'5" GhiJselbrecht van Roeseraer, Jan pleke en

pieter de Volre, vlnderen
van de slnù-Jacobsparochle verkraren dat zíj op L0 januari t4O4 (n.
s.) Lievin oebrechts veroordeelden tot het betalen van 13 s" 6 d"
gro. aan Janne vanden Honnere"
Fo 71, vo / í.]-.

,AQ+, juni

L4t6.

30

erkent t7 Ib" par" schuldíg te zijn aan Pieteren Lauwaerde, ontvanger van de abt van Sint-pieters bij Gent, in de Vler
Ambachten, voor achterstallige pacht"
F' 61, r"/10"
Hughe Masters

L4t7" Willem Vaenkin, fs" Heynric, uit Inlachtebeke, erkent 36 so 9 d" gro.
tourn " schuldig te zijn aan Janne Gheldolve en Pieteren Gheldolve,
uit Bastelaer 1n de parochie van Loe, voor brandhout"
F' 63 r'/7.
1418. Jan van Dickele erkent
Kempe.

1.404.

1"4

so gro. schuldig te zLJn aan Gil_Lis

den

Fo 75 v"/9"
juni

1419" Gi1l1s van Nympe, Cornelle van den tdatere en Jan Mussche verklaren
dat zlj de tiende van Mere, gelegen blj Aalst, voor zover deze toebehoort aan het klooster der Karthuizers, in pachÈ hebben genomen
van de prior en de gemeenschap van hetzelfde klooster. De t,ermijn
is 3 Jaren en eIk jaar bedraagt de pacht 1,4 Ib" Çroo Jan van Nympe,
Joes vanden Bossche en Philips van den Dale staan borg voor de pach-

ters.

Fo
1"404.

jull

41,

v"/3"

1

1420" Pauwels Kraye erkent 35 so 4 d" gro. schuldig te zi)n aan pieraerde
de Blandaing.
F' 65 r"/3"

L89

tæ4. ju11 t

t421" Jan Volkaert erkent 28 so gro" schuldig te zijn aan pierarde
Blandaing "
Fo 65 ro/4"

de

!422" Gillis van wachtbekê erkent 6 lb" groc tourn" schurdig te zÍjn aan
Kateline Boterbrugghen, voor de aankoop van een huis in de Abeelstraat tussen de woonsten van Lodewijc Rabaus en Gillis de l¡ja1e. Jan
Ramont en Jacob van Kemele staan borg voor hem"
t8 september 1"404: voldaan
Fo 65 ro /5"
1423, Jan de Meester, corduanier, erkent 35 so gro" Lourn" schuldig te
zL)n aan Janne vanden Hecke, voor geleend geld"
Fo 65 r"/6"
o

1424. Jan vanden Velde uit Aa]st erkent 6 so 2 d" gro" schuldig te ziin
aan Heinric Gruwel "
Fo 65 r" /8"

6 so gro" tourn" per jaar aan erfelijke rente dÍe prlest,er Jan
van Mendonc vroeger verkocht aan Pietren Mechiels, bezet op een
stuk meers, gelegen achLer Merham, buiten GenL, een vrlj
goed,
"igen
is nu door Pietren gegeven aan broeder Gillis Barey, ten voórde1e
van het Gasthuís, voor zijn zieleheil" De aankoop gebeurde op ZO
september 1,402 zoals bli jkt ult f o 1.6 van het schepenboek van Mattheus sAmmans, pieter Amelrix en hun gezel1en"
F" 65 r"/t3o

1-425" De

1,426" Heinnj-c vander Donct, bakker, erkent 24 s o gro, schuldÍg te zi jn
aê.n Joesse Besten, voor de aankoop van koren. Jacob van der Donct

staat borg voor Heinric"

Fo 66 r"/6"

1404. iuli
-_

2

1,427. Gi11ís l,iiillemsone

verklaart dat Janne van den Houvere hem al1es
betaald heeft en dat Janne geen schulden meer heeft ten opzlchte
van hem"
Fo 56 r'/5"

eist, als wet.telijk plaatsvervanger voor Lisbette, weduwe
van Joes van den Weerkene, uit Brugge, de hetft van 5 lbo Çro. tourn
van Gillis de Vriese, borg voor Arent van der Haghe en van Arende
van den Damme, borg voor Soetine Baets, uit de erfenis van Berchmen
van lnJettere " De schepenen veroordelen de beíde borgen tot het betalen van dlt geldr maar ze mogen het terugvorderen op Arent van der
Haghe en Soetine Baets o
Fo 6L v"/3"

1"428. Jan Toete

-

L90

1404, julÍ

2

1,429" Gheerolf

Bette, Julien van den Cleigate en Jan van der Hellen,
deren van de onderkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren vinzíj op 28 januari 1,404 (n.s") Lievin Meussone veroorcleelden tot dat
betalen van G so 3 d" gro. aan LÍevine van cler Couteren en L6 d
"nr'
gro. aan gerechtskosten.
Fo 63 r"/tA,

1430" Gheerolf Bette, Julien van den Cleigate en Jan van der Hel1en, vinderen van de onderkosterij van cie Sint-JansparochÍe, verklaren dat
zij op 31 januari t4a4 (n.s.) Lievine Meussone veroordeelden tot het
betalen van 3 s" 6 d" gro" aan Lievine vander Couteren en tot 1_3 d
"
groo en f. ing" gerechtskosten"
Fo 63 ro/!!"
1431,"

Mergriete sRudders met haar man en voogd pietren vanden Mersch
en haar zuster langs moeders zíjde tijstrette vander Langheraert,
fa" Heinric, verklaren als volledige erfgenamen.van hun moeder Katelinen van d'aer Boven, dat zLJ de schuld ãie pieter cabuus aan hun
moeder had, overdragen aan Pietren vanden Turre, als compensatie
voor de schulden die hun moeder had aan pietren"
Fo 65 r" /1,1-,

1432" Gillis van Coppenhole erkent 20 s gro. tourn schuldig te zijn
"
"
PieLeren den Ruemere"
F' 65 v"/8"
1,404
1433

uli

aan

3

" Jan van Moyeghem erkent ZS s
den Bruwere, de raamknaap"
Fo 55 ro/3"

o

4 d " gro. schuldig te zljn aan

Janne

1434" De schepenen veroordelen Janne Daniels, fs. Daniel tot het betaûen
5 rb" gro" tourn" aan Ghiselbrechte sei3acobs, in de naam van Andriese vander Frayenr ot'ìtvanger van Sint-pieters te Gent,
voor de
pacht van een tiende"
Fo 55 ro/L1,"
1"435o De schepenen

veroordelen Janne BullaerL tot het betalen van 32 s

tourn. aan Janne den pottere.
Fo 61, v"/4"
gro "

1436" Jacob van I^iorems, fs" Jacob, brouwer, erkent, 26 Lb" groo tourn.
schuldig te zLin aan Jacob Snoecke, voor geleend ge1ã" Hij verzekert dÍt bedrag op zLjn huj-s in de Veldstiaatr op de hoek
nret de
steeg over de VoldersstraaL, genoemd tiin den Hoerestt, belast met
7Ib" paro ê11 5 kapoenen grondcijns en een lijfrente
L lbo groo
per Jaar aan Luke van Inlett,ere, broeder van anze Lievevan
Vrouw" De
grondeigenaars HeinrÍc van Ansbeke, als ontvanger van de Heilige

t9t
Geest van Sint-Michie1s
Fo 61 v"/6.

L404. 'iu1-i

441¡

en

Justaes Coets verklaren zÍch akkoord.

3

Jan van Husselghem erkent dat hij 4 Jb. LL s. par" per
Jaar aan
erfelijke rente schutdig is aan de cotidiane van de Sint-Michielskerk" Hij belooft de reñte te vestigen op een bezit te Gent of voor
elke penning er 2L te bet,a1en"
Fo 62 v" /!I"
*1.404. iuli 4
'J.437

"

1438. De schepenen veroorderen Jan Deynoete tot het betal-en van 38 s.
groc aan Lamb¡:echte Bosschae.rde en tot het betalen van 6 d. gro.
onkosten

"
Fo 56 r"/6"

1439. Pieter Tucscaep en ziin vrouhr Mergriete verkraren een erfelijke
rente van 30 s. par" per jaar ver[ocht te hebben aan Líevlne Coelinsn priester" De rente, gelegen op dlverse percelen, Ís geërfd
ven Mergri-ete van Vinde::houte, vrouw van Harent snisárs, ñ.ut
nicht "
Fo 56 v"/3"
1,440" De schepenen veroordelen Kateline, weduwe van pieter Hugghebouds
tot het bei:a1en van L3 s. 4 d" gro. aan Lisanen, weduwe van pleter
Weerds "
Fo 61- v"

/8.

144L" Mergriete van der Zickelen, weduwe van Jan uten spieghele en Boudin
Goethals, fso Heinric, die woonde op
buiten de Torrepoort, verklaren dat z-i.j geen schuldenThoeghehem
meér hebben aan elkaar"
Boudin heef t -1-o dukaten ontvangen van Mergríete, aan 32 do groo
peJî dui<aat

Fo 62 r" /L""

1442" Raedchel Haesb:ijts erkent. 1"5 so 3 d" gro" tourn" schuldig te zijn
aan l¡,luIfra¡l ln/u1f ::am, f s Jan, voor de schuld die haar zoon Jan
Laephout had aan lrr/ulf ram.,
Fo 62 r"/3"
o

1,443.

Mathijs van den l¡lincle en Sal jadiin van Eertbuer, voor zichzelf
en a1s vooqd van zLjn lcindereå verklaren dat zij geen schulden

meer hebben ãen elkaar
Fo 62 r"/8"
1444

"

"

De schepenen doen uitspraak in het geschil tussen Kaureline
calkene en Mertin van den Brouke, nã hun scheidi-ng van t,afeIvan
en
bed" Kathel.ine beklaagt zich erover dat Mertin naár goed, ongeveer
4 bunde:: grooL, geregen in de parochie Belsele, oat ãí3 íertõcht

792

heeft aan Phllips

van Steenland en

genomen" De schepenen oordelen dat

bezit "
Fn 62 r" /!1.
14e4. 'luIr.4

Clays Calioet, in beslag heeft
Mertin qeen rechten heeft op dat

7445" Jan de CLerc, fs" l,rli 1 l em, erkent, 2 lb. 10 s. groc tourn. schuldlg
te ziJn aan Janne Doedine Willem de Clerc, zijn vader, staat Uoig

voor

hem"

Fo 65 v"/5"

1446o Arent de Wandere verkl".r$*ånlåi..r 9 cachwanr grond, geregen in de
parochÍe Zingem, in pacht treeit genomen van Lauwereinse Langheeraerds
sone, monnÍk en als aalmoezenier van sint-pieters, voor 6 Jåar aan
14 lb. L0 s. par " per Jaar. De vorige pachter was Jan de Buussere.
dergrond moet ac htergelaten worden zoa]-s htj nu is" .Jan Claus,
anierr ên Jan Er biin, fs" Justaes, staan borg voor de pachter" "oráu_

Fo 65 vo/7.

L447o De schepenen veroordelen GillÍs van Buxtale tot het schadeloos stellen van Janne den Rouc, daar Jan aan de ontvanger van de heer van'
Baer had moeten betalen omdat de grond van Gil1is in beslag was
genomen, hetgeen deze laatste niet verteld had

Fo 66 r"/4"

1448

"

"

tÁJillem de Paeu verklaart dat hijhet goed van de abdij van Drongen
te Zomergeffir 48 buncler groot, ín pacht heeft genomen van de abt en

het convent van deze insterling, voor een termiJn van 6 jaar êan
10 lb" 10 so qro. per jaar"
I¡Iirlem moet hout achter laten voor twee jaren en voor elke wlrg
die hij omhakt moet hi,J 'er twee poten " Willem moet 3 koeien aañ de
pastoor geven, die deze koeien zal laten weiden met de beesten van
V'lfllem zeLf" Bovendien zal In¡i11em 3 bunder grond van de pastoor
moeten bezaaien en bemesten, met mest díe de pastoor hem geeft. Willem moet op het hof een nieuw woonhuis maken, de schuur die op
heuvel staat moet verplaatsÈ worden tot naasL dit woonhuis, .n de
.t
moeÈ een nieuwe schaapstal gemaakt worden
Het hondenhok móet afge"
broken worden" Het benodigde hout voor diL alles za¡ door het klõoster geleverd worden "
Goessln de Paeu, G1llis
de Paeu, broers van t¡/illem, Gil1ls ybins,
zíJn zwager, Jan de Strekel, alias de Smul, .lan oen l¡rtedewere, Coássln van den Abeere, fs" HeÍnric, Jan van der straten, fs. Goåsslns,
Lijen scheerers, Jan pieters, fs" pieter, clais van óaudenberghe,
Helnric de Dwaelwerkere, Glllis van der Ghiist en LÍevin van ã.r'
Ghiist staan borg voor de pachter.

Fo 72 r" /1"

1449. Jan de Smet uit Huise erkent 3 lb" groô tourn. schurdig te zijn aan
Jehanne, weduwe van Simoens van Ravenscoete, voor achterstallige
pacht

"

L93

Heinric van Waelbrouc, fs" Olivier, is borg voor
F" 75 v"/6"
L4O4, juli 5

hem"

1,450" De schepenen veroordelen Mertine van den Brouke en Kateline van
Calkine tot het beLalen van 1A s o gro " tourn " aan Andriese van Cal-

kener voor een lijfrent,e van 10 s" gro" tourn. per jaar" Vervolgens
moeten de schuldenaars nog 5 s" gro" tourn" per jaar aan líjfrente
bezetten, wat nolJ niet gebeurd was"
F" 61, v" /7 "

L451" Jan de Mc¡l erkent 43 d" gro" tourn" schuldiq te zljn aan Gillisse
van den ln/estvelde, voor wi jn
Fo 63 r"/15"

L452. Wi1lem Valke, Ghiisel.brecht de Muelneere en hun gezellen, vincieren
van de onderkosteri j van de Sint-ivlich.ielsparochie, verklaren dat
zi-j op 11 december 14A3 Heylen Gheylen, fs. Arend, veroordeelden tot
het betalen van 3 s" gro" aan Sibelien Blocheels en tot 23 d" gerechtskosten "
Fo 65 v" /2"

Valke, Ghiiselbrecht de Muelneere en hun gezel1en, vinderen
van de onderkosterij van de Sint-lt'licirielsparochie, verklaren dat
hun voorgangers Boudin den Lecleghen, Heinric Cebrechts en hun gezellen op 2 juni L403 noteerden dat Gitlis Ruebins 19 d" gro. beloofde
te betalen aan Jan Dierkine en 1,2 d " gro " qerechtskosten "
Fo 65 v" /3"

1,453" Willem

L454. Willem Valke, Ghiiselbrecht de Nluelnere en hun gezeIlen, vinderen
van de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat zij
op 12 april L4O4 Jacob Ghisel veroordeelden tot het betalen van 3
so B d" gro" en 2 incl" aan Janne van Westhuissen en tot 17 d" gro"
gerechtskosten "
Fo 65 v" /4"
1"455o

Jan Strubelle erkent 36 s" -qro" tourn" schuldiq te zLjn aan Veraechten Vlaenderlants, weduwe van Jan van Duway, voor cle huur van een
stove

"

F" 66 ro/7"
1"456" Daniel van Maldeghem,

Martin Soetart en Jacob, Stulperc, vinderen van
de opperkosterij van de Sint--Michielsparochie, verklaren 'lat zij op
17 januari 1404 (n"s") Lievin Inqhelbr:echt veroordeelden tot het betalen van 15 s" 2 d" gro" aan de vrouw van Andries sBruwers en tot
L2 d" gro" gerechtskosten.
F" 66 v'/4"

1"94

1"404.
1'457

juli

5

" Daniel van Maldeghem, Martj.n Soetart en Jacob StuIpere, vincleren van
de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie verklaren dat zij op
20 oktober 1403 de vrouw van Fransois Scaep, als weLtelijke plaatsvervangster voor haar manr veroordeelrlen tot het betalen van 27 s"
4 d" gro" Lourn" aan Willem de Buissoen en toii 44 d" gro" Bovendien
lieten dezelfde vinderen op 28 juli t,wee pancìingen doen; op
het huis
staande te sanderswalle en op het huis in cie loårsteeg
F" 66 v'/5"

L458" Jacob Cabuus en zLjn broer Anthonis erkennen 24 s. gro" Lourn
"
schuldíç te zj"jn aen Janne van clen Watere, tegelclecker, voor het
maken van êen clak "
F" 67 r" /11"
1459" Jan Menborch erkent 2l-ln" 1_5 s" g cì. gro tourn schuldig te zíjn
"
"
aan Janne Fraut, fs" GiIlis, voor cle aankoop
van turf " Daarvan zal
2 lb. 14 d" gro" door triillem van der Kerken betaald worden, die dit
bedrag schuldig is aan Jan Menbo::ch.
Vôldaan: 31 januari 14C,6 (n"s") "
1.404.

F" 75 v" /1"
juli 6

1460. Lodewijc vanden Hole, Lievin van der Ghiist, .lan de C1erc, brouwer,
vinderen van de opperkost,er-ij van de Sint-Jansparochie, verklaren
dat zij op 11- juni 1"404 pietren fs" Jacob , veroordeelden tot. het
betalen van L8 so gro" aan Willem, Loene en tot
19 d. gro" en Z i,nq"
gerechtskosten.
F" 65 v"/6"
1404

juli

1461""

Het pond gro " dat Diecleric van Leins, priester, j aarli. jks schuldig
aan Mergriete van h/estvoerde, weduwe van Hej-nric van Leins, q.vestigd op zL)n goedr 9ênaamcl tgoed te Haelbrouc, in de parochie
Viederzele, is opgetekend in het schepenboek van Jacob vanden pitte,
Pieter Amelrix en hun gezel-len, op 20 aprii- 13gg" Nu verklaart Mergriete dat Soetín sMans, wecluwe van Ghiselbrecht van Couclenhove die
het voornoemde goed overgekocht heeft, haar nog B ilo" L5 s" gro"
schuldig is, voor het af kopen v¿ìn de rente"
29 november 1-404.. alles is betaald
F" 62 r'/2"

7

\^/as

1462

"

De hiernavolgende personen zLjn geld schuldig aan Pietren Lauwaerde,
ontvanger in de Vier Ambachten, van Sint-.pieters bij Gent, voor achterstallige pachten; Sobe de Mitere, 3 Ib" IZ s" par. , Pieter l¡iouters, fs" Jan, 29 lb" 5 s" par", WÍllem Haec, fs" \nlouter,
15 Ib "
L1 s" par" en Jan Gheerolf, 46 lb" L5 so par.
F" 62 r2/5"

!95

uli

!404
1,463"

7

Hellin Pieters en lr,tichiel van den Brouke erkennen als borg voor
s gro" L,ourn" schuldig te zLjn aan

Robberecht van Leewerghem, 24
Michiel den Vos "
F" 62 v"/6"

o

1'464

" De schepenen veroorclelen Jan Kesel tot het betalen van Z lb"
gro " aan de vrouwe van den llecke
"
F" 62 v./12"

1'465

" De schepenen veroordelen l4ichiel pietnaken, als borg voor Pieteren
van der Bauweeden tot het betalen van 3 lb" 1-6 d" gro" tourn" aan
de prior van de karthuizers bij Gent. pieteren moet het geld aan
Michiel terugbetalen "
F" 62 v" /L3"

1_g s

1466. De schepenen veroorclelen Plase cien HonL tot het betalen van 18
gro. tourn " aan Heinric clen Amman "
F" 64 r"/8"

o

s

1467" Jan Beydins, fs" Jan, verklaart de windmoÌen bij Deinze, Loebehorende aan de heer van Nevele in pacht te hebben genomen van Pieteren
clen Blake, voor L jaar 5 weken en 1 dag, voor een bedrag van 5 lb.
gro

" per j aar "

Fo 65 v''/9"
1_468

"

Paescharis van Hulenbrouc en zLjn vrou\^/ Kathetine Gheerboets verklaren Mergriete huten Wincle, vrouh/ van Willem van Bost en grootmoeder
van voornoemde Katheline te zullen onderhouden zolang 1.i) zal leven,
bovendien z-uilen zii haar schulden betalen en haar begraienis bezorgen " Al s compensatie kri j gen zi j de ]:ezi ttingen van lvlérgriete . Boven-dien aanvaarden ze Wiltem van Bost te onderhouden en zodus die taak
over te nemen van Daneel den Vinke" Deze laatste had beloofd Willem
te onderhouden op 14 maart 1-403 (n"s") in het schepenboek van MaPieter AmetrÍx en hun gezelten op f" 46. Daneel den
!.|"H¿"tè*mans,
vlnke aI de rechten clie hij reeds Jrezat, vôér de overeenkomst met
I¡ililIem, in cie bakkeri j waar Vr/il}em en zijn vrouw in wonen, verkocht
te hebben aan Paescharis, voor 9 lb" gro" tourn. Heinric van Hulenbrouc, Lievin ivoenins, Willem van der Mersch en Olivier van Hulenbrouc, staan borg voor paescharis"
23 februari 1,407 (n"s"): al.les is b,etaald en bovendien verklaart
Daneel dat Paescharis het onderhoud boven vermeldrqoed heeft uitgeoefend "
F" 72 rç /1"
:

1.469" Andries

Hoerijs erkent 2Lb"19s
Jehanne, vrouw van Jan Clercx.
Fo 76 r"/9"

gro" tourn. schuldig te zijn

aan

L96

t4O4, juli

B

1470. Ghiselbrecht van Roeselaer, Jan Pleke en Roeland vander Heyden, vinderen van de Sint-Jacobsparochie, verklaren dat zlj op 21 juni 14a4
Pietren Bachnus veroordeelden tot het betaLen van 31 s" 4 d" gro"
aan Janne den \¡/ind en tot 29 d . gro. en 2 ing " gerechtskosten.
Fo 62 r"/6"
1,47L" De schepenen veroordelen Ector B'.tsen tot het betalen van 21 s" gro"
aan Janne den r¿r/int. en tot 1_C d gro " qerechtskosten " Hij mag dÍt
terugeisen van Simoen Locken "

F" 62 r'/7

"

1"472"

Gillis vanden

-I4/J"

schepenen veroorclelen :\4ergriete Steenwerpers
o 10 d. gro " tourn " aan Michiel den Vos "
F" 62 v" /4"

Boegaercie erkent 28 so 4 d" gro" schuldig te zi)n aan
Janne den Saghere, fs" Jan, als voogd van de kinderen van Jan Beys
"
Fo 62 r"/9"
De

3O s

L474" Pieter Kernier erkent
kaerde, . fs " Heinric "
Fo 65 v '/1o"

juli

14c.4

1-475"

1,4

tot het betalen

van

lb" par" schuldiq te zijn aan Janne Btan-

9

Jan Riim, broer van Symoen Riim erkent, 19 s" gro" tourn" schuldig
te zi jn aan Janne <ien Ketelboetere.
Fo 62 r" /1O"

1476, Fransois Serydiers verklaart een stal in het Groot Vleeshuis verhuurd te hebben aan Janne Willaerde, voor 1 jaar.
F" 62 v"/9"
1.4A4

1477

j

uli

11.

" Jan Hughe uit Dikkelvenne erkent 11 lb" 16 s" gro" tourn" schuldig
te zijn aan de vrouw van Jacop uten Wulghen, voor achterstallige
pacht

"

F" 62 v" /1"

L478. Bernaerd de Gruseme erkent 2 Lb " 2 s " çlro. tourn " schuldig te zijn
aan Lisbetten vanden Eetvelde, wettelijke pI aatsvervangster voor
Harend den Smet. "
Fo 62 vo /1O"
1479

van den Heede erkent 3 lb " 5 s " gro " tourn " schuldig te
" Gheerard
jn
zi
aan .Janne Pennemanne , wettel i j ke plarrtsvervanger van Janne
ins "
Fo 62 v" /15"
Ghysel

1.97

1404
1"480 "

ul1

!1"

Fransoís SoissonÈ verklaart een huis uit de Drabstraat, Lussen de
woonsten van PíeLer van Heetbuer en Jacob Neveling, verkocht te hek¡ben aan dezelfde Jacob Neve1ing. De gronc-l waarop ñet staat is van
verscheidene personen en het is ervoor belast met 4 s" É: d" gro.
per jaar aan qrondcijns" De verkoop werd gedaan
voor 18 lb" õ"o.
tourn- De groncleigenaars Beele ,smouteren voor het sint-Jacobshuis
eñ Liisbette Hoscs voor de fermerie v'añ Sint-Liisl:et.te verklaren

zich akkoord "
1-3 juli 1-405 : er is reeds 4 lb gro betaald
"
"
Fo 63 v'/4"
1481."

"

Gillis Talboem verklaart een erferijke rente van 9 rb" par" per
jaar, die hij heeft op de groncl van het huis ilperchenalerÌ op de
Hoogpoort, verkocht aan Symoen Betten" L)e rente werd overgegeven
aan Boudin Goethals en Gillis vander DuusL, als voogden van het
sint-Jans en ,sint-pauwersgodshuis te waelbruqge" Hiãrdoor heef t
voornoemde symoen reeds 9 van de beloof de 1_?_ lb paï. overgegeven
"
"
F' 66 r"/2"

1"482. Jan vander Heede, uit de Mourstraat,
zijn aan Janne vanden Asselt"

Fo 66 r'/"

"

erkent 4 \ nobel schuldiq te

"

1483" De schepenen veroordelen Gillis den t4eester tot het betalen van 32
s " 6 d" gro. tourn" aan JusLaesse Ryoets"
¿ 1 sepLember 1"404: Heylsoete, vrouw van Justaesse
Ryoets vçrklaart
a 11es betaald
"
F " 66 r"/9"
1.484" Jan Kesel

erkent

3

lb" gro" tourn" schuldig te zLjn aan broeder

Heinri.ke en broeder cill.Ísse van het gasthuis
Fo 68 v" /4"

"

L485" De gronden r gr:f egen aan het goeci Len Brouke in de parochíe l-tof,stade, di_e Clare Boccaerde, weduwe van Jan Borchqraven en vrour^/
van Matthiis vanden Boemgaerde vroeger verkocht aan Adewiinen Borchgraven, f a. .Jan , voor 16 lb gro " zi jn voor hetzelfde bedrag doorverkocht aan Vincent Inghel ""

Fo 71 r"/8"

1"486

"

:

I.

Adewiine Borchgravenr fa" Jan, vrouw van Jan Coelmans erkent dat
zii vroeger aan Claren Boccaerde, weduwe van haar vader alle rechten verkocht heeft die zíi als erfenis hadr op cìe twee gronden meL
gebouwen, gelegen in de parochie llofstade, bij de kerk
één stuk
meers in de parochÍe Gijzegem", % buncier groot, bij het"n
goed van
Clais van Munte en vroeger toebehorend aan Willem Boccaerds" Dit
arres werd verkocht voor 4 lb" gro" Eveneens verkoopt zlj
haar rechten op de qroncien die Jan Borchgrave kocht van Goessine
cJen
, Clai. s den l(oc en Mergriete de potLre , vrouv,/ van CI ai s "
F'" _PoLtre
71, v" /I"

19B
1.404
1"487

'iuIi

"

1"2

" De schepenen veroordelen Jacop Sturtelwaghene, als borg voor pietren
van Kerken, priester, tot het betalen van L5 s gro ðcañ Marien
"
"
Triestrams, voor wijn.
Fo 61 v"/1O"

L488

Jacob seghers en Robberecht cie Jonghe, in cìe naam van Mergriete
sMoers, zljn vrouw, verklaren dat zij vollediq betaa.ld z¡jn cloor
!r/i1lem, f s " Pieterr voor cle aankoop van twee huizen, staande tussen
het huis van cie voornoemde Wi1lem, voor het Gravensúeen en het huis
van Jan St.eps "
b-o 62 v'/3"

"

van Bakeren erkent 32 s" 6 d" gro" schuldig te zi,jn aan Michíel
den Vos, voor lakens"
Fo 62 v"/5"

1"489" Jan

1"490" Jacop van Sentoemaers

erkent

Sturtewaghen, voor huishuur"
F" 66 r" /5"

Z

lb" gro" schulrlig te zLjn aan Jacop

1491" Pieter Amelric verklaart dat hij volledig betaald is door Jacop
seghers, voor de aankoop van een huis op de Nieuwstraat te SintPieters, bij de Onze*Lieve-Vrouwkerk, \^/aar priesLer pieter Amelric

vroeger in woonde"
F" 67 r" /15"

1492" Lievin den Bleckere, proost van Sint-Veerle verklaart na zijn terugkeer alle stukken te aanvaarden en als geldig te beschouwen die de
deken en het kapittel van Sint-Veerle aangaande deze kerk zu11en
uitgeven "

F' 75 v" /11."
uli

14C.4

1-3

1493" Mechiel vander Voercle uit Kanegem erkent 7 lb" 6 s" 6 d" gro" schuldig te zijn aan Janne van Exaerde, voor de aankoop van grond. Segher.,
fs" Huughr €tr irJillem, fs" Huugh, alias van Burstbrouc, uit Kanegem,

staan borg voor Mechiel "
L4 mei 1,406: alles is betaald

F' 56 v"/4"
1404. ìuli
-

1-4

-4

7494" Ghiselbrecht vanden Ackere erkent 7 lb" 10 so gro" tourn. schuldi g
te zijn aan Janne van Langhelede, voor de aankoop van een hui s,
staande op de Muide, voor Sint-Jacobshuj-s. Jan Bernaercls en Glllis
de smet, fs" Jan, schipper, staan borg voor Ghiselbrecht.
Fo 66 r" /8"

199

t4O4. iuli
1'495"

L4

Martin Ebbelin, uiL Vurste, verklaart een
van 12 s" gro"
per jaar verkocht te hebben aan Janne van lijfrente
Exarde, de rente zaL gevestigd worden op bepaalcie erven, die minsLens 24 s" gro" boven de
onkosten waard zijn en te Gent gelegen zLjn
"
Gillis van Alnane, Wouter van Ainane en Gillis
vancien Brouke stellen zich borg voor Martin "
F" 66 v" /1"

1496" Gillisse van den Riime beweert rechten Le hebben op bepaalde gronden uit de erf enis van príester i,{il-lem van den Riime GÍIlisse van
"
den Stickelen l¡eweert dat zoals cle schepenen van oudenaarde
reeds
besloten, rje uitspraak in dÍt geschil moeL qebeuren in het hof
van
Doornik, daar voornoemde willem een niet*burger was" De schepenen
verwijzen het vonnis eveneens cLoor naar Doornik
"

F' 66 v"/3"

1497" Lievin DeynoeL erkent 3 Ib" 6 s" gro" schuldig te zíjn aan Jacop
Nevelinghen voogci over Annekin van Ponteranen, voor geleend geld,
Jan Deynoet, fs. Joes, en Lievin cie Moer, klrouwer, staan borg voor

Lievin

"
F" 70 v"/2"

1"498. De schepenen oordelen dat.Lievine den pottre als erfgenaam van zí)n
vader Lievine samen met Gillise den Vriese 24 s. gro" tourn. en cle
gérechtskosten moeten betalen Deze som is afkomstig van Arende
"
vander Haghen, waarvoor de vader
van LÍevine samen met Gillisse

borg stond "
F'" 70 v"/4"
1,404, juli 1"5

1499. Li-evin de Quinkere en Heinric van clen Barent erkennen 7 Ib" gro,
tourn" schuldig te zijn aan Janne Slabbaerde en aan Andriese Baes,
ten voordele van Michiel2 Gj.11is, Píeter en Merqriete, aLte 4 broeders en zusters, als erfgenamen van Lisbetten van Doerisselaer,
vrouh/ van Pieter Borluut, voor de aankoop van lederwaren"
15 september 1,404: al-1es is betaalci"
F'o 62 w. / 1-4 "
1_500

"

15OL"

Jan Cauweric, pieter Janssone en hun gezellen, vinderen van de
Vismarkt, verklaren dat zij op 17 mei Justaes Bitebuyc veroordeelclen tot het betalen van 5 s ; d. gro aan Jacoppe den Dieùel en
"
9 d" gro" gerechtskosten. "

Ft 63 v"/1"
Jan Cauweric, pieter Jansåon. en hun gezellen, vínderen
cJe Vismarkt, verklaren dat zLj op 4 juni 14A4 Janne den Brunenvan
veroordeelden tot het betalen van 10 s " 9 d" gro" aan Jacop Nevelinghe en 10
d. qro " gerecht.skosten "
Fo 63 v"/2"

2C)0

L4A4.

juli

1-5

1502" KerstÍaen Boudins en Jan de Mangheleere verklaren daL zLj 48 s gro
"
"
tourn " schutdig zj"jn aan Jacoppe Blommen en zi_jn broer Lodewiika
voor de aankoop van 2 merries en 1,2 d " qro voor het oproepen.
"
F" 63 v" /9.
L503" Race omedene erkent 10 lb" gro. tourn" scrruldig te zíjn aan L,odewiike
Blommen voor de aankoop van het huis op de hoeñ van de Torniersteeg,
dat Martj-n de Gheent gekochL heeft van Jacob
Blommen Door deze verklaring erkent Jacob Blommen ciat Jacob qeen schulden "meer
aan hem
heeft voor cleze aankoop en Lodewiike Blomme erkent zich voldaan
zijn broer Jacob voornoemd, voor zíjn rechten in het huis van de van
Scheltstraat \^/aar Jacob nu i.n woont.
12 februari. 14A6 (n"s.): alles is betaald"
F" 63 v" /1A"
1,504" Jan vanden Brouke, smid, zwager van Jan Basin

erkent 2 lb" gro"
tourn " schuldig te zijn aan Gillis den Crudenere, fs" Jacop"
Jan de paeu, Jan Basin, Jan Slabbaert, fs" .lacob en Jan de Mersman,
fs. Jacob , erkennen ZO so gro" schuldig te zijn aan Gillis den Cru_

denere

"

Fo 66 r. /1O"

15O5" Lodewiic van Calkine erkent 20 s gro
"

Pieters Boutkine.

" tourn " schuldig te zijn

aan

Fo 66 r"/1"1"
1506

" Lodewíic van Nevele erkent 12 lb" 5 s" gro" tourn. schuldig te zijn
aan Jacob Sturtewaghene, in de naam van zijn gast Willem den Clincken, voor 9 balen meekrap. Clais van Oedevelde en Jan Boeneo brouweç
staan borg voor hem.
F" 67 r"/4"

1.507"

Gillis van den l,VaIle en zi-jn vrouw Matte verklaren het huÍs, genoemd
trden Strekelrr aan de Ko.nermarkL,
voor B jaar, aan 2 Lb" 15 s" rJro"
per jaar, gehuurd te hebben van Martine
cueraerts" Gi11Ís erkent bovendien 3 lb" 18 d" gro" achterstallige huur schuldig
te zijn aan
Martine "
Fo 67 v'/9"

L508

L509

"
"

De

schepenen veroordelen Pieteren den Scaepcirivere tot
Ib" 4 so gro" aan cie f ermerie van *qint-Lisbette
"

van 3
F" 71

r'/9

"

veroordelen Fransoys Baghen tot het betalen van 35 s
"
Aelbrecht van Hamert , voor haringen
"

De schepenen
6 d
aan
F o 71, v" /4"

" gro"

het betalen

2C^1,"

1.404. iuli

4

16

15L0" De schepenen veroorcielen Janne van Praet tot het betalen van 33
3 ci " gro " aan Boudine den Grutere, voor koren
"
Fo 63 r' /2"

de Ledeghe erkent 30 s gro " tourn " schuldig te zí jn aan
dine den Grutere, voor koren" "
J oktober 1,4O4: alles is volciaan "
Fo 63 r"/3.

1"511'" Boudin

,

L51-2" De schepenen veroorclelen Janne Everboude, loakker, tot
van 33 s " gro " aan Boudine den Grutere, voor koren.

so

Bou-

het betalen

F' 63 r"/4"

de Backere uit Halle b,eloof t tot een bedrag van B lb " gro tourn
"
te beLalen voor Willemme van den Brouke, waarvoor hij wettelijke
plaatsvervanger is, aan Symoene van Straessele "
Fo 63 r"/5"

1,513" Jan

1.514. Boudin van Ledeghe

erkent Z Ib" 7 s" B d
Joes Besten, voor de aankoop van koren"
F" 63 vo/7"

L5L5" Harent Valke erkent 35 so

voor de aankoop
F'" 63 v"/8"

van koren

4

qro. schuldir¡ te zijn

aan

d" gro" schuldig te zíjn aan Joes Besten

"

1516" Jan Houcman erkent. 3 lb" 3 s" 5 d" gro" schuldig te zljn aan Janne

Poleit "
Fo 63 v" /11"

en Jan van Eecke, halheren in de plt, verklaren
dat op 3 decemJrer 1,403 Jan Spicht en Symoen van Bundelaer erkenden
3 lb" 6 so gro" tourn" schuJ-clig te zijn aan Pieteren AlauLe en 19
d" gro" gerechtskosten,
F" 66 n. /L2"

1517" Jces van Valmerbeke

L5L8" De schepenen veroorcrelen Kerst.iane cien scoenere tot het loetalen van

de 6 lb" gro" tourn" die hij in zijn bezit heeft van wijlen Janne
den Cupere, priester, aên de schepenen" De schepenen zullen het geld
doorgeven aan Mergriete Boersins en zj jn kinderen "
Fo 6b ro/1i"

1,519" De schepenen veroordelen Janne van Leuvene en Lisbetten sivlaerscalcx
tot het betalen van 2 Ib " gro" tourn" aan Heilsoeten, vrouw van Jus-

taes Ryoet.s "
Fo 70 r"/5"

15?o" De schepenen veroorcielen hem (sic) tot het betalen van 35 so gro"
aan Arend Baerde.

Fo 70 r"/6"

"

202

t4O4. iuli

17

1521,. Hector Sersanders

erkent 6 s " gro " tourn " schuldig te zijn aan pieteren Osten, wettelijk plaatsvervanger
voor Votrcwijne van den Vorde en
bovendien 4 d" gro. onkosten
Fo 63 ro./L4"
o

1'522. De schepenen veroordelen Jacoppe den l(eterboetere tot het betalen
van
2 Ib" 1-o s. g'o" t,ourn,' aô.n Just,aesse Botebuyke, voor achterstal lige
betalingen bij <Je aankoop van een huis.

Fo 67 r" /L"

1523

"

De schepenen veroordelen Vriillemme Buuc tot het betalen van 10 s. I
" gro " aan Ghyselbrecht Jaquemmiins "

d

Fo 67 r" /2"

1,524" ',¡louter Snouc
I inc, wetteli

Fo

1404"

iuli

72

r" /4"

erkent 22 s" 2 d, gro " sahuldig te zL)n aan Janne Bekejk plaatsvervanger voor Simoene van Formelles"

L8

L525" Segeren tJootman erkent 24 s" gro" schuJ-dig te zijn aan Marien
\^/ers, vocr geleend geld en voor di-er.en. Andries van den pitte
-voor Segeren
"
Fo 66 v"/7"
1"526

1527

"

s

Bruborg

is

Lievin vander Ghiist, Jacob de Luede en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zi-j op L6
juni 1,4A4 Git lís van Muschenbrouc veroordelen tot het betalen van
10 d" gro" aan Arencle Flaenwaerde en tot 29 d" gro" en 2 'ing" ge-,
rechtskosten "
Fo 67 r'/6 "

'" Lievin vander Ghiist, Jacob de Luede en hun gezeLlen, vincleren van
de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, várklaren dat zij op
mei 1404 Jan Kesele veroordeelden tot het betalen van 22 s" Z d" L0
9ro. a.an Roelande van der Heyden en tot 1,7 d" gro" gerechtskosten"
31 augustus 1404: alles is betaald
Fo 67 r"/7"

1-528" Lievj-n vander Ghiist, Jacob de Luede en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterj.j van de Sint-Jansparochie, verklaren dat hun voorgangers lviartin de Gheent, Thonnaes cie Clerc en hun gezellen op 17
februari 1403 (n"s") Goericke den Creeft veroordeelden tot het beta-.
len van 16 s" 10 d. gro" aan Gheerarde van Intaesberghe en tot 1,4 d"
gro " gerechtskosten.
Fo 67 r"/8"

2C^3

1404"
1.529 "

uli

L8

Lievin vander Ghiist, Jacob de Luede en hun gezellen, vinderen van
cle opperkosteri j van cte sint-Jansparochie, verklaren dat zi j op 19
januari 1404 (n"s") Heinric Metis veroordeelden tot het leveren van
2oo voeten dennehouL en 6 houten latten elk 11 voeten rang aan l\/illeme Stase en tot 20 d " gro " gerechLskosten "
Fo 67 rd /9"

L530" Lievin vander Ghiist, Jacob de Luecie en hun gezellen, vinderen van
de opperkosteri j van de Sint*Jnnsoarochie, verklaren riat zij op 1,6
apri r 1'404 Janne ,len þ9.5o?å1"fiå+*ßetaten van L4 s" gro " aan Daniete
Canerneele en tot 13 d " gro " ge.r"echtskosten "
F" 67 r" /1O"
i-404"

juli

19

vander Haghe, bakker, erken t" 21 s " 2 d " gro. schuldig te zLjn
aan Boudine cle Grutre, voor koren "
Fo 58 v"/1"3"

1531-" Jacop

1,532" De schepenen veroordelen pietr:ren van

van 22 s" B d" gro" en
F" 63 r" /16 "

1-5 d" gro"

aan

rler Mersch tot het betalen
Lievine van Overackere "

L533" De schepenen veroordelen Janne Joerse, als deken van de nering der
vÍ-skopers, tot het betalen van 24 s" gro" tourn. ean Janne GoeLhulse
Fo 67 v"/2"

L534" Bernart de Ghurseme erkent 3 tb" 2 s
aan Jan Quadepayen, om te kaarden"
24 september 1"406: alles is betaalcl.
Fo 67 ro/13"

10 d" gro" schuldig te zijn

Abin Wulgaert erkent 35 s" 6 d" gro" schuldig te zLjn aan Janne
Quadepayen, om te kaarclen"
Fo 67 r" /14"
L536. Jan Ghisels alias Jorer erkent 27 s " 5 d. gro " tourn " schuldig te
zLjn aan Jacoppe den Hamer'"
Fo 69 v"/8"
1-535.

1537

de Cupere, toen ontvanqer van
" Fransoys van cier Hof steden, alias
Vlaanderen, gaf vroeger aan pietren van Mombertoub een bedrag van
54L5 lb" par " als afbetaling voor c1e som die men hem nog schuldÍg
r¡/as o Dit geld . nochL ontvangen worden van de stad Gent" Op dit ogenblik is Gent hiervan nog 2976 l_tr" 5 s " par " schuldig "
F" 70 r"/3"

"

204"

uli t9

1404

1538" De schepenen veroordelen Jan Hur¡hen van Fots Lot het betalen, als
borq voor de vrouwe van Linterne, van 33 s" 6 d" gro aan Pauwelse
"
den Blonclen "

Fo 7() v"/L3"

uli

404

21

1539' Laureins de Vos, fs" Laureins, erkent 6 1b" 10 s" gro" tourn. schuldig te zijn aan Janne Lippins, voor een cluerenschip" Jan Vaenkin
fs" Pieters, JacoÌ: Vinke en Wiltem Blideleven stellen zich borg voor
LaureÍns" Het schip blijft eigendom van Janne Lippens en de borgen

tot alles betaald is"

Fo 63 v"/5"

L540" Symoen <ie Sceppere en Katheline uten Hove erkennen 2 Ib IZ s 9
"
"
gro " schuldig te zi, jn aan Wouteren Tancghen
"
F' 63 v"/12"
1541'" De schepenen veroordelen Andriese Bruunbaerde
4 lb" L0 s gro" aan Gheer.aerrle BoLten"
Fo 6G v./9""

tot het betalen

d

van

L542" De schepenen veroordelen Jan de Ruusschere, als voogcì vÕor ltiÍ11em
van den Ëeken, Lot het betalen van 3 fb" gro" aan de weduwe van
Heinric sproecx" Hij mag zt-jn geld terugvorderen van de voornoemde
Jan

"

Fo 67 r" /1"6"
L543. LÍevin Deynoet verklaar.L dat hi j een stal in het Grool: Vleeshuis
voor 3 jaren heeft verhuurd aan Janne Minnen"
Fo 67 v" /L"
1544

" Michiel van de¡: Stckelen erkcnt ZZ s gro " tourn. schuldig te zíjn
aan L+,ievine den Meunc, voor gesneden laken" Mergriete Serthomaes,
meesterin van het l-Hcberechtshospitaal staat borq voor hem"
o

¡'- 67v"/8"
ñO

1545

"

a

ñ

Lodewijc van Calkene verklaart twee hr:izen, naast elkaar qelegen
buj-ten de Zandpoort, j"n de Meul-enstraat, tussen cle woonsten van Laurel.ns Pontenoys en Roegi.er scleercx, op de grond van de.Bijloke,
\^/aärvoor jaarri jks 38 s" 61, 1" par" moet betaald worden, verkocht
te' hebben aan Michiele van tjen Broucke " De verkoop werd gedaan voor
1-3 lb" gro" tourn" Goessin Lussciraert verklaart z-ich akkoord in de
rìaam van de grondeigenaaiî, cle abciis van de Bi jloke"
12 januari 14A5 (n"s"): 4 Ib" reeds betaald
3 september 1,405 : weer 4 Ib. bet.aald
L3 januari 1.406 (n"s") weer 4Ib. betaald
3 juli L406: al-les is betaalct
Fo 70 r"/4"

205

14A4. iu1 L
L546

21,

" \dillem valke, Ghiselbrecht de t'4eulnere, Jan vanden Ackere en Heinric
de ln/evere, vinderen van cle oncJerkosterij van de sint-Michiersparochie
verklaren dat zLi op 15 mei 1'404 Pieter Timmermanne, fs" witlem, veroordeelci hebben tot het betalen van L5 d gro aan Lievine van der
"
Couteren en tot 26 d " gro " gerechtskosten"
"
Fo 70 v"/9"

1547. Willem Vatke, Ghiselbrecht cle Meulnere, Jan van der Ackere en Heinric de Wevere, vinderen van cje onderkosterij van cie Sint.-Flichielspa_
rochie, verklaren dat zLJ op B mei 1404 Jan Modden
veroordeelden tot
het betalen van 5 s" 6 d" gro" aan tloudin Laws en tot
21 d " gro "
gerechtskosten "
Fo 70 v'/i.C"
1-548"

willem valke, Ghiselbrecht de Meulnere, Jan van den Ackere en Heinric de Wevere, vincleren van de onderkosterij van de Sint-Michielsparochj-e, verklaren dat op 21 april L403 Rmeliic Tselzate erkende X1
halster gerst schurdig te zi.)n aan pauwels Mise en 18 d. gro" gêrechtskosten "
F" 7C v'/11"

1"549"

willem va1ke, Ghisel.brecht de Meurneere, Jan van den Ackere en t.teinric de l¡/evere, vinderen van de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie verklaren dat zii op 15 mei 14c4 nrrelips vaenkine
den tot het betalen van 2 s" 4 d" gro" aan Lievine vandenveroordeelcouteren
en tot 26 d " gtîo, gerechtskosten "
F" 7C vo/8"

1550" Jan Jours erkent 1,2 s. gro. schuldiq te zijn aan Jacop Smedekine,
voor geleend geld "
Fo 71 r" /4"
1"404

"

juli

22

1551' Pj'eter van scoenaercle en Jan van Turtetboeme verklaren dat zij als
plaatsvervangers voor Heinric den Dapper, 4 lb" gro. tourn" hebben
onLvangen van c1e weciuwe en erfgenarne van Joesse den Moenc" Joesse
was tot ciit beclrag veroordeeld door de schepenen Gheerem BorluuLs,
Segher Everwijns en hun gezellen, zoals bli¡tt uit fo 59 van hun
schepenboek op 15 mei 14OA
1,404

F" 70 v'/5"
juLi 23

L552. Lisbette stt{eesters verklaart dat ziJ 4 lb" gro" tourn" schenkb aan
Boudekine van der StraLen,als gi.f t en voor diensten" Het geld mag
na haar overlijden uit de erfenis worden qenomen"
F' 63 v"/L3"

206

ulÍ

14C-4.
1-553

"

23

Faillaert, ketelsmid, erkent al s borg voor rdi l em al gh s .I9 s
B d" gro " schuldig te zij n aan de weduwe van JanneI vanclen
Hoeghen_
huus
F" 66 v" /1O"
Jan

tni

o

van der schuere, fs" pieLer, smid, verklaart aan Mergriete
van den stekenen e vrou\,^/ van Bertelmeus Gheeraa.rcls en
aan haar zuster
soetine, kinderen van willem van cier stekene en zLjn erfgenamen,
zi-j een st.uk qrond van ongeveer l bunder in bezit Ãogen nemen, De dat
grond ¿is gelegen in de paiochie l-tofstaciei en ze hebben dit
stuk van
hem overgekocht "
Fo 68 r'/!"

L554. Jacob

1_55 5

"

Arend van voshole is .loortlfi.t ,run sint--tvlartens-l,eerne, in het
land
van Aalst, wettelijk in he! bezit gesteld van 9 bunder grond qelegen
in de parochie in het goed teln sorie " De grond behoorde vroeger aan
Adryaen Gheylinghe en is hem overgegeven
voor achterstaLlen
Adryaen had bij het i:etalen van 1, ln" par" per jaar erfelijke die
ten, op die grond. Arend van voshole verkoopt nu dit bezit aan ren_
Gheraert GheylÍnghe, zoon van de voornoemde Adryaen, voor 30 lb" gro"
tourn" Arend mag <ie ondert,ussen geciane opbrengsten houden, maar za1
ook de lasten van die periode betalen
"
F" 68 r" /2"

L556" Florenise vilain beklaagt zich erover dat Kerstiane Bens, grafetijk
moermeester, gedurende 9 jaar op zLjn moer gelegen te Hulsierloe,
geheten simoen Goudsmets moer, i-'eerl raten
!r.r.n en het geu/onnen
Lurf heeft verkocht " Kerstiane ontkent. dit en
de schepenen oordelen
clat er geen vergoeding moet betaald worden
"

Fu 70 v" /1""

1"557

"

J'anne I'anden Moere, schout van Îtbesten blicjenrl verzocht
en eist dat
het Gasthuis van c1e LazarÍe en de karthuizers, mede zouden
betalen
met het Axelambacht, omdat
moeren
gelegen
zijn
aan
de
waterloop
die Jacob vander Moere deed_hun
uitgraven " Bovenclien ondervindt het
Axelambaoht'-veel schade door heL water afkomstig van het
voornoemde
moerr dat Craloe genoemd wordt" De schepenen oordeLen
clat
de karthuizers en het Gasthuis niet ver:plicht mogen worden om mee
te betalen maar dat zii op hun kosten ervoor moeten zorgen dat AxelambachL
geen waterschade meer van hen ondervond
"

Fo 70 v"/3"

'1558" Kaf-eline vanden Hove verkraart de helft
van een loeve, met een huis
erop, verkocht te hebben aan Gillis Snaet,
fs" Jacop" Het is gelegen
op de Leie tussen Jacop Hodeveeren en Jan Vos,
houtbrekersr en de
andere helft behoorcle reeds aan GilIis"
Fo 70 v"/7"

2C^7

1,404.

juli

1559

Heinric van Bray erkent I 1b" gro" tourn. schulclig te zijn aan Martine van lìussele, voor de aankoop van een halve loeve, staande in tle
Donkersteeg" Heinric valr den Moure en Jan Borluut, i"" Ghiselbrecht
zilversmid, staan borg voor Heinric"

"

23

F" 71 r'/2"
L560. Ghi jselbrecht de Morenere verkl-a¿uL een achtsLe van het Goed ter
t'lellenr qelegen in de parochie Zaffei-are, aan de þloedevel tstraat,
het hele goed ongeveer 28 bunder groot, verkocht aan Janne clen Boemhouwere, priester"
Fo 71 v" /2"
1-561-

" Martin Boene erkent 5 Ib " 6 s " gro. schuldig te zijn aan Soetine van
Andworpen, zuster in het Gasthuis "
Fo 75 v"/7"

1,404

uli

24

de Mets erkent 2 Lb" gro" tourn" schuldiq te zijn aan Joosse Bes"
F" 67 v"/3"

1"562" .Jan

ten

i563" PÍeter Steemnaer erltent
Besten, voor koren,"
F" 67 v"/4"

2a

so 1-O d" gro" schuldig te zijn aan Joesse

1'564" Wí11em de Vremde verklaart Janne Goethalse, f s" pieters, schacieloos
te ho.rden tegenover Janne van den Velde, alias Bleckinc en in de

plaats van Janne Goethalse negen jaar lang 30 s" gro" Lourn" te betalen aan Janne van den Velde" Ilr/illem de Vremde heeft het geld hi-ervool:

van Janne Goethalse ontvangen.
Jan van Beke, schríjnwerker en Zoetín sVos staan borg voor l¡/illem",
Fo 67 v"/7"
L565.

Jan cle Vriese, fs" Gheerarts, verklaart een qoed van ongeveer 1,2
bunder groot, riggende j-n de parochie Loo, met alles waÈ erbi j
-.
hoort, behalve de vleestiencieç1.ehuurd. te hebben v"Laurein"" vaÃ Ryselberghe, fs" Room, vool:6 jaar, aan 2 rb" 6 s" gro. per jaar" Het goecl,
moet bij het eínde van de pacht achterqel.aten worden zoals het nu
bezaaid is "
De pachters moeten elk jaar twee dagen aan het dak laten werken,
waarvoor zÍj het materiaal zttllen leveren" Elk jaar moet de pachter
25 jonge bomen of 50 elzen planten" De pachters hebben z Lb" 10 s.
gro" geld geleend van de eigenaar" Ze moeten dit terugbetalen op
het einde van de pacht., Simoen de Ghuchteneere is borg voor Jan de
Vri-ese "
Fa 72 r"/7"

'
uIi

1.404

2OB

26

L566" De schepenen veroordelen Katerlne, weduwe van CIais van ldesemale,
dat zij als voogd van twee van zijn kincleren aan Pieteren cle pape,
deken van de Sint*Jorisgilde twee derden van 20 s" gro" moet betalen
en het derde deel aan Mergriete van Wesemale, dochter van de voornoemde Clais "
Fo 66 v'/6"
L567

"

De schepenen veroordelen Jan polremanne
d

" gro. aan Ycliere den Vos "

tot het betalen van L8 s o g

Fo 70 v" /12"

L568" Pieter de Brune verklaart een achtste van het Goecl ter Hellen, gelegen in de parochie Zaffelare, aan cle Hoedeveltstraat, het hele goed
ongeveer 28 bunder groot, verkochb aan Janne den Boemhouwere, pries-

ter

"

F"

71"

v"/3"

L569" Zegher Mathiis, f s" Jan, verklaart het goecJ te Eine, geheten het
Goed te Herlegem, ongeveer L4e bunder groot, in pacht te hebben ge_
nomen van Simoene ut,en Hcve, voor zichzelf en aIs voogd over cle kinderen van clais scranen" De pacht loopt 9 jaar, aan 7 rb. par" per
jaar per bunder" Jan van den Haghe, fs" Gheeraórts uit Eine en Boudin de Scoesuttere staan borg voor Zegher "
F" 74 v" /2"
schepenen veroordelen Jan de Nobel tot het betalen van 2
äâFl Symoene van den Bossche"

1.57O"

De
6
Fo

1,404"

luli 27
zijn schuldig aan Pietren Lauwaerde, ontvanger van de abt van SintPieters bij Gent, in de Vier ambachten,voor achterstallige pacht:
.lacob l¡/outerssÕnê ¡ 3 lb " 1,7 so 2 d" par" , de weduwe van Boudin Hughe, f s" Hughe u 43 s" par", Jan pietèr, f s. Jan, 4 lb, L8 so 10 cr"
par"o olivier stoute, 38 so 7 d" par", wilrem BÍankaert,
g 1b" 2 s"
par"r clais van den Hirle, 7 lb.6 s" par", Boudin de Scriverer
1b' I s: par", Pi-eter cortvrient, 41" s. B d: par", Jan pieter Jans3
voor zíjn broer Joesse pieter Jans, 4 rb. L9 do paro, Jan Huughssone, 44 lb" I s" par", Jacob van perboeme, B fb" B;" par", Raesse
strubolle, 33 lb" 5 s" 3 cl" par", willem Beste:, 6 rb. 1_o s" 6 d"
p9r.r Jan Beste, 9 lb. 1,L s" 2 do par" en wirlem Delleman,
50 s, par.
Fo 61,

L571,

"

d" gro" tourno
76 t"/7"

llo" 2

r^ /7 "

1404.

'iuli

28

L572" Hildebrant de Backere verklaart een lijfrente van 6 so gro" per
jaar verkocht te hebben aan Jacoppe vanden Muelen, broeder in ¡et
Gasthuis"
De renLe is gevestigd op een huis, staande aan de Lieve,
,htaarvan de grond toebehoort aan een capelrÍe van Sint-Veerle, nu

s

zCJ9

in het bezit van Jan uter
klaart zich akkoord in de
is"
F' 68 v" /2"
L4c4"

iuli

Galeyden " Priester Lievin Kindekin vernaam van Jan uLer Galeyden, die afwezig

28

1573" Marie sRaets verklaart 2 Ib" gro " te schenken aan Kateline vanden
Heede, weduure van Ja.n vander Riist" Dit gebeurcle met de toelating
van haar man Janne clen Neve. Het geld mag na haar dood uit haar er-

fenís genomen
F' 71 ro /3"

worden

"

1574" De schepenen veroordelen Gheerarde den Meyere tot het betalen van
lb" B so gro. aan Heinric EqglrerÍc.

2

F' 71 r" /5"

1_5

75.

Matthiis vanden

Boemgaerclen, als man en voogd van Claren Boccaerde,
van Janne cien Borchgraven en voor .Janne Coolman, man en voogd
van Adewiinen Borchgraven, fa" Jan, erfgename van haar vader is voòr
de schepenen gekomen" Hij heeft vroeger reeds de rechten van Adewiinen overgekocht, maar Ís nu in een geschil met Jan de Knorre en ArenC
de Pottre " Jan Borchgraven heeft vroeger bezÍttingen gekocht van
Goessine de Pottre en Mergriete de Pottre, vrour^/ van Claise den Koc"
De overeenkomst is dat Matthiis 1 ciachwant en 14 roeden grond houdt
gelegen op de Middermuelenkouter" Jan de Knorre krijgt een hofstede
te MÍddermuelenr €ñ een stuk groncl ernaast op de Overmuelenkouter en
30 roeden grond, gelegen op Baerdenbrugghe, achter Kallen Lauwers.
weduwe

F" 71 r'/7
1576

"

"

Heinrj-c van Danckaertseeke kochL vroeger een lijfrente vân 12 1b"
par. per jaarr oP het leven van Beelen Sneyers, vrouw van de voor:c i;,
noemde Heínricr van Zeger van cler Lare" Deze rente werd verzekerd op
bepaalde bezittingen te Lovendegem, die daarna gekocht werden door
Willem Hughzoons " Deze laatste bracht rJe rente over naar een brouweri j buÍten Torre, geheten rfden Spiegheltr" Heinrj-c van Danckaertseeke
verkoopL de rente nu aan Jacob van Hertbuer, huidig eigenaar van de
brouwerij, voor B lb" gro" Lourn" en hij erkent zodus geen rechten
meer te hebben op de brouwerij

Fo 76 r"/8.

1.404.

juli

29

1'577' Jacop Muelenkin erkent 36 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan Willem

de

Buysson

"

Fo 68 v"/3"

1578" Daneel van Maldeghem, Jacob Stulpaert en Joeris Stevins, vj-nderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, verklaren dat zlj op 10 mei
1404 Willem van den Werde veroordeelden tot het betalen van 1,4 d"
9ro. aan Janne Plattine en tot L3 d" gro" en 2 Lng" gerechtskosten.
F" 69 r"/1"

21C^

1404, Juli
1.579

"

29

Daneel van Maldeghem, Jacob Stulpaert en Joeris StevÍns, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, verklaren dat zij op L9 februarf 1'4c4 (n"s") Jacob Goedman veroordeelden tot het betalen van
6 s" gro. aan de vrouw van St,asin Ryoets, als plaatsvervanger voor
haar man en tot 1-5 d" gro" gerechtskosten.
F" 69 r" /2"

1-580. Daneel van Maldeghem, Jacob Stulpaert en

Joeris Stevins, vinderen
van de opperkosteríj van Sint-Michi-e1s, verklaren dat z¡j op 16 okLober L4C.3 Philips Hudghebaucl veroordeelden.rtot het betalen van 6
so gro" aan Janne platt.ine en tot 2 s" gro" gerechtskost,en"
F" 69 r'13"

1581" "

Daneel van Maldeghem, Jacob stulpaert en Joeris stevins, vinderen
van de opperkosterij van sint-Michiels, verklaren dat zij op 5 juli
1"404 woutren strubollen veroordeelden tot het betalen van 7 s" gro"
aan Ector van Hoyen en tot 25 cl " gro " gerechLskosten
"
F' 69 r"/4"

1582

ôaneel van Maldeghem, .Tacob stulpaert en Joeris sÐevins, vinderen
van de opperkosterij van sint-Michiels, verklaren oat zíj op 16 oktober r4a3 Janne Donker veroordeelden tot het betaren van 4O d" gro"
aan Pietren der wedewen en tot 1,2 d" gro " gerechtskosten
"
Fo 69 r"/5"

"

1-583. Daneel van Maldeghem, Jacob Stulpaert en

Joeris Stevins, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, verklaren dat zíj op' 19
aprll 1404 Willem den Brunen, wonende te Overbrouc, veroordeelden
tot het betalen van 16 s" I d" gro" aan Daniele Vriende en tot 15
d " gro " gerechtskosten
"
Fo 69 r"/6"

1584" Daneel- van Maldeghem, Jacob Stulpaert en Joeris SLevins, vinderen
van de opperkosert,ij van Sint-lvtichiels verklaren dat hun voorgangers
op 9 augustu s 1402 Jan de Musere veroordeelden tot het leveren van
I2Oo houten sLokken, Deinse maten, aan Mergriete Scots en tot 24 d.
gro " gerecht,skosten

Fo 69 r"/7"
1-58 5

"

, Godevert van der Brugghen erkent 26 s" 10 d" gro" tourn" schuldig
te zijn aan Pieteren Aelbrechte, voor i j zerwaren "
Fo 77 r' /6

L586" Jan de Koc, fs" Raesr hu wonende aan de Vismarkt, erkent 26 s 4 d"
gro " tourn " schuldig te zijn aan EÍlsoeten, vrouw van Justaes Ryoets
"
Fo 72 ro/5"
1,587

" Daneel Paesdach erkent dat híj als borg voor cillisse Vincken uit
h/ontergem, 4OOO elzenhouten of beLere takken schu ldi g is aan Lode-

21.1

wilcke den Clerc "
F' 73 r" /L0"
1,404.

uIi

29

L588' De schepenen veroordelen cie weduwe van simoen van Ravenscoet en.
Boudine van Ravenscoet, voor ziclnzeLf en voor de urf g;;;;; - van
de
voornoemde simoen, Lot het betaten van 4 rb" gro" tourno aan
Gheeraerde van der Donc, in de naam van zLjn vrouri. Daarmee zijn ze ontsragen van de 10 rb. gro" die Gheeraerd van hen eiste"
r

1,404.

F" 7S v"/5"
juli 3o

1589" Lodewijc van den Hole, Lievin van der Ghijst en hun gezerlen,
vinderen van de opperkosterlj van de Sint-Jansparochie verklaren, dat
zij
op 25 februari 1404 (n"s") Janne clen Mil veroordeelden tot het betalen van 1'2 s" gro" aan willemme cien vremcien en tot 1-5 d" gro. g€rechtskosten "
F" 48 v"/3"
L59CI

"

L591"

Jan Daníels'sone. verklaart een lijfrente van 2 zakken rogge, elke
zak
van 4 halsLer Gentse maten en 12 s" gro" per jaar
verkocht
te
hebben
aan MergrieLe-van Munte, weduwe van ian Serpieters. Jan belooft de
rente wetterijk te vestigen op 1-4 bunder grond, qeregen binnen de parochie Merelbeke, naast het goed ter Heyclen van de 14 bunder
houdt
"
Jan er 10 van YdÍere van Ydeghem en ¿ vån cje
aalmoezenie van sintPieters. De gronden zi jn enkel belasl met de rreerli jo. rente vr/iIlem
"
van den Steene is borg voor Jan "
F" 68 !:ð /6 "

Lisbette van Hertbuer, met haar man Phelipse van Dronghene
pieter
van Hertbuer verdelen de enfenis van Jacoppe van Hertbuer" en
Lisbette
ontvangt 19 s" lz d" par. erfelÍjke rente op cie grond van een
huis
in de DrabsLraat, naast cle Herthoirne" pieter oñtvangt een erfeliJke
renLe van 25 s. pa.r. en l kapoen op een
Le Aoeiem, toebehorende aan de gebroeders Jannr: en t¡/illem vanstede
clen Beken, ãn op L gemet
grond liggende aan de Pedersellepoort en op 1 dachmael grond te Adegemr in pacht gehouden door Lievin de Beredel. Deze laatste is
slechts 3/4 van een rente, het vierde deel l:ehoort aan versoetlne
y?n^Hert.buer, vrouh/ van Jan van Longhenile"
Fo 69 r"/9"

1592" Jan Jours erkent 6 lb" gro
voor de aankoop van vis "
Fo 69 v" /I"
L593, De schepenen

"

schuldig te zijn aan Janne Kauwericke,

veroorderen Gillisse de pratere tot het betalen van 4
lb" gro. tourn" aan Willem van Leuvene, voor de
aankoop van een huis,
s.taande ín de Berouwstraat,.
F' 72 r"/3"

21.2
1.4C^4

uli

30

1594. Lodewiic van den Hole, Lievi-n van der Ghiist en Jan de Clerc, vinderen van de opperkosterij van de sint-Jansparochie, verklaren dat zij
op 3 juli 1,4a.4 Kerstiane Boudins veroordeerden tot het leveren van
5oo dikke stokken aan Janne Ghoethals en'tot 26 d" gro" gerechtsr kosten "
F' 72 r"/5"
L595" Lodewiic van cjen Hole, Lievin van cler Ghjjst en Jan cle Clerc, vinderen
van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zij op
31 mei 1404 Janne Bouctins veroordeerden tot het betalen van 2 s"
gro" aan Willem den Ruwen en tot 15 cl" gro" en 1" ing " gerechtskosten
"
F" 72 r"/6"
1,404.

1-596"

uli

31

Lievin de Moer erkenL in de plaats van Jacoppe den Buc 2
gro o schuldig te zL)n aan Heinricke den Amman
"
F" 62 v" /16"

]b" B s"

1597" Pieter Loetsr voor zícihzel.f en voor Heinric, Alusen en Lijsbetten
LoeLs en als voogd voor Catlekine sConincx; Bert.elmeus Gheererts,
voor zichzelf en voor Roegere, Arende, Mergriete, LÍsbette en Beatrj-sen Gheeraerts , zi)n broers en zusters; Beatrise Reymaers en Jan
van Vossevelde verklaren een achtste van het t'goed ter Hellenrr in de
parochie Zaffelare aan de Hoedeveltst,raat gelegen, verkochL te hebben aan priester Janne den Boemhauwere. Het heLe goed is 28 bunder
groot "
Fo 68 rt/3"
L598

" Jan de Martereere erken t 17 lb " gro " schuldig te zi)n aan Matthijse
vander Houven, voor ploegrechten, besaetheden en andere zaken toebehorende aan het aalmoezeniegoed van Sint-Baafs, liggende te Gontrode.
F" 68 r"/5"

1599" De schepenen veroordelen wi1lem vanden Abeel-e tot het betalen van
46 so L0 d" gro" en I d" par" aan Janne clen Saghere en Janne van
den Raste, voogden van Soetine Beys, fao .Tan, voor achterst,alliqe
pachten

"

Fo 68 v'/8"
L600" Jan Screvel, priester, verklaart 4 s" par" per jaar: aan erfelijke
rente, te schenken aan de f ermerj-e van Sint-Lysbette in Gent.
De rente is gevestigd op zLjn huis, u/aar hij nu in woont, staande in
de Ghinghebeerstraat " Diederic Hall.i.ncstrate verklaart zLch akkoord
als grondeigenaar van het voornoemde huis "
Fo 72 r"/3"

21,3

1404.

ju11

31,

In het geschil tussen .Janne Scollen, brouwer en Cornelis Coudyser
over het huis dat Cornelis huurde van Janne worclt uiLspraak gedaan
door de schepenen" llet huis is gelegen in de parochie Laarne op de
heicie over cle pastoor van Laarne. Janne betwist de geldigheid van de
huurovereenkomst daar deze zonder zLjn toelating mei cle voornoemde
pastoor is gesloten, maar de schepenen beslissen dat Cornelis er
drie j aar in maq hrl i j ven wonen "
Fo 74 ra/6"
16C.2 " Gi1lis van Lombeke, alias Crockaert, verklaart 1-OO Franse kronen te
schenken aan Wi 11em van Lomi¡eke , f s " Everaerd van Lombeke alias
sRidsers , ziln kleinzoon " Het geld zal 'hi j van zLjn vader ontvangen
bij de Cood van Gillís"
F" 75 r"/4"
1-603. Matthi js van der Houven verklaart een huis, staancìe te Gontrode aan
de brug, verkocht te hebben aan Kerstine vanden Vivere, weduwe van
Symoene van den Abeele, voor 5 lb" 16 s. gro" tourn" Ghuyeet van
den Abeele, haar zaon, st.aat borg voor haar"
L601"

Fe 75 v"/1.O"

1604" Vroeger verkocht Pauwels Soey en zLjn vrouw Kateline een erfelijke
rente van % mud rogge per j aar aan Mergriete van Likevetde De rente
werd gevestigd op 4 gemet gronclr liggende in de vierschaar "van Sinaair ñu toebehorend aan Janne Soey, fs" Philips" Deze rente werd
nu door dezelfde Janne Soey teruggekcclt van de huidige bezitters
Ghiserbrecht de Grutere, fs" Jan en Jacob van Likeverde"
F? 79 ra/2"

1404, qgqqstus 2
1605" rnghel Pynaert en Katheline van den Ackere, zLjn vrour^/, verklaren

een erfelijke rente van 12. s" pãr" per jaar verkocht te hebben aan
Janne den Peyster" De rente is gevestigcl op het huis in de Waghenersstraatr \¡/aar zij nu in wonen, op de grorrd van Ghelloete den Amman,
ltaarvoor het belast is met 1,2 s " par " grondci jns " Ghelloete den Amman, fs" .fan, verl<laart zLch akkoord"
F" 68 v, /5.

1606" Jan vanden Assche en Mergriete BertrucJen, fa" Jacob, erkennen 30 s"
gro" tourn" per jaar schuldig te zLjn aan Gillisse Rijsinc voor de
pacht van een goed in cie parochie Nazareth, voor 6 jaren" Bovendien
moeten ze elk jaar van de pacht, 14 halster wilde zurLng leveren als
rente, aan het Sint-pietersklooster "
F" 68 v'/6"

t6O7" Pieter van Kerkem, priester, verkl aart de Iijfrente die hij kocht
van Goessine vanden Dale en zLjn vrouw Lij sbette en die zolang loopt

214

aIs hij leeft, verkocht te hebben aan Janne Andries, fs" Gillis"
F" 68 v"/7"
L404, auqustus
L608

"

1"609 "

2

Gheerart. van den Nieuwerborch, Gilli-s Ghiselins, Goessin cle Clerc
en Pieter Meere waren aangesteld als vinderen in het geschil tussen
Jan van den Heede met zLjn vrouw Marie en Janne Paeps meL zijn vrour^r
Katheline, de dochter van voornoemde Jan" I-{ier volgt de overeenkomsL
zoaLs ze die aan de schepenen meedeel.den "
Jan Paeps behoudt het goet tsmoers, met, alle
rechten zoals men het
houdt van de heer van Ayshove evenal-s het leentje dat gehouden wordt
van Jan van Nueville" De L0 lb" 10 s" gro" die Jan van den Heede
schuldig is aan Janne Paeps zullen van j.aar tot jaar betaald worden
door telkens de rente die Janne Paeps schuldig is aan Marie voornoemdr êr af te trekken" Dit alles was overeengekomen op 22 februari t4C3 (n"s,) "
Fo 69 r" /8"
De schepenen oordelen dat Diecleric sCake, fs" Wouterr êh zijn vrouw
KathelÍnen van den Heede de 10 lb " gro " niet moeten betalen die de
ouders van Katheline, Jan van den Heede en zijn vrouw Marie van hen
eisen als compensatj-e voor geschonken huwelijksgoederen"
Fo 71, r"/LO"

L6L0" De schepenen veroordelen Gillisse Alaert, als borg voor Janne
Joncheere tot heL betaren van 30 s o ãân Daneel Reinkine.
Fo 72 r"/2"

den

1"61,1,"

Jan de Joncheere erkenL 21" s" gro" tourn. schuldig te zLjn aan \^iiIlemme den Cunts, voor wijn "
Fo 72 r" /4"

161.2 "

Everdey de Grutere en zi"jn vrouw Peroene sKempen verklaren een erfeIijke rente van L5 lb,, par" per jaar verkocht te hebben aan cillisse
den Suttere " Everdey verkreeq cle rente van zLjn overleden moeder
Mergriete van Ravenscoet, fa" Jacop etn het is een cìee1 van de 30 lb.
par " erfrente die Jacop van Ravescoet kocht van Boudine den Grutere
en zLin vrouw Anesoeten, met cle toelating van Ghiselbrecht den Grutere, hun oudste zoon en erfgenaam" De rente is gevestigd op een
leen, geheten rfde Grute van Ghendtt hetgeen Boudine den Grutere is
leen had van de graaf van Vlaanderen" De andere L5 Ib" van de renLe
behoren nu aan cle kapel van het. wevershuis in Gent"
F" 74 r"/7"

1613" Everdey de Grutere en zijn vrouw Peroene sKempen verklaren een erfelijke rente van 7 lb" 10 s" par. per jaar verkocht te hebben aan
Gittisse den Suttere" Evetrdey verkreeg de rente van zijn overlecien
moeder Mergriete van Ravescoet, fa" Jacop en het is een deel van de
30 lb. par" erfrente die Jacop van Ravescoet kocht van Boudine den

275

Grutere en zijn vrour/ú Anesoeten, met de toelating van Ghiserbrecht
den Grutere, hun oudste zoon en erfgenaam" De renLe
is qevestÍ,gd
op een leen, gehetenttde Grute van Ghendtthetgeen Boudine
den Grutere in leen had van de heer van Ayshove.

F" 74 r"/8"

1614" Laureins van singhem verklaart een lijfrente van
jaar te schenken aan Marien van den Abeele, al i as% murl tarwe per
s vr/in ters , voor
alle díensten die zLj voor hem deed" Hij ,ât de rente
vestigen op
een goecl op maximum 3 mijlen van Gent"
Fo 76 r. /I"

16L5' oste cle.Hudevettere, f s" Goessj-n aanvaardt te zijn in de
toebehorend aan Janne Sloevene, waar,Segher dAmman ln woont"herberg
HÍj
bel-ooft zijn dienst goed te doen en ervoor rekeníng af te leqgen.
Goessin de Hudevetterer zLjn vader, Jan de Hudevettere
uit óeinze,
GillÍs Ghiselins, fs" h/outer en Gil1es Alaert staan borg
voor hem
tot een bedrag van 1_OO lb" gro" tourn"

F' 76 r"/5"

auqustu s4

1404
1'61'6

1617

1.619

" wi]Iem valker Ghiselbrecht. de Muelner:e en hun gezellen, vinderen
van de onderkosteri j van cle SinL-ir{ichie1"p.ro.ñie verkíaren dat z¡'j
op 6 oktober L4CI3 i/vÍl]em vanclen Heeken veloordeelden
betalen van .17 so 6 do çro" aan Laureins van Hijste en tottot47het
gro"
A"
gerechtskosten "
F" 75 r,/6"
"

"

Boudin de Ledeghe verkraart een lijfrente van negen tarwebroden
per weekr elk brood 4 mark wegend, verkocht
te hebben aan Janne Laurrrers en Mergriete tsHurters, arias van ¡laudenaerde,
vrouw" De
rente loopt zorang Janne of Mergriete in leven zijÁ" zijn
ne
wordt
gevestigd op het huis van Boudiñ, staande in rde ouonurg,rente
tussen
de
huieen'/an Jacob }laesr een brouwárij en de vrouw van Janne Bernaerds
en zíin kj'nderen" Het huis staat op de grond van verschilrende personen en is hiervoor belast met 3 lb" ti s" paro en 1 kapoen aan
grondcijns. De groncieigenaars Goessin
in de naam van
de Bijloke en Pieter Bernier, priester,Lusschaert,
in
de n.å* van o"L"v" girde
van Sint-Jacobs, verklaren zich akkoorå.
Fo 75 r"/'7"
PÍeter sceenmaer verkraart een lijfrente van 6 Ib" par.
te
hebben aan Janne Versaren en Liisbette Burs zíjn vrouhr"verkocht
De
rente
,
loopt zolang Janne of Liisbette in leven
ó. rente is qevestlgd
op de helft van een bakkeriju st.aande voorzIjn"
de
o"L"
b¡:oedersr op
groad van de stad Gentr waarvoor het hele huis 22 s"vopar"
grondcijns
moet betalen per jaar, die op dit ogenblik ontvangen worden
door
Jacob uter Gateyden " Bovendien staat een andere rrãtve bakkerÍj
voor
het Gravensteen, gelegen op de grond van J; ;;;r;-;;
Gherloet
mansr fa' Llevins, borg voor cleze rente" Justaes onredene, als snm_
vancler van de lanc'lheer, de stad Gent, verkraart zich akkoord" ontF" 76 vo/2"

2i.6
1"404.

auqustus

5

L619. Perchenael de Meyere verklaart 4 lb" gro" tourn" ontvangen te hebben
van Pietren Janssone, voor de aankoop van een huis ln de Nodenaysteeg" Perchenael heeft het huis verh/orven door een pandíng ten nadele van GillÍs vanden Doerent, voor de schuld bij de aankoop van
een paard" Kateline, vrouw van Gillis vanden Doerent verklaart 2 van
dê 4 lb. ontvangen te hebtren"
F" 69 v"/4"
1620" In het geschil tussen Janne van den Wiele en Gillisse Massin beslui*
ten de schepenen dat Gillisse als borg voor Berthelmeuse van den Wiele, vader van de voornoemde Janne, 10 lb"gro" tourn" moet beLalen
aan Janne "
Ziin vader had hem clit bel.oofd bij zijn huwelijk met Katheline van
Overdam. Gillis mag dit geld terugvorderen op Berthelmeuse"
2a januari 1,4os (n "s. ) : Girlisse heef t de L0 1b" betaald "
Fo 69 vo/3"
1"621'"

Gillís van Alvanne ve¡:klaart een 1.i jf rente van tC s o gro " Lourn " per
jaarrerkocht te hebben aan Li.evine van Overhackere. De rente loopt
zolang Merkj-ne van Ove¡:hackere, zijn natuurli jke dochter, zaL leven
en zal worden gevestigd op een grond op 2 mijlen van Gent" Jan de
Coc en Plartin Ebbelin staan borg voor Gillis "
20 augustus 1409: Lievine van Overhackere verklaart dÍt voldaan "
F" 74 v"/3"

L622. tr/outer van Alnan verklaart een tijfrente van L0 s" gro. tourn" per
ìaar verkocht te hebben aan Lievine van Overackere" De rente loopt
zolang Meerkine vaq.$r6-rackere, zLjn natuurli jke clochter biJ Amelberghen van Maelbrduïi'De rente zal gevestigd worden op grond liggend op 2 mijlen van Gent" Jan de Coc, lvlertin Ebbelin en Gittis van
Alnanne staan borg voor Wouter.
Fo 75 ro /5"
1623

" ln/illem va1ke, Ghiselbrecht de Meulnere en hun gezellen, vi-nderen van
de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie verklaren dat %ij op
1-6 oktober t4o3 Mangheline den Hudevettere veroordeelden tot het lcetaren van 4 s" 9 d" gro. aan .Janne clocmanne, fs" Jan en tot 16 d"
gro. gerechtskosten "
F" 75 v"/2"

1.624 "

l¡/i11em Valke, Ghiselbrecht de Meulnere en hun geze1len, vinderen van
de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat r¡/í11em
wouterssone op I apriL 14a4 erke.nde 6 s" gro" schulciig te zijn aan
Zegheren Boelaert en 22 d" gro" gerecht.skosten"
Fo 75 v"/3"

1625

WiIlem Valke, Ghiselbrecht cie Ivlerjl-nere en hun gezel1en, vinderen
de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat z,ij
7 november I4A3 Janne Cornelis veroordeelden tot het betalen van

"

VAI]

op
4,1
.,+

¿rt

s" 9 d" gro. in Hulst aan Lievine Toc en tot 9 d. gro" gerechtskosLen

"

Fo 75 v" /4"
1,404

au

stu

6

de Roe stelL Janne den Backere, nu wonende in ttden Bonten
Heertir , aan als onLvange:t van de schulden clie Anqneesse van der
Lecke, Jan Niewenborch , Katheline van der Haqhe, Jan vínke, Jan uten
Lr/ulghen r €ñ Jan van Verkem aan hem hebben,
F" 69 r'/1A.,

1.626" Ambrosis

1"627 "

De schepenen doen uitspraak in het c¡eschil tussen Janne den Baertmakerer cleken van de tijkwevers en zijn gezellen aan cle ene zLjde en
Lisbetten van der Beke, weduwe van Diederic Sletsaert en Aechte sBiters, weduwe van,Jan van Singhem aan,le andere zijde over hun huizen

in de Heilige-Geeststeeg, het huis naast het hoekhuis met cle Kattesteeg dat Diederic Sletsaert naliet en cie twee huizen ernaast die
Jan van Singhem naliet" Gillis de Suttere en Jan Heebinr 9ez^¡oren
landmeters te Gent, verklaren dat het muurtje tussen de gebouwen van
de beide partijen qemeenschappelijl< bezit is
F" 69 v" /2"
1628" Pieter van Campene, fs" Gheerart erkent 2 lb" 1,7 so 6 d" gro" schuldiq te z.ijn aan Janne van Roesselare, f s " Pieter, voor geleend ge1d"
Fo 74 r"/9"
L629" In het geschil tussen Cornelisse van den Eechoute, huidiq onderbaljuw van Gent aan de ene zijd,e en Janne den Ruddere uit Ïdegem en
Laurenise Hotten aan de andere zijde, over de huur van meersen die
voornoemde Cornelisse toebehoren, is een overeenkomst bereikt, door
,
de tussenkomst van Ghiselbrecht Serjacobs, Michiele den pachtenere
en Stevine Hoybande, als vinders. Jan za:. 6 lb" gro. tourn. betalen
aan Cornelisse "
FÇ 74 v" /4"

1404.

âu gustus 7

L630" Jan Stier erkent L3 lb" 7 s. par " schuldig te zijn aan Janne van
Vaernewiic, fs" Jan.
Fo 74 v" /1"
L631"

Pasc
van Hunenbrouc en zLjn vrouw Katheline Goedevert.s verklaren
een lijfrente van 1 mud tarwebrood per week verkochL te hebben aat¡
Janne Cop en Lijsbetten sPesbers, zijn vrouw" De rente }oopt zolang
Janne

of Lijsbetten in leven is"

r rente wordt verzekerd op drie vj-erde en op Lweedeel- van een half
vierendeiek.i van een huis, staande op de hoek van de Savaanstraat,
buiten de Walooort" Het huis staat op cie grond van Janne den Verwere,
priesterr af¡ ¡ezÍtter van een capelrie van de Sint-Jacobskerk, janne van Leins uit. Af snee, Justaes Cabbel j aurøe, Soetine sNlans, r^/ecluwe
De
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van Ghiselbrecht van Caudenhove, Anne van Lelns, vrouw van Jan Roe S.
mouts en Barbelen van Eecke, vrouw van pieter Boudins en is hierv oor
belast met 354 a" gro" aan grondcijns. Van dit bedrag komt 2L d/,
gro " aan Janne de Verwere De grondeigenaars verklaren zich akkoord
"
"
F" 74 v"/5"
1404. augusfus

B

1632" Jan de Somer, timmerman, en vincler voor pietren den Blake en HeinrÍc
Doesterlinc, vinder voor Philips Ramonde hebben geen overeenkomst
bereikt in het geschil tussen Pietren en Philips over de huur van
een molen te Petegem, eigendom van de hertogin van Bourgondië, gravin
van Vlaanderen' Philips gaf de molen in nuui aan pietreñ aan dezelfde voorwaarden a1s hij ze zelf in huur hacl" De schepenen oordelen
dat Philips 40 s. 9ro" aan Piet.ren moeL beLa1en, zoals deze laatste
ei ste "
Fo 69 v'/5"

uitspraak in he t geschil tussen Jacoppe van den
Houtkine en Haerende van Everghem , bezitters van het bodemgeld dat
men moet betalen binnen Gent aan de ene zijde en Symoene van Huusse
en Ghuyote van Syclin aan de ande re zijde" De laatstgenoemden weigerden bodemgeld te betalen voor de urijn die zij te Gent verkochten aan
vreem<leLingen en hebben zodus 40 d" gro" schuld" Maar Symoene en
Ghuyote zeggen dat zij niets schu l1iq zijnn daar poorters van Gent
geen bodemgeld moeten betalen Ma ar de schepenen oordelen dat zIj
"
moeten betalen,
F' 73 r" /2"

1633" De schepenen doen

1634" Librecht van Like, prj-ester, erkent 24 so gro" schuldig te zi jn aar.t
Janne van Maelgavere voor de a.ankoop van twee huÍsjes" Gillis vanden
i3ossche en Jan vanden l-lerweghe staan borg voor Librecht
"

F" 78 r'/3"

!4O4.

au gustus 9

L635" Jan Ydier:s uit Geraardsbergen erkent 4 lb" gro. tourn schuldig te
"
zijn aan de vrouwe van der Hecke, h/asvrouw, voor waswerk
"
24 september 1406: al1es is betaald"
F" 53 vo/3"

L636. Líjsbette sGraven, fa" Heinric I verklaart 5 lb" gro" te schenken
aan Daenkine den Borchgrave, haar kleindochter Ilet geld mag genomen
"
worden uit haar. erfenis, na haar ciood "
F" 69 v./6"
1637" Gillis van clen Lucbrugqhen erkent 3Ib" 22 d" gro" tourn" schuldig
te zijn aan pauwelse den Blenden" Jan van Kaamsheeke, fs" DÍedericx
is borg voor Gillis"
Fo 69 vo/7"

2L9

L404" augustus

9

1638" Lievin vander GhÍist, Jacob de Luede en Jan de Clerc, brouwer, vÍnde*
ren van de opperkost.erij van de Sint-Jansparochíe, verklaren dat zij
op L3 maart L4A4 (n"s") DanÍel Betten veroordeelden tot. het betalen
van 1_5 s " gro " aan de vrouw van C1aÍs Ydiers en tot L9 d" gro. gerechtskosten "
Fo 74 r" /2"
L639" Lievin vander Ghiist, Jacop de Luede en Jan cle Clerc, brouwer, vinderen van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat zij
op 1-1 maart 1404 (n.so) Janne vanden Hamme veroordeelden tot het be*
talen van 6 s" gro" aan Jacop den oesterrínc en tot 17 d" gro" gerechtskosten "
Fo 74 r"/3"
1'640" Lj-evin vander

Ghiist, Jacop de Luede en Jan de Clerc, brouwer, vinderen van de opperkosterij van de Sint-Jansparochie, verklaren dat
zii op 31 mei 14C4 Janne van Crombrugghe veroordeelden tot
leveren van 3OO houten stokken aan Joesse van Ghend en t.ot 20 d het
o gro
gerechtskosten "
Fo 74 r" /4"
o

1.641"

Lievin vander Ghiist, Jacop de Luede en Jan de Clerc, brouwer, vinderen van de opperkosterij van de Sint-Jansparcohie verklaren dat
zii op 5 jtrli 1'404 Janne clen Frabel, van Massemen, veroordeelden tot
het betalen van 5 s" gro" aan Mergriete van Munte, begijn in Doye
en tot 27 d" gro " gerechtskosten.
Fo 74 r" /L"

1,642 "

De schepenen doen uitspraak in het geschil tussen Symoene vanden
Bossche en Janne den Nobel, zijn pachter over de voorwaarden van cle
pacht en de helfLwi.nning voor irepaalde delen van het goed Coninxdonc,
dat Symoene in pacht heeft van de voogden van de dochùer van Symoen
Sersanderso Jan Paye en Jan vanden Bossche zijn vinderen voor Symoene en Laureins PonLenoys en Jan Eerenbout zijn vinderen voor Janhêr maar zii konden niet tot een overeenkomsL komen" De schepenen

regelen punt na punt alIe betwisLingen.
Fo 77 r" /!"
14A4. auqustu s10

1,643" Jan Brielman erkent 2 Ib" 5 s o gro tourn schuldig te
"
"
weduwe van pieter van Kets, voor achterstallige
pacht"

zijn aan

de

F" 55 r"/1,o"

1.4C4 t

auqustus

11

pieter vanden Turre en hun gezellen, vínderen
van de Sint-Niklaasparochie, verklaren dat zij op 19 juli 1,404 Liisen
vanden Plassche veroordeelden tot het betalen van 6 s" 6 d" gro"
aan Lamsin BosschaerL"
Fo 73 r"/3"

1"644" Symoen van Huusse,
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1-404.,

auqustus

LL

1645" Symoen van Huusse, PieLer vanden Turre en hun gezellen, vinderen
van de Sint-NiklaasparochÍe, verklaren dat hun voorgangers op 9
augustus 14A2 Jacob van Scalafphien veroordeelden tot het beLalen
van 24 s" 6 d" gro" aan Mertine Stocmanne en tot 1,7 d" gro" gerechLs*
kosten "
F" 73 r"/4"

1646" Symoen van Huusse, PÍeter vanden Turre en hun gezellen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochie, verklaren dat zlj op 3 november L4A3
Gillisse vander Brugghen veroorcieelden tot het betalen van 4 s" gro"
aan Pieter van l-iessche en tot 12 d " gro o êrì 2 ing " gerechtskosten.

Fo 73 r"/5"

"

Symoen van Huusse, Pieter vanden Turre en hun gezellen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochi.e, verklaren dat zij op L6 apriL 14A4
Jän van Assche veroordeelden tot het betalen van B s" 2 d" gro"
tourno âân Ghijselbrecht van Coudenhove, wettelijke plaatsvervanger
voor zijn moeder en toL 15 d" gro" gerechtskosten"
Fo 73 r"/6"

L648.

van Huusse, Pieter vanden Turre en hun gezellen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochie, verklaren dat zt) op 10 november 1"403
Roel Rake veroordeelden tot het betalen van ?r-'r s " gro " aan Casin
Borlute en tot t7 d " gro " gerechtskosten "

1647

Symoen

F' 73 t"/7"

1649" Symoen van Huusse, PieLer vanden Turre en hun gezellen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochie, verklaren dat zíj op 5 augustus 14C4
Harende van Sweveghem, heer van AyshÕve, veroordeelden tot het betalen van L5 s" 2 d" gro" aan Mertine den Apotecaris"

Fo 73 r"/8"

i{ertin Soetaert en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat zlj
op 2 augustus Boudin Rascaert veroordeelden tot het betalen van
20 d " gro " aan Heynric Mayhen en tot 1,6 d. gro " gerechtskosLen "
Fo 73 v" /2"

1-650" Danie1 van Maldeghem,

!651" Daniel van Maldeqhem, Mertin Soetaert en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat
zii op 26 februari 1,404 (n"s") Lievine den Vos, scheerder, veroordeelden tot het betalen van B s" gro" tourn" aan Llevine fniThelbrechte en 14 d" gro" gerechtskosten.
F" 73 v'/3 "
1652" Daniel van lvlaldeghem, Mertin Soetaert en hun gezel1en, vinderen
van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat
hun voorgangers Janne van Husselghem, Janne den l¡/inter en hun gezeL-',
len op 23 juni 1,402 Hildebrant de Backere veroordeelden tot het be-
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talen

t6 s" I d. gro" aan Jacoppe van Esstren. Voor dit bedrag
juli 1404 een huÍs staancle
de Lieve, Loebehorend aan
Hildebrant, crepand " Er waJîen 2 so 6 d"opgr o"
en f. ing" gerechtskosten"
Fo 73 v" /4"
van

werd op

1404 t âuqustus
1653"

26

1,1,

Danier van Maldeghem, Mertin soetaert en hun gezerren, vinderen
van
de opperkosterij van de sint-Michielsparochie, verklaren dat
zij
op
25 september L403 Ghijselbrecht. de cuþere veroordeelden tot
het
betalen van 18 s. gro" tournc aan Janne vanden Borne en tot 1,4 d" gro,
gerechtskosten "
Fo 73 v./5"

1654" Daniel t.tn Matdeghem, Ivlertin soetaert en hun qezellen,
vinderen van
de opperkosteri j van cle sÍnt-Michielsparochie, vertclaren
dat zÍj op
25 januari 1404 (n"s") .lan l,auwerins veroordeelden tot heL
betalen
van 4 s" 10 d" groo aan Wulfram Vrtulframs en t.ot 13 d" gro" en
2 ing"
gerechtskosten

F" 73 v"/6"

"

L655" Daniel t..n Maldeghem, Mertin soetaert en hun gezellen,
van
de opperkosteri j van de sint-lvlichielsparochie verklarenvi-nderen
dat
zij
10 juni 14a4 Harent vander Haghe, ars borg voor ln/illem winkele, op
veroordeelden tot het betalen van B s o gr;. aan Janne den Meyere
en
tot L5 d " gro " en 2 Lng" gerechtskosten
"
F" 73 v"/7"
1"656' Daniel t.un Maldeghem, Ivlertin Sjoetaert en hun gezel1en,
van
de opperkosterij van de sinL-Michiersparochiei vertlarenvinderen
dat
hun
voorgangers op 30 oktober 1'404 (sic) rrrutpin van den Moure
veroordeelden tot het betalen van 3 s. B d gro aan Jan de vos en
tot L7
"
"
d" gro" en 2 ing" gerecht.skosLen"
Fo 73 vo/8"

' Daniel t.tn Maldeghem, Mertin soetaert en hun gezerlen, vinderen van
de opperkosterij van de sint,-MichÍelsparochie] ver:<1aren dat j
zi op
23 februari 14C,4 (n"s") Katheline Yserni" ,r*róo"deelden
tot
het
betalen van 41' d" gro" en f. ing" aan Janne den vos en 1,6 d" gro" 1 rng.
aan gerechtskosten
"
Fo 73 v./9"
L658. Heinric Radewaert , fs" Jan, alÍ_as de Hanekere uit Baersele
erkent
1_O lb. 10 s o gro. schuldig te zijn
aan Willemme vanden Lande, voor
geleend geld "
F. 74 r"/5"
1657

L659" Gheerolf Bette, Lievin van Mosseverde en hun gezerren,
vinderen van
de onderkosterij van de Sint-JansparochÍ_e, verklaren dat
juni I4O4 Janne den Pape veroordeelden tot het betalen ".ij op 7
van 7S"gro.
aan de vrouw van Pieter de wedewene en tot L6 d gro gerechtskosten
"
"
Fo 75 r./I"
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1404

augustus

1,1,

1660" Gheerolf Bette, Li-evin van Mossevelde en hun gezellen, vinderen van
de onderkosterij van de SÍnt-Jansparochie, verklaren dat zi-J op L7
juli 1,404 Janne den Pape veroordeelden tot het betalen van Z
gro
aan de vrouw van Pieter der l¡Jedewene en tot 16 d gro en f. ing
" " ge_"
"
"
"
rechtskosten.
F" 75 r"/2"
1661"' Gheerolf

Bette, Lievin van Mossevelde en hun gezerlen, vinderen van
de onderkosterij van cle Sint-Jansparochie, ,r.iLlaren dat
zij op 19
februari 1'404 (n"s") Michiel van der Heet veroorcieelden tot
het betalen van 3 Ib" paro aan pieteren Haelbrechts en tot L6 d" gro"
gerechtskosten "
Fo 73 r./3"

1404, auqust.u s12
L662

"

De schepenen doen uitspraalc in het geschil tussen phÍIipse den Muelneere âan de ene zijde en Jacoppe vander Haghe, de oude, Jacoppe
vander Haghe, ziin zoon, Arende vander Haqhð, íievine vander iraghe,
gebroeders, Jacop Eeckaerde, fs" Jacop en Lievine Dhane, borgen-,roó.
Lfevin Boykine om de dood te verzoehen van tntillem den Muelneie,
broer van Philipse, äan de andere zijde"
Philipse eist en de schepenen geven hem gerijk 1-5 rb" gro" van de
borgen en een bedrag aan Janne Ëverwijne om zielmissen te doen voor
I¡/i1lem" Verzoening is te doen te Dorezele of in de omgeving
ervan"
Fo 73 v" /1"

1404,

auqustus 13'

L663

in het qeschil tussen Mergriete CurLvan Jan Harincs aan de ene zijde en Jacoppe den smet
en Janne cop aan de andere zijde" Het huis van Mergriete staat op
de Hoogpoort en wordt I'ter Seykins Tolneren" genoemd en het huÍs
van Jacoppe en Janne ligt naast he'b. huis van Mergriete in de seysteeg" De schepenen, in samenspraak met Gillis de Zuttre en Jan
Eebinr gezb/oren landmeters oordelen dat de stenen goot eigendom ís
van de weduwe, dat zL) ze moet herstellen, dat de åfwatering op haar
grond moet gebeuren en dat, niemand er hinder mag van onderbinden.
Fo 73 r'/9 "

"

De schepenen doen uiLspraak

hals,

weduwe

1.404, september

17

L664" Jan van den Damme, fs" Gi11is, schepper, erkent 36 so 5 d. gro"
schuldlg te ziJn aan Berthelmeuse van den BrÍele, voor geleend ge1d"
Fo 63 vo/3"

1404. seÞt ember

22

L665" GÍIlÍs vander Haghe erkent 24 so gro" schurdlg te zL)n aan Gheerarde

-
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van den Abbele

F'' 76 ro/3"

1.404, okLober

"

z 4J.

L666" Jan van Duermen, f=: Heinric, wonencie te Brugge stelt Giltis van
den Vrlestvelde aan als zljn plaatsvervanger en ontvanger te Gent"
Fo 49 v"/9"
1405

(n"s"). i anuari

26

1667. Jacob van Zele erkent LL Ib" gro" tourn. schu ldi g te zLjn aan
Paesschinen van <Jer Loene, voor geleend geld en 5 Ib" gro" tourn.
voor een borqstellinq en voor huishuren "
Fo 63 r"/13"
1"4O5

(n"s "). i anuari

L668" Lisbette tsHasen, weduwe van cornelle swinter verktaart 7 lb" gro"
tourn " te geven aan Callekine sWinter haar bastaarddochter, evenals L5 schilden of een bed" Alles wordt, gegeven als Lisbette overleden is. Als Callekine sterft zonder urigénamen gaat alles terug
naar cie erfgenamen van Lisbette"
20 april- L41"52 qeschrapt omdat Jan Dodenere, man en voogd van Lfsbette alles voldaan verklaard "

F" 48 v" /4"
(n"s..)" februari

t4a 5
!669

"

2C

c1als Daens gaf vroeger aan cie armen van het wevershuis een erfelijlre rente van 12 lb" par" per jaar of bij de dord van z|jn zoon
cra.is, de som van 20 lb" gro. tourn. Dj.t wãro vastgest.erd
in 1,364
ti jdens het schependom van Simoen Ammans, Huughs ván Lembeke
en hun

gezel len "
Víincent van der Sickelen erkenL dat hÍJ 22 1b" gro" tourn. schuldiq
i s aan Janne den wielmakere en Pieteren van den Turre,
gouverneurs
v'an de voornoemde armen, als afrossing van de 12 lb. pa;. erfeltjke
"rente " Zíjn vader Simoen van der Sickelen zaL hiervan L0 lb. g"o"
touf'n" betalen , zoã.ls blijkt uit het schepenboek van pieter Sersimqens, Jarl Everwiins en hun gezellen" De andere 1,2 1b" gro" tourn.
?,uI1en betaald worden door de voornoemde Vincent, Simoen de Meersman en Ghiselbrecht de Kniif.
De gouverneurs schelden hiermee de 12 lb" par. erfelijke rente kwijt
aan de weduwe en erfqename van clais Daens, fs" clais.
5 maart L405 (n"s"): Symoen heeft de 10 lb" betaald.
L2 februari 1"407 (n"s"): Jan de Wiel"makere en pieLer van der Ture

verklaren dat a1les betaald is.
Fo 77 v'/3"

224

1405 (n"s.)
167C^ "

TAOS

maarL

2A

Willem Vatker Ghiselbrecht de Meulnere, Jan vanden Ackere en Heinric
de In/evere, vinderen van de onderkosterij van de Sint-Michielsparochie, verklaren dat hun voorgangers Boudins Bedeghem, Hei.nric Oebrechts en hun gezellen op 22^qgi t4a3 Jan Goethals veroordeelden
tot het betalen van L4 s" groÏ.Houdine Goethals, priester. Ten voordele van Boudine wordt de helft van een huis, aan Jan toebehorend,
gepancl" Het Ís geregen op de Muide, op de grond Loebehorend aan de
vrouw van Jacob van den Houden" Het bracht 24 s" gro" op" De panding
werd gedaan door Vüillem Rugghestul, amman van Gent en Boudine den
Ledeghen en zljn gezellen
21 augustus 1,404"
"ó geprobeerd met
EersL was nog een verzoenlng
Boudln Goethals, fs"
Heinric , als vinder voor Boudine en Jacob de Saghere, vindár voor
Jan "
Fo 7L ro /1,"

(n.s")

maart

21,

uitspraak in het geschil tussen Janne den tn/ielmakere en Pieteren van den Torre, als bestuurders van de armen van het
wevershuis, aan de ene zijde en Gillisse van der Haghe, fs" Inghels
aan de andere zijder over een doorgang die op de Kouter uitkomt naast
het huis van Gi1lisse. De gezworen landmeters Gillis de Zuttere en
Jan Eebins verklaren dat de doorgang aan beide partiJen toebehoort en
de herstellingskosten zullen dan ook moeten gedeeld worden"
F" 77 v"/I"

1671-" De schepenen doen

zonder datum,

1-L

1672. l¡Ji11em van
Kathel ine ,

zuster van
Curtraziin "

(oktober) t¿o¡
der Heeden erkent 25 s" 4 ð," gro. schuldig te zíjn aan
weduwe van Jacop van swalmen en Katherine van swalmen
Jacob voortkomende uit het sterfhuis van zegheren clen

F: 4 vo/5"

zonder datum, onvoltooid e akte

1673" Heinric van der Straten verklaart in pacht te hebben genomen van
Vincente Inghel "

Fo t4 r"/6"

1'674. Faesse van der Mersch en Simoene van Bakeren, vader van Jan van
Bakeren bereiken een overeenkomst " Jan van Bakeren was gehuwrJ met
Katheline van der Mersch, die na de scheicling tussen hen beiden
overleden is" Nu worden er aan elke zijde twee vinderen aangesteld
om de zaken te regelen, r^/aarvoor Simoene zich borg stelt voór zLjn

zoon Jan van Bakeren
Fo 35 ro/3"

"
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datum
!675

"

1676

1677

1678

"

"

"

!403.

tooide

ak

Lodewyc de vos verklaart dat hij voor zíchzel-f en voor zljn vrouw,
LÍsbetten, dochter van Zegher van Calkene en zijn enige erfgenamei
een bebouwde grond met toebehoren heeft verkocht aan Jacoppe van
den Mue1en, deken van de scheerders en ten voordele van die gi1de.
Het huis is geregen aan het pleintje blj de nieuwe brug bij ñet
muelen steenen, vroeger hras het bewoond door wiJlen zegher-van
Calkene en ziJn vrouw en het is belast met een rente aan Janne van
RavescoeL, van 1"2 s " par " erf eli jk
"
De verkoop gebeurde voor 22 lb. gro"
tourn"
Fo 40 v" /!"

G11Iis van tsemmerzake en zLin vrouw Lisbette van Busseghem erkennen een goedr c¡elegen in de parochie Oordegem, geheten rften Broucker,
ongeveer L8 bunder groot , in pacht te hebben genomen van de weduwe
van GhÍselbrecht van caudenhove, van 50 d" gro" Lourn" per bunder
per jaar, 6 jaar lang, De eerste helft van de pacht zar dit jaar
met kerstmis betaald worden en de tweede helft van de eerste pacht
op Sj-nt-Jans t4o2 daarna" (de ínleiding van deze akte is ioenilet
met de akte op Fo 5L r" /6" , dus is de datuml
'¡/aarschijnli jk eveneens L3 mei 1404" )
Fo 51" r"/5,
VrliIlem van der Loene verklaart het goed, geheten
"sRlken gheliicn
gelegen fn de parochie Nazareth, tussen 60 en77o bunder
groot, in
pacht te hebben genomen van Janne van den Hoeghenhuus, vóor Z jaar,
aan 7 lb" 6 so 6 d. gro" Lourn" 6 steen boter, loo stukken houi,
Doynsche maten, te water te leveren en 1-5o eíeren
"
Fo 56 r"/t"

Jacob van den pitte en zijn vrouh/ euintj-ne van Vaernewlic, phelfps
uLen Dale en Juete van Vaernewiic, zl-jn vrouw, en Gheerem Borluut i
met ziin vrouw Mergriete van Vaernewiic verklaren een vierendeel var{
een huis, met grond, gelegen op de Leie, verkocht te hebben aan Mergriete Hoens, weduwe uten Hove" rn deze verkoop, afkomstig uit de
erfenis van de drie voornoemde vrouwen, is bovendien een vlerendeel
van een gebouw, achter het huis liggend, inbegrepen" Het huis ls belast met 45 so par"
Fo 76 v"/3o

unl

4

1679" Jacob van den Audenhuus verklaart, dat hij zijn grond met wo'ôns!,
liggende Ín de parochÍe vaerzele, ongeveãr 21 bunder groot in pacht
heeft gegeven aan Jan Bruninc, voor 6 3aar en per jaai 5 s.6 d"
9ro" per bunder" Na de laatste pacht moet de pachter de gronden be*
zaaien in het drieslagstelsel maar daarvoor krijgt hi j eãn .rrergoeding van 3 1b. gro" tourn. De pachter moet evenàens de gebouwen
onderhouden en herstellen. Jacob heeft zijn pachter nog 2 lb" 6 s"
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I d" gro. geleend.
Fo t2 r" /3,
L403, auqustus

4

1680. Ghlselbrecht Scaep, LodewiJk Steemaer, Woutre TsobbeL en Jacob ParlJs erkennen dat zi| !/4 van de to1 van Gent, dle men de tol van
Ayshove noemt, in pacht hebben genomen voor t6 Lb" 2 so 6 d" gro.
Vlaamse munt per jaar, van Symon vander Zickelen, voor een periode
van 3 jaar" Pleter Steemaer, Jan Vranke, Llevin van Ghend en Jan
Erenbout stellen zÍch borg.
(akte doorstreept omdat het in het boek van Matheus sAmmans staat
op F" 79 ro /1o")
Fo L6 r" /5"
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ÏNDEX

PERSOONSNAMEN

-------l-

van den, Lb65
Lievin van den, 1-OO1,
zie ook Lievi.n van den

ABBELE, Gheerarcle

Abeele

ABBINSVOERDE,

Jan van,

429

ABDT, Jacob de, 676
ABEELE, van den, zie Jacoppe
Vrancken
Ghuyeet van den, fs" Symoene
en KersLine van der Vivere,
1603

Goessin van den, fs" Hein-

ric, L448
Lievin van den, 764, zie
ook Lievin van den Abbele

PieLer van den, alias

Gheetensenne, 694 695
ACKERiv;AN,

Fransois,

Callekine van, bastaarddochter Piet.er en Mer..
griete Arents, fa" Hector,

ADEGHEM,

660

71,8

Pieter van,

van den, 1-603
llúillem
van
den, 1"599
ABELIN, Gheerard, 536
ABINSVOERDE, Jan van, 221"
ACKERE, Frantkine van clen, f s "

660

Tíelmanne van N 741-

ADENI'JAUI¡ÌE,

Pi-eteren,
AECX, C1are, 827
ADERTC,

AELBRECHT,

TBB

Pieter, 585

Leren, LL3
PieLren, L85

1333

Pf.e

642

1,61"4

1379

ACKARNI, Jan vane 642
ADDIN, Pieteren, 2O3

AELBRECHTE,

Marien van den, alias

sl¡iinters,

ACKERE,

Pieteren, 427 641.

L5B5

Pieteren, 3B 1,206
Jan, 364
AELST, Jan van, LC47
AELWIINE, Segher van, L35B
AELWIJNE, Vüil.1em van, 1"346 !347
AELBRECHTS,

Symoene

AELIVIERSCI.I,

Jan,

AELIdOUDE, PieÈ:ren, 79L
AEI-ZUUTS, MergrieL, 459
AERCELE, Janne van, 329
AERLEBEKE, Merg.rie'te van, wed"
Jan uten Swane, 779
AERMOLEES, Loclewijc, 939
AIiRSELE, Julyen van , 1O9B
ALAERDB, I-Ìughen I 1156
ALAERDS, V'/i1lem,358
ALAERT, Gi11es, L6L5

695

Gheeraer:de van
L359

Gheerarcle van

den, 1,342

den,

1345

Gl'riselbrecht van den,
HeÍnric van den, ?-9
Jacob van dett, 1"7
Jacoppe van den, 462
1-o87 1-oBB 1.546

1,494

'151+B 1,549

1_348

L670, zie ook Jan van den
Hackere, van den Hacke
Jan van der, 1,547, zie ook
Jan van den Flackere, van
den Hacke
Jan van den, fs" Symoen,

Hughe, 1392
ALAERTS, l-lughen , 1189
ALAi\T, Pie ter, cle oude,
ALAUTE, Pi-eteren, !51"7

524

ALINST'OC,

Jan van over, fs" WiLlem,
64C-

Janne van den, 670

Katheline van den,

L605

ci11ísse, 16!0

1"12C-

Gillis van den,
Jan, 1.244
ALLINCS, wed" Jan, 155
ALNIA|I, Vrlouter van, 1622
ALNANE, cillis van ) L495
lnlouter van, L495
ALBOEMEe

944
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cillis van, 1"622
cillis van e L621,
AMELRTC, Jan, 1"269 1,377
PieLer, I4OG 1,491.
AMELRTCX, Pieter, 51 67A 1Z4S
1312
AMELRTX, Pieter, ttt25 146L 1"468
ALNANNE,

ALVANNI,

AMIS, Gilles,

BBB

Ghellis den, gg1,
Ghellis den, fs" Jane I4B

AMI4AN,

Ghelloete cìen, L25B
Ghelloete den, fs" Jan,
129 357 1382 1605
Ghelloot den, 964
Ghellote den, fs" Lievin,
26

Heinric den,

Heinricke

, 483 1_596
Lievine den, ggt, zie ook
Lievine Damman
Mateuse den, 73O
den

Matheusr 274
Segher cÌen, 99L
Zegheren den, 39O

dAMMAN, Gaysem, 90
Gaysier, 86
Gheeraerd, 383
Li sbet te , BO 1"Zz
Segher, BO IZZ 16L5
sAMMAirl, Ghelloet, fs" Janr 471
AMIvIANS, Ghelnoets, 593
Matteus, 1312
Simoen, 1C.52 L669
SAMMANS, GhelJ-or.:t ? L61,8

echtgenote Ghelloet, fa"
Lievins, 1618
Lievin, 505

MaLheus, 51 556 t42S 1468
1_6BO

ANDEREN, t{al linc van , S23
AIVDRIES, Boudin I L394
389

Janne, fs, Gi11is, 1607
Mergriete, wed" pieLer,
1273

Pieter',

1,273

447 4BB 506 557

1,436

Heinric van, 491r
Pieter van, 49L
AI'JSTNtÌ, Claise, alias van Meeren,
950, zie ook CIais Hansine
Jacob, 950
l4atten ¡ wed " Jacob, 95O
Al'JSIhlS, Gilll sse, alias van MeeANSELAER,

4¿ L71.
.

I U¡ ¡ t

Soetine van, I3Z2
t4artine den, 1.O74
l¡lert:lne clen, lGAg

ANTWAERPEN,

APOTECARIS,
AFPELpI/\i\i,

L466

Janne den, IO97

Jan,

ANIDRIES, pieteren, 626
ANDRIESSONE, Witlem, L3gg
AND'vúORPEI{, Soetine van, 156L
ANSIIEKE, Fleineic van, B 334 391"

Jan,

BB1_

Joese 88L
¡,¡Jillenr,
881_
APPEN, Janne vane 1331
ARDINCX, Yden, 497

AREND, Jan, fs" Jan, L388
ARENDS, Arende piet,er, 3BO

Jan, 13
Andriesr 565
lt'lerqriete,
fa" I-l¿.ctor, 660
Pauwels, fs. Jan, 826
Pauwelse, 71c- 836
: \iJi llem , 2-56
- LVillem, al.i_as Nieuport,

AlìENTS,

9Bo

ir{ergriete van, vrouwe
van lijacl<ene, werci" van Jan

ARLEBEKE,

uLen Zwane,

1O3B

ASSAERT, Lievine 2 21"1,
ASSCHÐ, echtg. Janne van, gTz

- lieer van, 1_33L
Jan van , 1_647
Jan van clen, IGO6
Janne van den, 483

9Z?_

Robrech l- vern, L331
ASSELT, Jan van den, 1,482
Janne van clen, 4A1
ASSÐNI3IìOUC, pieter van , LOL7
A,SSENËDE, Jan van, 41,8 433

Johannes van, L3
ASTE, Jacob van den, 1,22
Jacop van derr, 577
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ASTE, Jacoppe van den, BO
Jan van den, 2SB 385 L093
Janne van den, 284

Heinrik van, 585
Lievin van, 383 585
Raessen van, 585 943 955

AUDENARDEe

990 99L
Rasen van, 383

dAUDENERDE, Raesse, Bi
AUDENHUUS, Jacob '¿an den, 1679
AUTHEM, Jan van, ÍSOO
Janne vat'ì, 1343

Lievine van, 1,Zs
Simoen van, 558
AXELE, Laurrins van, 753
AYSHOVE, heer van, L608

Rochefort, vrouwe van,

SZ9

BACKER, Boudin, 993
BACKERE, Gil1is de, 1O7Z
2O7

Hildebrande den, 76
Hildebrant de, 32 492

- Jan de, 247 1_358 a4O6 1-513
Janne de, 91_
Janne den, 948 '1626
Lievin de, 1-55
Paridane den, 1,376
Philips de, 10B3
1^/i11em den , L7ZB
- Willem de, 1235
BACKEREN, Pi-eter de, 506
BADEGHEM, Clais van, LSL 391,
BADELGHEIU, Ectorre van, 675 TBg
BAEC, l¡Ji11em de, 121,2
BAELE, Heinric, 77O
BAENS, Kateline, wed" Heinric
Sproecx,
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BAER, iieer van, 1447
BAEIIDE, Arend e L520
BAERE, Woutren, 1265
BAERS, Livine den, I

, L7
Pieter, 539
i?ieter, fs" l,ilillem,

Ze:qher, 546
B/\äRTMAKEIìB, Jacoppe den,

1036
1_OOO

Janne den, L627

Pietre, 5L0
PieLren, 147O
BACHT, Pieter van, 1_35

L572 !6s2

Janne, 1232

lvtarLin

L37 6

BACFIELUUN, Lampsin, 2OO
BACHNUS, Pi"eter, 775

Heinric de,

Pieter , 543
Pieteren, fs" Livine, 9 L0
BAERSE, ivlertine van den, L30L
BAERSIìI_,E, Jan van ] 7A7
BAERT, Clais, fs" Gillisu LOzB
; Jacob, fs" Clais, L031
- "Iacob, fs" Heinric, 1034
BAERS,

BAERIIS, Kers Line , 922
BAES, Anclriese, 1499
I3AETS, Soetine, 1"428
BAEYEGHEI4, Cl ais van e 965
B,ÀGELUUN,

Clays, fs" Lamsin?

Lamsin, 998
BAGI'IENI, Fransoys,

998

L509

BAILLET, -Janne, a314 L31-5
BAIL,LIET, Janne, 1-292. 1,293
Janne, ali- as 1,¡/i11ems, 453
BAKE, Jacoppe den, de jongen,
985

BAKEN, I'Villem
BAKERE

e 24O
., Jacob
den, f s" Jacob,
11ry
1J¡

echtg" Symon varì, gB4
Jan van, 1489
Jan van, fs" Simoene, 1,674

BAKEREN,

Janne van, L3L3
Simoene van, L674

BALANT, Janne, 97
BALAIJ, Janne van, f

L253 1.254

s" Olivier,

BALB, Gi-11is, 9O4

BALLARTJS, Lijsbette,
BALLER, Jan, 614
s

BALLUlnl, Mergriete,
129O

621"

wed. Wouter,

Wouter, t29O
Joes van, 536, zíe
ook Joes, Joesse en Joos
van Valme.rbeke

I3ALI'IERBEKE,

230
BANC, GheerLruud van den, 770
BARATE, Willem, fs" Jan, 7a3

Janne, 3O3
Janne, fs Michiel, 482
BARE, Grielkine van Cer, fa"
tsARDE,

Diederic, 55L
BARENT, Heinric van den, 1499
BAREY, GiIlis, 14Zs
BASSEVELDE, Jan van, Sg4 766
865 9L4

1.OO9 1.382

- Janne, BO9
Janne van, 1369
BASIN, Jan, L50 3OO 1SO4
BASTOEN, Luuc, 476
BATE, ured" piet,er van den, L393
BATEN, Clais ? 34O
BAUDINS, Kerstiane, 59S
BAUTESELE, Gillis van ? 274
Janne vêr1r fso Gillis, 27q
BAUTKIN, pieter,668
BAUI^IEEDEN, pieLer van clen, tL)g
Pieteren van der, 1,465
BAUWEEDERE, pieteren van der,
94c-

Jan van, 672
Kateline van, wed" Jan,
672
BAYS, Jan, 1033
BECKE, Pieter, 844
BBCKEI{, pieter,951
BEDE, Jan de, 1227
BEDEGHEM, Boudins, L€)7O
BEELAERD, pieter, L3Bg
BAVEGHEM,

BEELAERDE, Segheren, 524
BEBLAERT, Martin, L388

- Mertin,

1,227

Segher, B6
Zegher,90
I3EEL¿ RDE, Segher,

BBELLENE,

Jan, !A!

371"

BBELS, Mergriet,er S65

Lievine, 543
Lievrne
van den, 976
BEERE, Gillis de, fs. Lievins,
5Bo
Lievins de, 5gO
BBEREN, Jan, L394
BEERBLOCKE,

BEERKTN, zie Jan van clen Nieuwen_
weghe
- zie Janne van den Nieuv¡en_

berghe
l{alderman de, 95O
BELLE, Bernarde van, 859
BEER'I/\IERE,

Soetine, 6t6
GiIlis, B7Z 993
Joes, 23

BEI&\EIìTS,
BEKARDE,

- Joesse,

2Og

BEKARTS, Gheeraar.d

,

L53

SoeLine e rued. Gheeraard,
L53

van, zie Jan Hense
- van , zie Jan Henyse
- van, zLe Janne Heysen
cillis van clen, ZZS LLgB
Gillis van der, Z1,S 21,6
397 437 829 923 Lt97 L385
Heulaerde van der, L05
- Jan van, 1,564
- Jan van der, tLos
der, fs" Gil1is,
- Jan van
125 -1380
-- Janne van, BZ9
- Lisbetten van c1er, b/ed.
Diederic Sletsaert, 1.627
lvlergriete
van, 46
l,lergriet.e van der, t21,8
PieLer van der, 9L6
BBKELINC, Janne, 1"524
BEKEN, Gillis van den, 229
- Janne van den, L59L
- h/illem van den, L59L
BELLE, Bernaercle van, 5S4
Heinric van, S1,A 978
BELLEGEM, van, zLe Jan van den
BEKE,

Mersch

BENNOETE,

Luucx,

536

Heinric, 975
Kerstiane, L556
BBRCH, Janne den, 1"L45
BERCHEM, van, zi-e Joessen den
BENS,

Nayere

- van, zie Joesse den Nayhere
BERCHMANS, Margriete, 3 j.6
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BERCHT'{OST, Pieter van der, !O2g
BBRDS, Katheliner 42
BBREDEL, Lievin de, tsgt
BERENVELT, P¡leteren van, 227
BBREVELT, Pieter van, 972

Pieteren van, tZSs
Arend van den, 673
- Ctrais van den, 45O
- Clais van der, gOO
Claise van den, L045
Claise
uten, tZL6
Daniele van den, 533
Jacob van den, fs" Lievin,

BERGHE,

755

- Jan uten, !22

Janne uten, 739 1_22Ç)
Janne van clen, 68 863

Katheline uten, wed.
Pieter van Beverne, SL4
Lisbette van den, edtg"
Clais, 45O
- Lodewiicke van den, Bg5
- Lodewijc van den, fs.

Tlmans, 1.37
Marie van den, wed. Ghuussel ln Moddaert, 773
- Mergriete uten, wed" ',¡iillem
Pott.er'- 465
MergrieLe
vander, wed"
-

Gheerard Sanjaert, 9OO
hJalraven van den, 1331,
- llúil1em uten, ttiL
- Wulfram van den, 68 4Bz

BERNAERDS,

Jan,

1494

- Janne, 1,617
BEF,NAERTS, toes, fs" Katheline

sMeesters, 6
Jan, heer van Mouden
en van Perke, 868 BB9
BERNAGEN, Segeren, L3B3
BERNAGER, Lisbette, wed" \di11em
van Wiichuus , 1"3 3O
BERNAGES, Segher, L403
BERNAIGE, Seghêren, 389
BERNAGE,

BERNAIGES,

Liisbette,

wed.
Willem Vüiichhuus, 654
BERNIER, Pieter, 678 161.7
BERNIERE, Jan, 643

BERNIRE, Janne, 1,t7z
BERSBUC, Jacob, L393
BERTELLOOT, pieter, alias Bussaert, 993
BERTELOTE, Bussaerde, L3g4
BARTHIILMEENS, Jan e t2A3

BERTIN,

Jan,

828

BERTRUDEN, Mergriete, fa" Jacob,
. L606
BIIRTRIJNEN, Jacob, L25B 1Z62
-Lennoete, 1374

BERTI|N, Nicolen, 5
BBSSELE, Lievine, 9C6

BESSEME, Jan van der, g7T
BESSEMMAKERE, zie Claise

Deeghbroede
BESTE, Jan, t57t

- Jan de,

259

lnii1lem, 1,571"
BBSTEN, Janne den, 9O5 983
- Joes, 53o tt5z LSt4 L5L5
- Joesse, 3O9 1426 L563
Joosse, 267 1562
BESYCX, lnlouter, 934
BBTS, Gheertruud, 987
SÍmoen, 485
Symoen

2

L25c.

BE'ITE, Gheerolf

, L4 59 735 tZOs

L20B 1"429 1.430
1.659 1660 1661,
Gheerolf, fs" Jacop, 4g
1"2C^6 1.,2C.7

Gherolf, 258
Simoen I tA46
BETTEI{, Daniel, L63B
Gheerolve, fs. Gheero1f,
299
Gheroelf, 431.
Gherolf, L000
Ghero1ve, 432

- Jacob, L25
BEUDINS, Heinricr 296
BEUS, KaLheline, fa" Everdey,
L393
BEVENHOVE, Vùillem van, 273
BEVERE, Lievine van I 1,92
BEVERNE, Pieter van, 5t4
BEVERSLUS, cillis van, 294
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Gilles van, 4ZB 446
Gillisse van.- 413 466 584
BEYDINS, Jan, f s" Jan, 1"467
Mergriet, fa" Stasin, t}g
BEYE, Soetkine, kind van Jan,
BEVERSLUUS,

L093
BEYMANNE, Heinric, 1"122
BEYS, Corneli-s den , LL4S
- Jan ? 272 335 L472

Soetiner, fa" Jan,
Soetlne, f s. Jan,
- Willern, Z7Z 1"167
BEYST, GilIis, 757
Jan

?

L599
LO:L

497

Janne, 11.57
BEZEEL, Jacob, AZs
BTEST, Gillj-s van den, fs" Jan,
610
Kateline van der, \r,¡ed"

Heinric Borluut 2

71_2

BïESWARIER, Maut 1e, g1
BIIL, lnlouter, Lt92

BïJD, Joes, 666
BïLE, inlouter, 87S
BINSSOENE, i¡/illem
sBïOSEN, 922

,

sBïSERS, Harent, 1,439

- lrüil1em, fs. Godevert, 1,87
Jan, fs" Mattijsse,

Mattijsse,- 719
pieter den, L306
Pj.eteren den, 1467
Pietren den, 16jz
Soetine van cler, 51-9
BLANDAING, pieraerde de
, 1,42A
1"421,
BLANDERE, Jan de, fs" Jan, 1,023
Joes de, L059
BLANKAERDE, Janne, fs Heineic,
BLAKE,

1"47

4

llem

1,

3Oz

BLANKARDE, Janne, L367
BLECKERE, Jan cle, 1"124
Lievin den, L49Z
BLECKThIC, zie .lan (ne) van de(n)

I3LECKINS, zie Janne van de
VeIde
BLEENKEN, Jan van, 43
BLEENKTN, Inghele van, 43

I3I.,ENDEN, pauwelse den, 835 9L0
1"637
BLIDELEVETJ, Vi/il1em, LL L539

- h/i1lem, f s" Jan, 3t

BLIEC, Gilles den, 4O3 1326

BLOC, Ghuy s

6G2

Guyoet den, 24q
Jan de, 1Z5S

- Jan den, fs" pauwel, 223
- Janne, L272
Pauwels, fs. Beelde, 7O4
BLOCHEELS, SibelÍen, 1,452

Janne, L3B
Lievin , 1.044
BLOCT, Boudine van cler, 4ZO 729
BLOCKE,

1-í.,Bz

BïSSCOP, Janne den, 1":t3B
BïTEBUYC, Justaes, 1-SOO
BITERE, píeteren den, g4g
SBITERST Aechte:r wed Jan van
Singhem, t6Z7 "
BïTSEN, Janne, den oude, 632
BLAKAERT,
719

livi

Velde

757

BEYTAC, Heinric

Janr T40
, 1,57
BLANKAERTS, Katelinen,
BLANKAERT,

BLOEMEN, Gheremme, 3L7
BLOIvIMEN, Gheremme , 1-67
Jacoppe, 1-SO2 t5O3
Lodewiike,
1,SOZ L5O3
BLONDEELE, Heynric, 962

- WiIlem,

BLONDBN,

1C,44

Dieclericke den, t}glr

Pauwelse den, L53g
BLOUME, Gheerem, 3-12 738 1O4O
Gheeremme, L03
Jan, 386

- Lodewijc, 8L4
Odinen, fa. Gheerem,
BLOUMIIN, Gheerem ? 357
BLOUMS, Lievin t 426
BOCCABRDE, Clare, wed. Jan

738

Borchg.r:aven, 1,485 L486

- Claren, wed" Jan Borch_
qraven.- Lt6t
" Claren¡ uled" Janne den
Borchgraven,

1,575
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BOCCAERDS,

Wil1em, t4g6

de, L351"
Jan de, fs" Ancìries,

BODE, Jan

B5O

Amelberghen, echLg" Jan,
277 282

BODEN,

Jan, 277 282
BOEGAERD,

Janne,

1"L03

Matthi j se vanden ,

1,L61"

Claise, 689
cillis van den, L472
- Janne, 976
BOEGHAERTS, Arent, 85B
Li-sbet,ten, echtg " Arent,
B5B
BOEGAERDE,

BOELAERT, Zegheren, 30L L624
BOELAERTS, Mergriete, 278
BOELE, Heinric, 823
BOELEN, Heinricker gOg
Laureinse, 248

- moeder Heinricke, 9O9
Heinricr 69T
Li j sbett,e, 83 7
- Mergrieteç, 630
BOEMBEKE, Arende van, 1-'96
BOEMGAERDE, Jan van den, L400
- Matthiis van den, 14Bs
BOEMGAERDEN, Matthiis van den,
BOELS,

1575

BOEMHAUI^¡ERE, Janne clen, 1597
SBOEMHAUV\iERS, Mergriete, 1,197

- l4ergrieten, 61
Jan cje, 701,
Janne den, G63 L56{) L568
SBOEMHOUWERS, i,{ergriet, A47
BOEMHOUI^,ERE,

BOENBEKE, Arende, 582 1"1,L9
BOBNBEKEN, Janne, 1-336
BOENE, Gi1lis,4Bz

Gheroelf, 390
BOLLAERDE, Heynric, 748
BOLLAERT, Hej-nric, 624
BOBVIN,

- Jan, 536 875 89L I1"9Z L506
- Jan, f s" Gillis, 875 1_1gZ
- Joes, 867
Martin , 1_3ZZ 1"352 1_S6t
Mertin, 867
MÍchiel, L3BB
Pieter ? 7tS 71"6
BOÛNINGI.IE, Janne van den, 8L8
tsOERSTNS, It{ergriete, L5L8
BOESDONC, Arend van, LL?-6
Maese van, L1"26

BOLLAERTS

-. l4ergriet, 634
BOLLART, Heinric, 241- 3L6
BOLLEE, AeLseles, 769
BOLLTNE, Jan, L386 L3B7
BOLLCC, Philipse,3S9
BOLLOCKE, philipse, Çrg7
BOLLOOCT Aetselesse, 744
Phelips, 964
BOME, Aleite van den, 949
BONIERE, Clais de, alias Lljnart,
ot2

UJJ

BONNERIEN, Willem van der, 691,
BONTEN, Janne, 1,089
BOORNAETS, Katheline, Z3O
BORCH, Jacob van cìen, 494
BORCHGRAVE, Daenkine den, L636

zie Jan Tollins

Adewiinen, 1"1,61
Adewiinen,
fa" Jan, L4Bs
-

BORCI-IGRAVEN,

1.486 1575

- Jan, 1t6t 1-4BS !486
Janne den, L575
BORLUTE, Casin, t64B
Gheerard, 9'J,6
Janne,
3tO
- lved . Janne, 3 L0

BORLUUT, Gheerem,- t67B

lleinric , 7L2
Jan,
588 65L
Jan,
fs
Ghiselbrecht, L559
Jan, fs" Goessin, 6T0
- Janne, t6O tolt
I(atel ine, 993
Lyoen, fs" Symoene 66L
Mergriete, 661.
Pieter, L499
Symoen, 66L
Boudineu

BORLUUTE,

Jan,

1"341"

1396

BORLUUTS, Gheerem, L55t
Gheerom, 678
BORNAGES, ì^/ed. Zegher 2 L06
BORNAGHER, Segher, t146
BORNAIGE, Zeghenen, 1t3Z
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BORNAIGES2 Segher, LL37
Zeghc:r e 892
BORNE, Janne van den, l_653
BORRE, Janne van clen, S78
BORTANE, Pietren, 9O3
BORïOENB, Lisbette, 2Ag
BORTSAERDE, pieteren, 633
BOSCH, Colaerd van up den, 1g
Colart, van up den, 50L
BOSCHAERDE, Janne, 4C,6
BOSCHE, Michiele van <len, 677
BOSCHEM, Truden van, 4gO
BOSSAÐRTS, Soetin, wed" Gillis
Burremans, 5B j.
BOSSCAERD, Heinric, fs" Clais,
34
BOSSCHAERDE, Lambrecht, 364
- Lambrechte, 1,438
BOSSCHAEIìT, Lamsin , L644
BOSSCHE, Daneele van den, 467
Gillis van den, 636 1321"

1,343 L634

cillisse van den, LZ43
Heínric van den, 4BB
Jacob
van den, 875 1,Lgz
-

Gheeraerde, L541"
heer van, L33L
* ln/illern, fs. Olivierr gg
I3OUCHOUTE, Gheerard van, 133L
- J¿rn van den, 966
,Sandrinen van der, echtg"
BOTTEN,

BOUCHOUT,

Jan, 89L
BOUCLE, PÍeter vane L08
BOUDTI\S, Heinric, 1"1"2
.* Janne, 837 1366 L595
Kerstiaen, tSOz
Kerstiane, 4O1, 1.i"7O 1"3SO
!594

Fieter, 429 L631
P j-eteren, 38 1. 436
Pieteren, fs" Jan,

558

Lambrechte, 1"2
Lambr.echt, alj-as de Sceepmakere, 1-OO3

BOUDINSSONE,

Claren, 738
hertogin vê.u e gravin van Vlaanderen, 1632

BOUDT,

BOURGONDIEIe

BOURGOYS,

t'üi11em,

81,1"

BOURLET, Jan, L3b3
BOUTEN, Janne, 1"246
1325
BOUTËRS, Diederic, fs" Goessin,
- Jacop van den, fs. Gheeraerd,
487
967
BOUTKIhIE, Pieters , 15O5
Jan van den, 369 t1"t2 L642
BOVEI{, Katelinen van claer, 1,431
Joes
van den, 1"419
BOYCRIC, Simoen, !48
Lj-evin van den, 7O.J.
BOYKTNE, Lievin , 1,662
Fieter van den, í..354
BOYKINS, Trudenr 569
Piet,eren van clen, 1"2L
ROYi'{AtlNE, Heinric, LL03
SÍmoene van den, 7610 B2Z
|SOYTAC, Janne, 917
Symen van <1en, 967
BRABANTERE, Phelipse den, 950
Symoen van den, S9g BO5
BRABANTERS, Raes, 4Ag
Symoene van den, TSTO 1,642
BRABANT'RE, Heinric den , 133
BOSSCHERE, Janne, 787
Lievine den, 'I33
EOST, wed" Cleve van, 4Zg
BRACHT, Gillese van, B68
BRAEM, Jacobr 35
- l^/Í1lem van, 1-468
- Vüillemme van, 4Zg
- Jan, L4O5
BOTEBUYI(E, JusLaes se , L522
Janne', 526
BOTELAER, Everaert van, 1OOO
llrlillern,
52
BOTERBRUGGHEN, Kateline, L4Zz
Katheline, echtg" Jacob,

Arencle,
Heinrik ? 265

BOTERIvIANNE,

6S9

- Janne, 1,372
BOTBRMANS, Mechiel, t13g

35
BRANIDE, Lievine

BRANDIN,

van den,
Willeme, tL2O

BRAI'JTEGHEM,

Heinric van,

617
1"01"3
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BRANTEGHEI4, Soyer van, 1,t24
BRA,SSERE, Jan cte, L66

Heinric van, 1_ij59
BRECHT, cillisse van, 55C
Jehanner 4
Marie, echtg" pieter,
Pieter, fs pieter, 4.
BRBEDE, Jan de, 281"

BRUGGHE, Jan van , L1"9
BRUGGIJEN, Bernaerde van

BRAY,

4

BRIELE, Berthelmeuse van den,
1-664

Franseyse varì ? 634

- I^iillem van den, 425
t¡Ji I I enle v an den
, L9 5
BRTELMAN, Jan ? 1"643
- Willem, 647
SBRIES, echtg. Segher , 71,4
BROECKE, Katheline van den, 43O
BROEDS, Cl ai s van , i1_O5
BIìOUCKE, echtg" van den, 738
Ghuykin van den, fs"
Martine ? 71,4
Hannekine van clen, nat.
}<ind vern Michiel , 278
MarLine van den, 71"4
Michiet van den, ?_78
Mj.chiele van derr, L545
Pieter, 248
- Sanderse van den, BB9
tsROUCMERSCH, I4ergriet ? 1"IgB
BROUI(E,

Clayse van cìen, 942
Gheerarde van clen, 925
Gillis varì den, 737 1,495
Jan van den, L504
Lijsbett,e
van clen, 6C,4
Mert,in van den, 1,44q
Mertine van <1en, I4SO
Michiel van clen, 1463
Sanders van c1en, 868
I^/illemme
van den, 1,513,
BRUCELE, u/ed. Gi1lisse van, L?_41
BRUDEGOEM; Jan de, 1,L45
Vüouter

BRUECBLE,
499

de,

324

Jan \¡âFtr fs. WiIlern,

- wed. Gillis van e 1151.
BRUELE, Gi1lis van den, 57
BRUESSELE, Jacob van, 260
Janne van, f s pieter,

der,

1[3BO

1"L1-:0

Gillisse \¡an cler, L646
Goclevercle vð.n cler, gZB
Godevert van clen, 93 7!O
Godevert van c1er, L5g5
.Jan van der, 963
Kathel ir¡en van der, echtg
"
Jan, 963
Mergriete van der, 558
- VJauder, 992
BRUGOEI{, Lievine clen, 739

BRUNET Arencl de,81"1" 9O9
tsoud5-ne den, IZ3
Jan cle, 344 6L3 747

Jan de, fs" Diederic, 6L3
Jan de, fs, phílips, 327
I(athel
aa4

ine de,

wed

o15

Pieter cJe, 294

" Jan,

LZS6 1,307

1_568

Arende den, 959
Hughen, !41,:J
Janne den, 58 L5OL

BRUNEN,

Pieteren derr, 1O7
Soe L,ln, lrred
" Laurei-ns

sMaegh, 5LL

V'JiI1em den, L583
SBRUNEi{, Jrr;:daene, 1L8B
LÍsicets*te, 678

PieterrfsJacobsL29

I3RUNERI,

BRUI\IIM,

Pieteren clen,

Jan,

Janne,

B,+A

1679
95

BRUNNE, Pieteren den, gB3
sBIIUNNE, Aechte, 48
BRUIrISBEKE, Jan van , 392

- Ivlergrieten vane echtg.
Jan, 392
BRLJUNBAERDE, AndrÍese, 1541"
tsRUUNPERS, Janr 994
BRUUSBEKE, Catheline van, 478
Janne van, 478
BRUUSCT-I, cillisse,
BO3
Jacoppe, 966
Jan, 479 54O 958
Jan, fs VJouter, L343
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BRUUSCH, wr.jdo OIivier.- Tgs
BRUUSSCI-iE, Jacob, 2AA Ztg 995
BRUUSTLIRTGGHII, hred. St.eps, 73O
BRUI,,IERE1 Andries de, 6A3

- Andriesr 7Gz
Heinric de, L01,?_
I-lughe de, 273 !O41,
- Jacoppe den, GsO
Jan de, 996 L236

Janne clen, 693 L433
Simoene, fs" Huqhe.- 1041,
- wed. Anclriese cJen, 1-27'1,
SBRUVTIERS, Beatri se, wecl
" Jan

Gheyters , 471"
echtg"
Andriesr 1"456
Ivlarien ? t52S
BRUllüIERE, Jan van den, al-ias
Wiingaert, 591"
BUC, Gitlis c1e.- 597
.. Jacoppe clen, 933 L596
- Lj_evin de, 556
BUCS, Jacob, 59
SBUCX, Mergriete, 680
BUD, Jacoppe den, 494
BUDSEGHEM, Jan van, 692
Janne vane 664
BUDZEGHEM, Jan van, LZ3S

de, 51,G 517, zie
ook Jacob de Lende, cje
Leude, cJe Luede

BUEDE, Jacob

Zeghr:r \¡an, alÍas
Doubbafder 49B

BUEDERWAEN,

Jan de, L063
Glais van clen, 793
Lijsbette van den, wed.
Clais, 783
BUENLAER, Symoen van, 936
BUERE, Heinric van cien, 1-.3Bz
BUGGEGHEM, Janne van, 1,228
BUGGHENHOUT'E, zle Heinric Storx
BUGHENSELE, pieter van, 600
BUïSSOENe I/Villem de, L4,57
tsUISSON, Willem cie, 377
- WÍllem ciu, !O9 1"tO
BUKE, lr/i1Iem, 944
BULLINS, Katheline, h/ed pieter,
"
BUAKEL,

BUEL;KE,

546

BTJLLAERT, Janne.- t43S
BULLARDE, Janne e 1,4O

Pieter, 546
Lisbetten, g69
BUNDALAER, Symoen van, TSLT
BURREMANS, GiItis,58L
BURS, Liisl:ette, L6LB
BURSTBROUC, zLe Segher, fs"
l.lr_rugh ? L493
Wil1ern, f s. Huugh,
zie
BUI,LINS,

BULSTIERS,

L493

BUStl, Ali.ce r',,,iecl,

Gi11is,
Harent,

Gi11is,

1,129

11-?_8

L1,28

Harent, f s" Alice,

11"28

Janr 473
- Jan, fs. Giliis, ttZB
BUSEN, Ector, 1,47L
BUåERE, Janne den, L2L3
Janne den, fs" Jan, 1"260
SBUSEIìS, Ysabeelen, BB2
BUSSAERT, zLe pieter Bertellool:
BUSSCHE, Janne van den, geþoren
van VJeldene ? 97A
VJillem
van den, B3O
BUSSflGIJEM, Jan van, 6g8
Lisbette van, 167e,
Liisbette
van, 1"1"42
BUTIINT Daniel van, fs, pieteren,
922

Daniele van, 737
Pieteren van, 922
BUUC, tJilleme 254 844

- Wj.l1emme,- 1523
- lniulfram, 41,6
BUUCX, Aech'L,e Jan, 949

Jacop van den, fs"
G:l11is, 821,
- Jacop van den, f s" lirtillemo

BUUNRE,

82L

ßUUS:IERE, Jan de, L446
BUU,SSINE, Gi11is,988
BUXELAER, Laureins van, 926
BUXTALE, cillis van, L447
Jan van, 381" 436 660 LL8g
1"197 1.375
Janne van, B !1,16
jclnkvrouw van, í.322
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BUYE, Goess5.n, 1399

BUYS,SOEN, Vr/i11em de, 7OB
BUYSSON, biillem ciee 456 5L8 tS77

BYKE,

Lievin van der,

L26

CALKINE, Lodewiic

van,

L505

Lysbette van, fa. Segher,
1"344

"- l4arien varì, f a" Segher,
'L34,+

CABFIELIAU, Justaes e 22L
CABBEI,JÀUWE, Justaes , 163'J
CABEKE, Jacoppe van, 6'Lr)

Reynir:re van, 61,1
Segher van, 1"344
CALLABRT, Gheraerd, 27t

CABUU,S,

CALLIi, Jacop, 53?

Jan, 481,
Anthonis, 1164 1458
Jacob,568 1,458
Pieter, 1431,
P.ietren ? 922
Thornse,568
CACHTEL:, Mathijs, ?41,
CACHTELS, Jan, 5BO
- wlatthi j s, 305
CADIN, Sau tin , 11,43
CADINS, Lievin, 972
Lisbette, \^/ed" Lievin..
CADZANI, Willem van, 35L 35B
CAELI'/IONDE, Stevine, 559
CAELMONT, Stevine, 101-4
CAEI{S, Li.:vine, 1"t9O
CAEPERE, Janne den, 256
CAES, Mergriete, 1,245
CAESTRE, PieLren van, 46C
sCAKE, Diecieric, f s. þJouterr

- Joes,

CABELLIAU,

CALLEBOUTS, Beatrisen,
C/:\LLIIN, Pieter, 1,413

CALVtr, Jan Raesse van

-

l,Vouter

van,

CALIOE;T,
CALKANE,

Heinr:ic van der,

van,

1"261

Katheline van ? L444
-- Lisbetten van, fa" Zegher,
1675

Reiniers van, 665
C/\LKINE, Danie1 van, f s. Segher,
1344

Kathelinen van, 71,4
Kateline vart, L450

Daniel. de, 7 22
Daniele den, 929

SCAMSCIIRPEREu Pieter, 73
CANEGHE, Janne vã.n, 1,A41
CANEGHEM, Lievin van ? 21-5 21.6
381, 41,2 436 437 829 923
L197

- Lievine van,

B

CANERNEELE, Daniele, 153O
CAI\ÍTEI{AY,:1, Beele, 7 L1,
CAITPELLEN, Gi11is van der,

865

865

73

') 4 ,t:
¿JU

972

11C^2

Lodewiicke van, 972
Lodewijc van, 1545
Mergrieten van, 527

974

246

Pieter van, fs"
Gheerart, 1628
CAMSCERPERE, Daneele den,

C1ays, L444
Andriese van , 71"4 t45O

Janne

den,

C/iMPEIiJE,

CALAEYS, Ba.r:belen van, 865
Joes van, 594

CALAIS, Truden'.

1"52

CJSLVEhl, Antl^ronis, 521CAl.lEREl'I, Fleinric van den, 1"44

L609

Joes van, fso \,rlouter,

1"'195

6C.7

1_283

Iìoblrrechb van der,

1,342

CAPRICKE, Heinric van, 348 458
CARLIER, Phelipse, 896
CARPEIìE, Jan dê, 645

Janne clen,

66a,

CAIìREBRCìUC, Jan van, Lt23
CARRENBROUC, Janne van, 84

CARSSIBR, Pi"eter, il89
CASERE, Janne den, 12tB
CASTELEIN, Claren, fa. Jan, 24O

-

Heinric a

24O

?
LijsbetLen, fa" Jan, 24A
- Mergriet(e), fa" Jan, 24O
CASTELIOEN, Gi11j.s van, 5
CASTBLLII, Jan, de oude, L3OO
Jan

24O
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Pieteren den, 742
CLA'IERBOSCH, Marien van, wed
"
CAUDENBERGHE, Clais van, I44B
Gillis
sBruwers,
853
Jan van, LO97
CLAUS, Corne1iser 363
Jan van, fs" Gillis, tOgT
Jan, 1446
Janne, fs. pieter, 297
CLAYS,
Pieter, 42L
CAUDENBORCH, pheli-pse van den, .148 CLEENIiALSE, Oliviere,
3 53
CAUDENHOVE, Ghiselbrecht van, 1,631" CLEENIdERCS, Katheline,
h¡ecl "
- wed " Ghiselbrecht van 1 L142
Heinric Roestocs, L0L8
L676
CLEERC, Raesse, fs. Pieter, 222
SCAUSMAKERE, Lisbette, 558
Tomaes de, 411.
CAUSMANI{8, Daniel, t7g
SCLEERCS, Lijsbette, 437
CAUTEMA,ERS, Katel ine , L009
Lijsbetten, fa. $ymoen,
CAUWE, Jan, fs" Kateline CauLe4i-2
maers, L009
SCLEERCX, Roegier, 1,545
Pieter, 924
CLäIGATE, Juli.en van den, t4Z9
CAUI^IERIC, Jan e 23O 231 972 1165
1"430, zie ook Jelien van
LL68 1,167 LL6 91.1,66 1276
der Cleygate
1"277 1.278 127 9t 500 1"501CLEMEN, Jan, 558
Janne den, 93O
CLEMME, Gil1is , 21"4
CLEERC, Jan de, 41-L, zie ook Jan
CAUWERICKE, Janne I teg3
de Clerc
CAU'$JERIfX, Jan, 230
CLERC, Boudin de, 324
CELLEN, Arende, SSO
cillis den, 236
CELLIN, Lampsin, 87
Goessin de, L608
CBLLINE, Lamsine, 92
Jan de, 392 393 394 395
CEULNERE, Cornelis de, 1-22
483 484 485 486 51,6 5:.-7
CHEII\SLANDE, lir/i11em van den, 4Zs
637 648 649 650 854 855
çHERSCAMP, Bernaerde van, L30
856 8s7 B5B 859 ta73 Io74
CLAENS, Jan, fs. Jan, 596
1A75 1076 LO77 1,L7A t17t
Kerstine, fa. Mergri.eLe,
1"247 1.248 1,249 1"250 1.296
CATER,

948

Mergrí.ete, 948
CLAENWAERDE, Janne , 51"7
CLAEPDORP, Mase van, 747

Thomaes van, 965, zie ook
Thomase van Clapdorp
CLAEUS, Wille¡n,68
CLAEUVúAERDE,

Janne,

1O77

CLAIS, Heinrik, 545
- Jan e L32 468
CLAISE, weq, Jan van Aelst, 1047
CLAISSONE,

Arende,

Pieter,

398

20

van, 757, zi.e
ook thomase van Claepclorp
CLATERBOSCFI, Marie van, 739
CLAPDORP, Thomase

L297 1.298 1.299 L350 L460
L594 L595 L638 1,639 L640
1.641.

die ook Jan de Cleerc
Jan
de, fs. Jacob, 576
723
Jan de, fs. Wi1lem, L445
Janne,

575

Janne den, 875

Lodewiicke de,

1-587

den, 875
Pieteren clen, 768
Raesse den, 768
Soeye de, 59
thomaes de, 179 1528
Thomas de, 4E6 855
Loclewycx
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CLERC, lomaes de, 3gZ,
Thomaes Declerc

zie

ook

- Wil1em de, 1,445
Katheline, 662
Kathelinen, fa" Jan, 963
CLERCX, echtg" Jan, ltïg
- Jan, L469
Jehanne, echLg" Jan, 1469
CLERX' Maríen, wed" Jan, 5OO
SCLERCX, Kateline, fa" LVillem,
SCLERCS,

424

Katheline,

LÍsbette e

1,219

627

CLERX, Jan, 5OO
CLEVE, LÍsb,ette van, 22L
CLEYGATE' Joes van ,Cen, 827

Joesse van der, 729

-..
Jelj.en
van der, L7OS LZO6
12C.7 L208

zie ook Julien van clen
Cleigate
Julien van den, 42
CLEYNE, Jan de, fs" Jan, 4gB
Janne den, LOBG L087
CLEYNEN; Janne den, fs. Jan, 8L3
CLIENERE, Jacoppe den, 753 I37g
CLINCKEN, Willem den, j.5O6

CLINCX, Katheliner'o,red. Jurdaene

sBrunen,

1,i.BB L198

CLIPPEL, Vr/i1Iem de, 233

CLOCGIETER, Daniel de, 1.286
CLOCMAN, Jan, L009
Janne, 21.3 L2B6
CLOCMANNE, Jan, 672

Janne, 4O7
Janne, fs"

Jan e !623
Lysbette, echLg. Jan, 672
CLOCMANS, CIare, fa" Jan, 391,
CLURSELE, Janne van, 1264
CNEVELERE, Jan de, 749
CNORRE, Janne den, 1,1,61,
CNUTS, Gheraert, 5L5
liùi11em de, 51,5
COC, Alexanderse den, 360
Clais den, 493
Cl ai s de , 1"1,61
Jan de, 1,621, 1"622
Janne
den, 533
-

COC,

Pieter cle, Ztg
Pieteren den,

7BB

Z1B

COCKELBERGHE, Gheeraerd
COEILTNS, Hei-nricr 3

van,

Kateline, fa" LÍevine,
Lievin, 987
Lievine,45O L439
COELMAII, Jan, 925
COELMANS, Jan , t_485
COBMAN, Pieteren den, LIA7
Pietren den, 992
COEMANST

Walraven¡

1O3B

450

SA1,

COEMERS, Sirnoen , 27
COENE, Jan de, 547
COENEN, Janne, 46
COENS, Lisbette,135

Lisbette, fa" pieter.'

? 417 5 L5
COEPMAN, Paridaen de, 45
Pieteren c1en, 599

779

!,Ji 11em

COERIIELMEN, Thomaes, 965
COESENMAERCT, Gheero1f, Ittz

Justaes, 368 1,240 1436
Justaesser 5OS 1,154

COETS,

Staessine,

45

Amelberghen, wed o
SÍmoen Coemers, 27

COEVOETS,

COLBRANTS,

Janr TOl

.:::

It,lergri-el-e, echtg . Jan, wed "
Heinric Rike, grootmoeder
Jan Piet.ers , 7AL

COLCT, Symen van der, 92O
COLET, Symoene van cler, TOZO
COLÏNS, Lievin, 64A

COLMANNE, . Jan..

Lt61

COLPABRDE, Jacob, 699
COLPAERT, Pieter, 972
COivlAN, Pieter cJe, 950
COMMER, Coelaert, 594
COMMERS, CoeI in , !277 1,278

.
COMPAINE, Heinricke, 395
CON, Janne den, 34
Janne den, fs" GiIlis,
71_5 71.6
Michiel den, 259
CONEERS, Casis, 827
..:

.

24C^

Jan de, 4O4 1,067
Janne den, t)52

CONTNC,

Itlichiel de,

7

57
L14

Mich.iele den,

.sCOltlINCX, Callekine, 1"597
CONINXDONC, Jan van, 338
COOLMAN, Janne, 1575
COLLMANS, Lisbette, wed" Joes

uten Ramen, 1382

COOMAN, Arend de, 95O
COORTEN, Janne, fs" Jan, L304
COORTER, Jan, fs" Jan, 1"309

COP, Janne, 1631- L663
COPPENHOLE, Gillis van , 1.32L
1'432

Gi1lis van, fs" Olivj-ere,
274
Oliviere, 274
COPPIM, Pieter e 466
CORBBN, Beele van der, wed"
Gheraert Cnuts, 51_5
Beele van cler, wed" idillem
Coens, 51-5
Beelen van den,

CORDE, Jan, 872
CORDER, Janne de, 492
CORDES , Agneese, ech tg
137 4

Jan de, 1375

41,7

"

J¿rn de ,

van, 389
Janne, 1625
CORREMANS, Marie, L155
CORTHEVI, Wouteren van, 196
CORTVRIENT, Pieter, 1,571,
COSTER, GillÍs de, 687
COSTERE, Adame den, 393
- Andries de, 68?cillis den 2 765
Jan de, L0L3
- !{illem de, 382
- Willem den, 1256
COSTERS, Mergriete, 46C
SCOSTERS, Mergriete, echtg" Gillis
sCosters, 5O
COSTRE, Clais de, alias cle
Janne

CORNELIS,

Marscalc,

- l^/ilIem

COTTHEM',

Jan

995
de, 1265
van, 827

COTTHEM, Janne

van,

1"37

Vüoutren van, t1IB
COUBORNITT Aechte van, 478

COUBRAKtr, Jan, 1_89
COUDEKEUKENE, Pieter e í.262
COUDENIIERGFIE, Jan van, fs"

1"097, zie ook Jan van
Caudenberghe

Jan van, fs" Pieterr
COUDENHOVB, Ghi

ra4

Gi11is,
T39

jselbrecht van,

I

Ghiselbrecht van, 1,461
Ghiselhrechte van, 339
COUDERICX, lYergriete, 59
SCOUDEVLIEGHE, Jacob, 1-BO

COUDYSER, Cornelis; 1601,
COUKELAER, Janne van, 672
COUREUR, Jan de, 297
COUSIIN, r¡JouL.er, 368
COU'IENAER, rimi jn vrouwett van den,
1"OO9

COUTIiNAYS, Ysabeele, ).225
COUTERE, Jan van den, 4O2
COUTBREI,J, Lievine van der, 1429
143C- 1,546

Lievine van den, 1"549
Lievine van der, 1261"
Pi.etren van cler, t26L
COLJWERTC, Jan, 1355
COUWERTKE, Janne, 528
COX, Jan, L53
sCOX, Jan, L392
CRABBE, Chripiaen, 895
COUTREN,

CRABBEN, Arende,309
CRACHTE, Janne, 843
Lievins, 843
C¡ìANü, C1^ayse den, L00L
Phi.lips de, 978
CRANEIN, Ectore clen, 1"26
SCRANEN, CIais, L569

van den, L353
- Andriese van der, 72O

CRAYEN, Andr"ies

Fransois van den, 506
Pauwelse van den, L365
PieLeren van der, 7L7
CREEFT, Goericke den, 1528

247

CREVE,

Jacob,

323

zie Gillis van Lombeke
CROEC, Janne den, L172
CROKETTE, Gi 11i s van den , i+78
CROMBRUEGHE, Gheerard van, L222
CROCKAERT,

L236

Gheerard van,
612 1257

CROMBRUGGHE,

-

2SO

Gheerarde van I !L93 tl95
L203 1,2L7
Janne van, 1,249 L64O

Jan van de::, tO6S
Mergriete van den, L33S
Simoen van der, 67

CRUCEN,

van, zie Willem Vr/e1din
Jan
van,
438
Jan van, de Jonghe, 8B6
Janne van, 554

CURTRII(8,

CURTROSIIN, Segeren den, L60
CURTVRIENT, Laureinse, g06

Pieteren e
Jan cie,

CUSEP.E,

LLSG

77

DABT, Jan, 997
DABNS, Claes, tO52
- C1ais, 7O 874 B8O LG69
Clais, fs" Claes, 1C52

Clais, fs" Clais, 1,669
GÍ11is, fs" pÍeter, r"1.91,
clen, fs" Jacop,
Liisbette, fa. C1ays 2 LZ43
Lijsbette, T6t
Gi}lise den, fs. Jacob,
- Lysbetten, fa. CIais, BBO
L42
wed" Clais, 8BO
CRUUPINTHOL, Simoene, B9S
- i^iillem, 439
CRUUSMANNE, CIais, 34O
DAENSE, Clais,81"9 BZs
CUENî, Daneel van, 4gB
DAER BOVEN, Jan van, 326
CUERAERÎS, MarLine, 1SO7
DALE, Aechten uten, echtg.
CUNTS, Idillemme den, L6LI
Diedericx Sletsaerts, 663
CUPERE, zie Fransoys van cler
Daneele uten, I2O9
Hofsteden
Dierwijf van den, 378
Ghi j selbrecht de, 1_653
Goessin van den, fs.
Jan de, 27O
Goessin, 324
Jan den, 787
Goessine van den, 1,607
Janne den, LIO7 L5L8
Jan van den, 324
- Merqriete den, echtg.
-J ') an van den, fs. Goessín,
Jan, 787
24
Pieteren den, 464
J an van den, fs" Hertemaers,
CUPERS, Coline, fa" Jan e L252
1"27
Jan, 1"252
Jaqminne
van <len, 127
Katheline, fa" Jan, 1252
Lijsbette van deno echtg.
SCUPERS, cilIis,
1"79
Goessine, !6A7
Lii slcette , b/ed " Gi 11i s ,
Itianghelin van den, 324
1l.79
Phelips uten, LGTB
CUPURE, Wouter de, LZLO
Philips van den, 324 1,29s
CURTB, OlÍvier de, 604
1,41.9
CURTEN, Roegeere den, 1"173 t2t1"
Pieter van den, 1,Zgs
CURTHALS, Hughe, 731.
DAI{.AART, Wi11em, 1,L62
- Mergriete, r¡Íed" Jan
DAMLEYT, Li-evin, ZtL
Harincs, L663
Lievíne, 439
CURTHALS TBN EECHOU?E, Janne,
DAMMAI{, Ghelloet, fs. Lievin,
1.338
908
CURTRAZIIN, Zegheren den, t67Z
Jan,
fs. O1ivÍer, 88L
CRUDENEERE, cillis
CRUDBNERE, Gillis
L504

den

,

1,47 15O

J
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DAMMAN,

Janne,

8O8

Lievin, 99O, zie ook Lievin

Aûunan

Arend van den, 1-65 L00L
- Arende van den, 1,428
- Arent van den, L0L0

DAMME,

CIais van, 785
Coelin van den, 33O 1,4CtO
Gillis van den, 33O L400
Gillis van I 785
Jan van den, L8L 525 g8s

Claise, alias

DEEGHBROEDE,

den

Bessemmakere, 859

Andries de, L38L
Mathijs den, 1,381.

DEKEN,

DELLEMAN, ldi1.1em, 1"571.
DELST, Walraven van der, fso

Pieter,

956

DENIJS, Justase;

88O

Lievin, fs. Lievin,- 7.49
DENTEI,GHEM, Lievine van, 73O
DEYNOET,

Copkine,

11,99

1,294

Heinric, 1027 1,L99 t27B

1"664

- Jan, 931
Jan, fs" Joes, 1497
Jan, fs, Joessene, 27
L.ievin, 295 5O4 846 85L

Jan van den, fs. Gil1is,
Jan van den, f s" Jan, 1"81
Jancwiinne van den, 485
Janne van den, 166 7!3
- PieLer van den, Bt7

DAMMELEYT, Lievln, Ltgï
DAMYAET, Lievin, de jonge, 7L69
DANCKABRT, Pauwels, 544
DANEELE, fs" Gheeraeds, 87t
DANIELS, Janne, 72O t291" 1"294
Janne, fs" Daniel, 1,433
Symon, 1294
DANIBLSSONE, Jan, L590

DANINS, Daniele,843

Janne, fs" Danie1.e, 843
Seger,339

DANKART, Hej.nric, L238
DANNABT, Lievin van, de Oude,
938

Lievine van, de oude.- 1"279
Agneten, fa" KiLine, 763
Kit,ine, 763
DAPPER, Heinric den, L55 L
DASSEGHEM, Lievine van, 1232
DAUDE, Bullaert, 131"L
DEBBAUT, Jan, 1,71"
DEBBOUT, Jan, 11,9
DANUNS,

DECKER, Jaque cJen, 742
DECKERE, Pauwels de, 1"3!4

Píeter cle, 228
Pieteren den, 1,98
SDECKERS, Li j sbette, wed " Jân cje
Vos r. 754
DECLERC, Thomaes , 1298, zie ool<
T(h)oma(e)s de C1erc

1373

L174 1,2CO L497 L543
DEYNOETE, Jan, 1,438
DËYNOOT, Jan, 85L
DI-IANE, Jacop, 624

Lievine, 1662
Jan, BB3
Jan, 1325
DTC, Jan van den, fs"
DHERT,
DHONT,

117
DTCKELB, Jan

van,

Symoen,

1,41,8

DICT, Jan van den, fs" Symoen, 5
- Jan van <ler, f s. Symen,
835

Olivier,

5

DIEDERTCS, Janne, 47O
DTfiDERTCX, Eweyne, 36 477

Kate1ine, fa. RocheforL,
vrouwe van Ayshove'- 529

Gi11is, 5!4
Jan, 7BO 14A4
Pieter e 92O

DIEDERIX,

DIERIXSONE, Janen, 375
DIERKTN, Bertelmeeus, fs"

meeus,

L88

- Jarr , 101-9
.- Janne, 635
Pieter, 975
DIEJRKINE, Jan, LL58 1453
DïBRNIS, Justaes, 9!9
DïETALDOET,

Jacoppe,

1,094

Berteli

24,3

DïBVEL, Jacob c1e, Lt6S 1,166 11"67
L1_68 1,1,69 L276 1277 1.278
1279 t2B7
Jacop de, 23O 23,1
Jacoppe den, L500
DIICKE, Gheeraerde van den, 40
DIICSTAT, Joeris van der, LO4
DIJCSTAT, MarÈin van der, 42O

DOBBELEERE, Jacop de, 953
DOCKE, Janne, 93
DODENBRE, Jan, L668
DOEDEKINE, Joerisse, tL1"s
DOEDINE, Janne, L445
DOEDINS, Jacob,575
DOELAGHEN, Giflise van den, t23B
DOELLAGHE, l.rlil1em, 124L
DOEREN'I, Gillis van cter, 1"197

DÖNCI', Janne van cJer, tZ66
Seqhe:r. van der., SB7
DONKER, Jan, 2O2
Janne r 1_582

Mechiel,370

- VJil1em, 3L

SDONKERS, KateIine, 977
DORESLAER, cilisse van, 174
DORMEAL, Jan e 239

Arent cle, !O21
l'Jillem
de, 696
DOUIIBARDE, zie Zegher van BuederDOIìPERI,

waen
ÐOUNSSA'1'8, Pieteren den,
DRABBÐN, ,Symoen 1 829 923

"7?_B

DRÀBS, t,ijsbettee 222
DRAYERD, Jacoppe rJen, 2
Gillis van den, 161,9
DROEGHE, Joesse, 305
Jan
van
der,
78
DRONGHENE,
Phelipse van, L59L
KaLeline van clen, echtq"
Ptrilips van , 272 LtG2 1"242
Gi11is, t6L9
Philipse van, 22O
Pieter van der, 225
DRONGHINE, Philips van e 681,
Pieter van, 229
DUERI{EhI, Jan van, 1_OO5
Pieteren van den, 40 34A
- Jan \¡aor f s. Heinric, í.666
DOERESELAER, Jacop van, 1,233
Janne van, 1L30
DOERISSELAER, Lisbetten van, L499 DUNïNCX, wed. Symoen
, 764
DOERNAERTS, Ivlergriete, 1,301,
DUUST, cil1is van der', 1"31,2 L4Bt
DOESTERLINC, Daniel, L321O
Mergriete van der, wed"
Heinris, L63Z
Lievin van iJen Abeele , 764
JacoJ:, B 1
* MergrieLe van der, h¡ed.
Jacop e 1.226
Lievi.n van . 6s¡ Abbele, L00L
DOGEBRLANDE, Dankaert, Bt
DUWAY, ian van, 978 L455
zie ook Danckaerde Oqerlande DV/AELVúERNNR¡;, HCiNriC dC ? 1.448
DOLEERB, Willem, 637
DYER, Claisr 276
DOMMEIìWAERDLì , Zegher, 676
DONC¡ Gheeraerde van dero 1L5Bg
EBBEL, Janne, 1,25
DONCKBR, Janne 2 945
EBBELIN, l,lartin , i495 1"621"
DONCT, Gheeraerd van clen, 3Oz
Ivle.rtin ? 1-622
Gheeraerd van cler, L015
EIBIN, Jan, L663
Heinric van der, 293 73O
EEBTNS, Jan, 758 1.67L
L089 t22L 1"426
EECHOUTE, Cornelisse van den,
Heinricke van den, 296
1"629
Heynric van der, 4O5
Cornelle van den, 273
Heynric van der, alias van
BECKAERDE, Jacop, fs" Jacop,
der Pietr, 964
1.662
Jacob van der, 5L8 1"426
EBCI(A}IRTS, Li sbetten , 821,
Jacoppe van der, 1,2-30
EECKE, BarbeleÍl van e 1"63L

Jan van der,

2O2

EECKII, Jan

van, . 728 ,1"51,7
^

-f r:

j
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van, 4A6
Pieter
van, tZ3
EECKEN, Gheert van clen, tt54
- Jacob van rler, 964
- Jan van der, 774
- Lambrecht van der, fs " Jan,
774
Mergriete
van der, 743
- Mergrieten van der, tjg
- liüillemne van der, 375
EECMAN, BoudÍ-n , 791
EECMANNE, Inlillem, 731,
EECKE, Janne

EEDE, t¡Jillem
EEDEVELÐE,

van cien, L60
Clayse van, 476

Stevin van, T7t

EEDVELOE¡ Gheerar.d van _ de&r,'. lO76
BEKAERDE, Victoere, 474
EEKAERTS, Lisbett,en, 6t9 620
- vrouhr, t1O6
BEKE, Heinríc, 566 974

Heinrik van, ZOL
- Janne van den, Z1,t
Piet.er van, fs" Heinrik,

-

2a1
l^ri1lem

van, f s" Hei_nrik,

2a1 204
- r^red" Jan van der, 91"9
EBKEN, Clayse van der, 1.316
Gheerarde van den, 29L
Jacoppe
van cler, 296
Jan van den, 475
- Janne van der, 6!9 62A
Pieter van der, 26g
Stevj-ne van der, 646
Willem
van der, 6!9 620
658

- l^lilIem van cien, 1SA2
EELIN, Jan, L35
EETJHOUDBNe Zegheren van der,
EERENBAUT, pietre,5L0

2Sz

EEREI{BOUDE, Janne, S89
EERENBOUT, Gillis,
SL0 8L0
Heinric, L0L9
Jðñr 1C6
Pieter, BL0
EERENBOUTS, Janr 255
EERTBUER, SaljadiÍn, 1443
EERVELDE, FÍerin van den, 1_247

EESTBRHEM, Jacob van, L53
EETVELDE, Fieri-ne van den, 637

- Lisbetten van den, TLZB

EEGHERIC, Heinric, I574
_EJJ,-åO$IpF¡!, echtg " Justaes
RyoeLs, L586
ELVERZELB, Jan van, BB9 AOqt

- l,{ergriete van, 1"041"
- Mergriete van¡ wed. BoudÍn
van der Kerchove'. tZ6Z
E¡4BISE, 'Iriester van, 1"137
ENDE, Arent, van den, 467
ERBIIN, Jan, fs" JusLaes, 1446
ERDENBERG, Lisbette van, 457
ERENBOUT, ci11is, f s. tntillem,
262
Jan,
1680
ER|TOLF, Jan,630
Janne, fs" I'rloutere 7f3
BSBROUC, Gi1lis van, 574
Gillisse van, 27O
ESSCHE, Meynen van der, 57
Pieter van, 514
ESSTREN, Jacoppe van, t6íz
EVERAERT, Martin, !4OO
EVERBOUDE,

Janne,

Symen,660

L51"2

EVERDEY, Jan, t2t6
EVERDEYS, Janne, 358
EVERGT{EIvT,

Haerende

L25t

van,

L633

-. Jan van, f s. Vr/ilLem, 6L0
- Janne van, 1_L53 tt6o

EVERSI-IALE, Rut.gheere van

, L390
Jan, t99 599 61L 766
769 L096 1273
Jane, 212
Kerstoffels, 1"1"10
EVIRWIINE, Jan, 504
- Janne, 184 228 1372
- Janne, fs, Roegers, 474
Niise, 4L4
EVERWIIN,

Segeren, 414
Segher, 924

Arend, 594
Harent, 499 L25e
- Jan, 587 795 L669
Seger, 37 975

EVERWITNS,
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EVBRhJIINS, Segher, j.OO6
EVERI^IIJN, Arent, 1309
- Jan, 328
Segheren, 964
' - wed, Roeger.- 964
EVERWIJNE, Janne 2 3t ZZ1, 1662
EVERVüIJNS, Segher, L55L
EVER!üINE, Janne, 94 993
Nijsse, 756
EVBRVüYN, Nise, 964
Roeger, 964
EVER!úYNE, Harent , 762
BVERI^IYNS, Seger.- 678

EXABRDE, Janne van, tqg3
EXARDE, Janne van, t4gs

Roelanrle van der, tO43
Roelant van der, Bg4
zie ook Roelant van cjer
Heiden, van cler Heyde(n),
van den Herden
EYMANS, LisbeLt,e, ST3
EYDENT.

FABSSE, pS.eter, !48
FAILLAERT, Jan, L553
FANTS, Laureins, 56L

Heinric, lgz
den, 778
FIEKE, PÍeLer, t3t3
FïERIIJS, Heinric, 34t LOA7 1"L53
L1_60
Heynric, 774
- Jacob, 8L5
Jacop, fs" Hein.bic, 475
Jan, 1253
KathelÍnen, tA4
Pieter, 494
- ln/outer, 965
FfERlJfS, Arend, t3Z4
FIERS, GiLlis, LSB 9Sz
FINES, Gillebert de, gB2
FISSEEL, Phí1ípse, 596
FLAENVüAERDE, Arencle , 1,526
FORMELLES, Simoene van, LSZA
FRABEL, Janne den, L08L t641"
SFRADS, Mergrieter gZ4
- MÍtten, 824
FARRANT,

FEKEL, Janne

FRANC, Jacop'- 727

Janne, fs" Gi1Lis, 262

Jan de, 1,66
Jan, 287 2AB
- Janne, fs" GilIÍ-s, 83 1459
FRAYEN, Andriese van der, L434
FRAYTOP, Jan, TZLO
FRANCERE,

FRAUT,

GAFFELKIN, Jan, tgg
GALAYS, ivtat,heuse, 691,

Janne uten , 96g
Jacob uter, t61,8
Jacoppe uter, S73
- Jan uter e 1,572

GALETDENI,
GALEYDEN,

GALLE, Pieter, L0LL
GALLEN, MÍchieler 4tT
GALOYS, Janr'1390

GANID, Jehanne de, BjGARENSMETS, Jan, LL72
GAVERE, Clais van, 4Lg

- Clemencie van den, 743
- Jan van, 41.8
- Jan van, alias Jan Waye,
L1_65
Janne van, 11"45
GEENTS, Willem,654
GEEROUC, Clais, 1.OST
GENT, Lievine van, BOO
GHALEIDEN, Jacoppe uter, 374
- Janne uter, fs Jacoppe,
374

GHEEMAER, Pauwelse, 605
GHEEND, Jacoppe den, 886

- Martine de, 299, zie ook
Mertins sGheents, Mertins
Ghends

- I\/ïertin de, 392 BS5 t2gg,
zie ook MerLÍns sGheenLs,
Mertins Ghends
GHEENT, Martin de, t7g 4L1 496
L52B L503, zie ook Mertins
sGheents, Mertj.ns Ghencls
- Martin, 483 484, zíe ook
Mertins sGheents, Mertins
Ghends

sGheents, Mertins, 1"297, zie ook
Martin de Gheencl, Mertins
Ghends
GHEERAARDS, BerLelmeus, L554
GIIEERAER'Î, Michiel , Z3A
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GHEËRAERTS,

Arende, tSgT

GHEYLITNX, Lj_evin ? Z3O
GHEYLINC, LÍevin, !3 A4S

Beatrisen, 1,597
Lisbette, 1597
Mergriete, !Sg7

Roegere,- 1,597
GHEERARDE, Janng, 452
GHEERBOETS, Katheline, 1-468
GHEEREI4S, KateIine, hied. Raes

'Brabanters,

448

GHEBRERTS, Bertelmeus, tS97
GHEEROLF, Jan, 1462
GHEEROUC, Andríes, L058
cHEERf, Jan de, 733
GI-IEETENSENNE, zie pieter van

1555

Lievine, 26
GI{BYTERS, Jan, 47L
GHIIST' cillis van der, 1,449
Lj-evin van der, t7g 3g?_
393 394 395 LtL 5L6 517

637 1,171 1"296 1297 1298
1299 1396 1,397 1_398 1,448
146C- 1"526 1,527 t52B L529
L530 i.594 1.595 L638 1,639
1,640 1"641", zÍe ook Lievin
van den Ghist, van der

den Ackere
GHEILINE, C1ais, tJ"LA
GHELDOLVE,

Janne, t4t7

Pieteren,

GHELEYDEN,

Ghijst

L4!7

Jacop uter, 556

Kat,heline uter, echtg.
Jacop,556

van, 35
Lisbette van, wed. Gheeraerd

GHELRB, Gheeraerd

35
Roel ande van, 1"11.3
GHEND, Arend van, fs. Arends,
674
- Jacob de, 267
- Jan de, 457

- Janne de, fso Jan,
470
- Joesse van, 1,640

Marien,

967

229
GHBNDS, Mertlns,

945

ZZs

516, zie ook
Þlartin de Gheend, de Gheent,
sGheents

fa" Marien,

1,204

, 554
Kateline, 1"407
Raessç:n 2 99O t4A7
GHIJ,ST, Giltis van der, 554
Lievin van der, 483 484

AS7

Heylsoeten van,

GHIJSELïNS, Betten,
GI-IIJSELS, Ghisel

* Lievin van, 1680
Lisbetten van, fa" pieter,
GHENDBRUGGÐ,

-- Lievin van den, t17O) z'ie
ook Lievin van der Ghijst,
van den Ehist
LÍevine van der, 2921 zie
ook LÍevin van der GhÍjst,
van den Fhist
12c4

Laureins va¡1, 26L
Lievin
van, de jonç¡e, 1"06
-

Pieter van,

tt69

Adryaen, 1555
Gheraert, fs. Adryaenr

GHEYLINGHE,

GHERNOET, Pietren, B1,z
GHEVABRDE, PåeLeren, 1362
GHEVAERT, Jan, 396
GHEVARDE, Janne, 257
GHEYLEN, Heylen, fs. Arend, L432

485 486 648 649 650 983
1247 1248 1,249 125C L350
15¿19

Jan van, 982
broecier
van hel gastçÏIaLTSSE,
GHïLEGHEIvI,

huis, t4B4
GHTSEL, Jacob, 1454
GHISELBRECHT, ridder, heer van
Peen ? tO99 LL00
GHISELINS, GiIlis, 86L L60g
GilIis, fs Vrlouter, L6L5
Janne,
Rasen,

GHTSELS,

1-395
6

Jan,350

Jan, alias Jorer,

-

Lievin ?

1127
LÍevÍne, tAO

1_536
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Lievin van den, S54 BSS
856 B5Z g5B 859, zj_.: ook
Lievin varr cier Ghiist, van
der Ghijst
GHOETHALS, Janne I 1,594
GHOREEST, Gillis van c1er, L395
GHUCE, Heinricr 969
GHUCHTENEERE, Simoen de, L565
GI{URSEME, Bernart de, tS34
GHYSELINS, Janne, 1479
- LísbetLe, tt66
Pieter, 8O9
GHYSELS, Jan, 7As
GHIST,

GILLE, VrIÍllemr'LAS

Mergriete,

Simoen, !49

Pieter, B68
, Simoen, 1"556
GRACHT, ChrÍspianne van der, LL08
Clayse van der, 551
- Jacob van der, 55L
Kerstiaen van der, 633 684
cOUDSMETS

706

ZlS

1329 1,346 L347 L348 1,349

GRAVE, Daneel
754

GOESSELARE, lr,Jil lem van , L3 ZB
GOBSSIN, Lj-evin, L355
GOBSSINS, Jan, 9OZ 1,276

Daneele den, 1"OO4
Gillis den, 768 BO7
Jan, 566
Jan de, fs" Daneel, 754
Janne den, 689 941.
Janne den, fs. Boudin,

Janne,558 1"277
- Lievin, 935
Lievine,899
wed"
Clais, 939
GOBTALS, Boudine, t3tz
Boudin

,

L670
Boudine

4C.9 1,401 443

1,10í-

1,481,

Boudin, fs" HeÍnric,

van, 467
de, fs. Heinric,

GRAMMES, Flughen

21"6

926

VrtiIlem,
GOE?HALS, Boedin,9S3

1,041,

GOSSIER,

LZ1_s

GOETGHEBUER,

Amelberghen, v,red. Simoen,

149

GOEDMAN,

399 509

KaLeline, echtg" Jacop,

GOIvIMAERS,

GOEDEVEERS, Inghelram, t3Zg
cOEDEVERTS, KaLheline, 1,631
GOEDHALSE, Janne, fs. pi-eter,

Jacob, 1579
GOESLAER; Wj.11em, 69
GOBSSELAER, Vr/il1em van,

GOETIìULSE, Janne, 1533
GOETKINS, Heilsoete, wed. Jan
Jonghelinc, 37
cOETl,lANS, Jacop, L180
LL80

GLORIAERDE, l¡tol¡¡teren 1 !18
GODEVERTS, Janr gSO
GOEÐERNAEMS, yden, 334
GOEDERTIERS, Soetin, 1_OBB

Soetine,

Lievine, 5j.3 583
Lievine,
583
GOETHALSE, GilLis, fs" pieLer,
3s6
Pieteren, Z!
GOETHBM, HeÍnríc van, de Jonge,
t 068
Pieter van, fs" Arent, l.C,61"
GOETHALS,

L441,

e 1"670
Jan,
953
tZTt L670
Jan, alias Voetkin, 5L3
Jan, fso Arent, g4S
Janne, 22b G99
Janne,
fs. pieter, 2OO
Janne, f s. pieters, 1"564
Kathelinen, I3Ts

- Vüillem den'. 699
- Vr/outeren den, 94O
- lnioutren den, LL86
SGRAVEN:, Jacob, 4BB
- Lijsbette, fa" HeinrÍc,

L636
GRAVERE, Janne

.

de,

1"Bz

- Janne den, 921"
GRIJP, Janne, 941
GROBBERE, zLe Janne cien l,rlalssche
GfìOBSSELARE, 'ur/iltem van, ALZ 437

GROETARDE, Heínric, 1"Bt
GROETBROUC, Andries van,

A4t

248
GROETBROUC,

Andries van,

GROETE, Heinric de, 644
GROETEN, Jan, 28L

441.

- Janne den, 654
sGROETEN, Plarien e L357 L35B
GROETENBRUELE, Heínric van, gSO
6n991BRUUCH, citlis van, îZAZ
SGROOTEN, ci1lisr 783
Katheline, echtg. GiIlis,

783
GROTER, Sire, 1"240
GRUSBIvIE, Bernaerd de, L47B
GRUTEN, Boudine den, 326
GRUTERB, AnesoeLen, echtg"
Boudine den, 1,61,2 L6L3
Boudin de, 366

Ghiselbrecht deo 51
Ghiselbrecht den, 1,1,1_7 161,2
1.61"3

Ghiselbrecht cJen, fs. Jan,
1.15

; Ghiselbrecht de, fs" Jan,
t6a4

Ghiselbrecht den, fso Ost,
827

Ghiselbrechte den, 9g 1"Zz
Ghiselbrechte den, fs" Jan,
68s

Ghiselbrechte den, fs" Ost,

den, BOO

Ghiselbrecht,, LL0B
Ghiselbrecht, fs. Ost,

GRUTBRS,

81"7

SGRUTERS,

Everdeys,

587

Ghiselbrecht, fs "
683 684

Ost,,

GRUUTHUSE,

798

(den), fso

Ghilclolne van

cien,

GRUWEL, Heinric a 1"424
GURTENBBKE, Goesse, 9O4
GUTERE, chiselbrecht den,

BO

IvtergrieLen van,

van den, 92G 927,
zj.e ook Jan van den Ackere,
van den Hackere
HACKEIìEI, Jacob van den, 1"391
- Jacoppe van den, 686
- Jan van den, 182 L83 1,84
L85 L86 806 Bo7 808 Bo9
1L56 1,157 1"L58 1159, zie
ook Jan van den Ackere,
van den Hacke

IIACKE, Jan

765

266

Jan, 336 354

HABINSVOERDE,
502

Boudine den, 372 4OS S93
932 LAt6 to94 1.354 L5L0
tSLt !512 L53L 1.6L2 L6L3
Evercley de, 2.26 LqO6
Everdey cle, f s. Mergriete
van Ravenscoet, 1,61,2 L6L3
Everdye den, L245
Ghyselbrecht de, ggt
GhyselbrechL den, fs" OsL,

Simoene

sGIìUTERS, Simoen , 537
cfitrUTRE, Ghijsetbrecht

ZSg

HADERIC, Li-evin, 3O4
I-IAEC, Heinri-c;. 1,1.Bg

Heinricke, rtvan den Vrlinclerl

463
Jacop

? 91O
Julien,
L009
- l^lillem, f s. Wouter.- t46Z
HAEGHMANNE, Jan, 1249
HAELBRECHTS, Pieteren, 1,661
I-IABLI¡IïJNE, Janne van, fs" Zegheren, t4O6
Zegheren van, t4O6
HAERWUNE, Segher de, 8L
HAESBIJT, Joes, 285
HAESBIJTE, Joesse, 286
HAESBTJTS, Jan, 299
Jan, fs" Jan, 299
Joes, fs. Jan, 299
i{ergrieteo fa. Jan, 299
Odine, fa" Jan ? 299
Raedchel, 1442
HAGI-IE, Aechten van der, í.,25
- Arende van der, 643 93O
1662
- Arende van der, fs. Jacob,
288

- Arent van der, 641, tL9t
L42B

249

van der, .LOBs
Gheerart. van der, 1,298
Ghisell:rechLe van der, L378
Gillis van de.r, 2 LL6S
Gillisse van cler, f s "

HAGHE, Gheeraerd

Inghels, L671
Godevercie van

der, 699
Goessine van der, L296
Harent van der, 1"655
Harent van der, fs Jacob,
76
Heinric van cJer, 361, 669
Heinrj-c van den, 669
Jacob van der, 299
Jacop van cler, L53L
Jacoppe van der, 336
Jacoppe van der, fs" Jacoppe
1662

HAl4l'{E,

Janne van clen, 6q

1,73

679 76C^ 1639
Aelbrecht van , 49 S5
Li j sbetten van den ,

L97
HAMIvIERT,
I-IANAUWE,
4ri

¿.3 L

Píeter van, 1.346
Pietren van, 1349
HANE, Jacoppe van den, 221 993
- Janne de, alias Pankouke,
fs" Olivier, 4Bg
Licvin de, 946
Lievin de, fs. Gi11is,
IIANDERT,

579

Liev:ine

, 463
Ol ivie:: cie , 489
- Vr/out.er de, alias Pancoux,
fs" Olivier, 489
I-lAi{EKERE, zie Heinric Radewaert
den

Jacoppe van der, Ce oude,
HANNAERT, Jacobr 3O4
!662
HANSINE, Clais, 622
Jan van den, fs" Gheeraerts,
CIais, ali-as van Meeren,
1"569

Kafheline van cler, t6Z6
Lievine van der, !662
Piete:: van der, L389
l¡Jillem van der, 602

HAGHELERE, Janne den, tO44
HAGHELSTEEN, Jacob, fs" pieter,
1_267

HAGHEi\, Arende

van der,

I-ALE, Jan

L498

den, 1"74
van, heer van Lilloe

Godeverde van

en van Haveleer, 779

781,

786

Loclewiic van den, 55L

IIALLïNC, Plechiel, 291,
I-{,ALLINCSTRATE,

HAI{ELRIC, Jan

Diecleric,

1_6OO

, 226
Píeter, 226
HAMELRIJC, Jan, 194
I-IAMELRIX, Pieter, 274 556
HAMER, Jacoppe den, 600 L536
HAMBRT, Aelbrecht van, 1509
- Aell:rechte van, 3It
HAMME, echtq" Olivier van
922

clen,

-- Jan van den, 2O2 822 t2B2
Jan van den, fs" Jan, 469

L007, zie ook Claise

Ansine

GiLlis, alias van
622

I-ARINCS,
HARINCX,

Merhem,

Jan'' L663
vrouwe, 1,184

- wed " Jen , 1L1,6
HARNICX, wed" Jan, 425 426
I-IASAERT, Leus , 1C-25

HASE, Jan

den,

32O

Jan de, fs. Lievin, 557
sl-lASEN, Jan, 865 L3B2
Kallen, alias Hertbuer,
fa" Jacob van Hertbuer, 6Bt
KatelÍne , 1"L7 5
Lisbett,e, wed" Cornelis
luVi"inters, 51,4

Lislcetten, ta75
Lysbette, L292
It'larikine, fa" Jan, 865
Tout.seni-s, kínd van Jan,
865

- wed" Lievin, 668
t,sl-lASEN, Lisiret.te, wed " Cornelle
sWinter, L668
HAUCOURT, vrouwe van, echt,g .
Jan Galoys,

1-390

250

van, zie tvlergriete
HEEDE, Ghiselbrecht van den,
tsHurters
L62
HAUTE, Raes van den, 249
Haren,Je van den, 1,9g
HAUTEM, Lievin van, 968
Jacob van den, 4L7
HAUTEN, Simoen van, ?-21
Jan van der, 1,482
HAUWEEL, lnlouter? tg52
- Jan van clen, IOOA 1609
HAUI^IERe Symoen de, 68
- Janne van den, 796
tsFtAZEN, zie Katheline van
Kateline van den, wed.
HerLbuer
Jan van der Riisi, L57Z
HEBBELINS, Jan, 383 676
Katheline van clen, fa"
HEBBELS, Jan e 779
Jan, L608 1,609
HECKAERT, Jan, 425
LievÍn van den, L30
OlÍvier, 425
Lievine van den ? 34e)
HECKE, Daneele van clen, 747
i"larie van den, echtg"
Fransoyse van den, 1"C.97
Jan, L608 L609
Gheen(k)in(e) van c1en,
stevine van den, 3o7
f s" Daneele, 747
intoutre van den, L05
Heinkine van den, f s " Daneele, HEEDEI{AN, Jan, 461"
747
HEEDEN, llJilLêm van der, 1672
Jan van den, 7 87 316 4SO
HEBKEìr Janne van, 226
6?-7 738 853 L380
t{ergriete van, f a" Aechten
.Tanne van den, 578 t4Z3
varl Leyns, ZZ1"
Lievin van clen, 6L0
RoÏ¡brecht van, 133
Lijsbette van der, zz
HEEKEN, claise van cler, z
Mergriete van den, fa"
Heinric van der, 936
Daneele, 747
Jacob van der, g4g
Ivlergrieten van den, 5O5 SO7
Jacop van den, 345
Merkj_ne van den, f s" Daneele
Janne
van clen, 60L
747
.. Wil1em van clenu 161,6
Neelkine van den, f ao .il
van der, f s "
- r^¡irlem
pieter, BLjDaneele, 747
Pieteren van den, 94t
- þJouLer van den, 836
Pietren van der, L1-83
HEEREe Witlem de, 472
dHEBSNIES, Luenis, gL
- vrouwe van den, 1,464
vrouwe
van
cier,
1635
I-{EET, Janne van der, Lgs
lnlirrem van den, 419
i;lichiel van cler, 1"66L
HEDE, Gheraert van den, 243
HEETBUER, pieter van, 1"490
HEEBIN, Jan, 1-627
HEBTVELDE, Heinric van cler,
HEBC, Michiele van den, 1,207
954
HEEcHourE, Jan van den, 224
HEGHEN, KathelÍne van der, wed.
HEECKE, Barbelen, 429
Jan Oerdj.ins, 727
Robbrecht van, 672
HETDEN, Roelant van der, 2t7
HEECMAN, Willem, 65
2tB ZLg? zie ook Roelant
HEBCT, Gillis de, fs" seger,
van der Eyden, van der
1'46
Heyde(n), van den Herden
HEEDE, Daneel van cìen, 1374
HETN8IIE, broeder van het
Gheerard van den, 1,479
*sthuis, t4g4
Gheerart van den, fs. Jan,
HELFT, Aechte, echtg. GheeraerL
L374
van der, 1OO9
HAUDENAERDE,

251.

Gheeraert van der, 1"OO9
Jan
van der, 1,OOg
Janne van den, 1"1,09
Li sl¡ette van cler, tüecl " ,

HELF-T,

L009

l'4ergriete van der, echtg"

Jan,

L009

Rombauts van der, LI1,s
Wil1em varr der, 1"OO9
HELLEN, Jan van der, 977 1205
12rJ6 1,2A7 L20B 1429 ,1430

Lievine van der, í.'375
HELI/VONTE, Pieteren, 901"
HEIVIEIRT, Aelkrrecht, van e LLt1"

Heinric van den, 6 494
Kateline van den, 1O5L
Kateline van den, echtg"

HENDE,

Janne van den, 369

lnli11em, 609

Kathelinen van den, 273
Loye
van den, ZS1"
Irdillem
van den, 6A9
IIENRERICOURT, Clemencie van,
vrouw van Ayshove, 1383

Jan, 1-136
Jan,
alias van Beke, 72
-

HENSE,

933

- Janne, ali-as ven Beke
1"L36
HENYSE, Jan, alias van Beke,
1"384

HERBUER,

Callen van, fa" Jacob,

1,O24

Jacoppe van, 1,024
PieLeren van, 1,024
Soetine van, echtg"

Jacoppe, 1c.24
Zeghelin van, echtg" van
Jacoppe, kind van SoeLine,
LO24

HERCBUER, Pieteren van I 1242
HERDEI{, Roelant van den, 769,

zie ook Roelant van der
Heiden, van def Eyden,
van der Heyde(n)
HERENBOUDE, Janne, 44 3O3
I{ERENBOUT, Jan, 1_2L1"
HEF,ENBROUC, Janne , 1"403

HERMAN, Jan
I{ERMELGHEI'1,

,

1_O5

5

Andries van,

- Anciriese van ,

786

779

van, echtg"
Andriese, 779
HERPE, Gillis van, 1.341
Lijsbette van, 5O3
I{ERSELE, Daniel van, 749
I-IERT, Jacoppe den, 7O2 L375
Jan de, 1,084
Pieter de, fs. Jan, tAZ6
; Zegher de, fs" Jan, ZZ7
sHIilìT, Jan, 11"57
HERTBRUGGHEN, Jan van, 1349
HERTBUER, zie Kallen sHasen
- Jacob van, 681,
.. Jacoppe van , 31,4 1"591,
Jan van, 4OA
Lisbette van, 1"591,
Pieter van, 25O L59L
Salhacliin van , 22O
Sall adin van, 11,62
Versoetine
van, 1591"
- weci o Jan van, 958
Zegheline van, fs. Katheline e L376
HERTOGHE, Adriaen de, LL3 333
Jan de, 92
HÐRTS, Lisbet, echtg" Jacob
Masch, fa" Clais, 222
It'ierkine, fa" Clais, 222
HERTBUER, Kathel ine v¿rn e f a
Jacok¡, 1376.- alias
Ysal:>eele

o

ts Hazen

Jan van den, t}z 1634
FIESSCHE, Pieter van, '1646
I{ETHOEN, Jan, 951
HEUIìENBLOC, Pietren , 509
HEYCHEN, echtg. Heinri-c, 1,391.
HERv,iÛGHE,

t{llYDE, C}ais vân

der, f s"

Jan,

BB

Roelant van der, !189,
zie ook Roelant van der

Eyden, van cler Heiden,
van der Heyden, van den
Herden

Woutre van der, fs" Jan,
566

252
HEYDEN,

Jan van c1er, alias

Waghe

r

1"272

Roeland van der'. 1,11-4 lLts
1470, zie ook Roelant van
der Eyden, van der Heiden,
vatl der Heyde, van den
Herden

Roelande van der, L3Z 7Zg
761 777 1360 1.41.0 L527
Roelande van den, 784
Roelant van der, L20 1L19,
zie ool< Roelar¡t van der
Eyden, van der Heiden,

\ran den l{erden, van cler
He1¡de

der, 658
- van der, zie Thomase van
den lnlerde
HEYFTNS, ttlergriete, wed " Lievin
lnlouteren van

Minneboeds, 663
Janne van, 486

I-IEYGHBM,
LIEyGHEN,

Hei-nri-c van, 955
Heinrike van, 943

HEYLE, Jacoppe, 1-1Bt
HBYLEI!, Janne , L051_

HEYLENSONE, Pransen, 99
HEYNIS, Daniel, fs" pieter:, 44O

44t

!! Gi11is, f s" Pieter 2 44O 441,
442
Pieter, 44O
HEYSEN, Janne, alias van Beke,
B84
HIIFTE, cillis van, 1,1,2t
Jan van , 11,21,
- Jan van, f s" Jan, L2_86
I-{TJSTE, Laureins van , t6'I6
Lauwerse van, 448
HïLLE, Cl ai s varì den, 1571,
HILLEN, Gillis van rJer, 842
SHTNGELS, Marie, 3A7
HODENERB, Jacob den, 723
HODEVEERIiN, Jacop, L55B
I{OBBRECI{TS, Heinric, 1"086 LOBT
HOEDEVELDE, Claj.s van, 735 7Sz
782 956

LO97

- Claise van,

306

HOEGHENDIìIESSCHU, van
Jan den Me'Ls
HOEGHENIIUIS, Liefkin,

den,

zLe

fs Lievin,

L',3B2

Lievin van den,
HOEGHENHUUS,

L382

Janne van den,

1284 L677

1-266

- Liefkin van den, fs"
I-ievin e 357
- i^/ed " Janne van clen, L553
HOELEGHEM, Felixe,833
HOEÌ"1, Pieters, 971
HOENIVICKE, Heinri.c a t4O2
HOENS, i'iergriete, wed " u ten
Hove'. 1678
HOEREMAKERE, Lodewiicke den, At
HOERTNBEKE, Jan van, tAtT
- lvlichiele, 793
Ivlichiels van, 299
I-IOERIJS, Anclries, 1"468
HOBRI\IC, Hei.nric, 1"324
HOERSELE, Janne van der, L238
HOERTEN, Pieter uten e 1,334
Pieteren uten, 1336
HOESTERLTJNCK, J'acob, 45O
HOET, Lievin, 1O4t
Fransoys van( der,
alj-as de Cupere, L537

HOFSTEDEN,

Pieter de, 1,393
Pietere c1e, 586
I-IOGHENFIUUS, Janne van den, B69
HOLE, Arent van den, 1_3BO
HOFSTEKERE,

ì

Jan van clen, 286
Janne van den, fs" Giltis,
430 431,
- Lievin van cien, L000
Loder,viic van den, LO73
to74 L075 1"a76 Lo77 1"594
'r595

Lodewiike van den, 1J.97
- Lodewijc van cien, 854 BSs
856 857 Bs8 859 983 1460
1"589

Lodewijk van
Lodewi jl: van
Lodewi jx van
Lodewike
van
-

der,
den,

clen,

den,

1,79

I?-68
91,4

98L

2s3

HOLII, Syrnon van der, Sg2
Yden van den, weclo Gheerems
Vlieghers, 970

HOLENBEKII, Joes van, L2gs
HOLLANDERE, Jacoir cie, L323
dI-IOLLAI\¡DRE, Jacob, 282
I-IOLLANDRE, Symoene den , 787
HOLLANT, Jan van, L056
HOLSLAGHERE, Jan de, 667
Kateline de, 667
HOND? Fel j.x, 767
Lievin de, I14,s

Mergriete, wed" I¡elix u 76-/
HO¡JDEN, Plari_en van den, 687
HONDERT, Pieteren van, 233
HONDSCI{OOTI, vrouhie van, echtg
"
Luenis dHeesnies, BjI-IONDT, irr/illemrne den, 1ZO5 1,206
HONNERE, Janne van clen, Lltris
HONT, Gillis de, 283

Lievin de, LIS 283 932
Lievine
den , 1_11_7
Mase
den, 1,466
Pieter de, IL76
dHONT, Jan, 322
-

In/il1em, 353

l,{û11em, aLias pols ? 4Sg

HOOGHENHUIS, Jan van clen, tt3L
I-IOOLBEKE, Goessín van , 1,Oz
IIORENBEKE, Mi_chiel van, 735
FIOSCS, LiisbeLte, L4BO
IJOSTS, Li sbet Le, B 53
HOTTEN, Laurenise, L629
FIOUC, Lievine den , 856
HOUCKE, Janne van c1en, S4A
HOUCMAN, Jan, L51.6
HOUDEN, echtg
Jacob van den,
L67C.

"

Jacop van den, 11,31
Jacoppe van cìen, 64
Phil ips van <1en , 7 3 31.

HOUDENIIUUS,

Philipse van den, 1_350
HOUGHERE, Jan de, fs" V,/.i11ems,
1"255

HOUKil, GiIlis van den,
Heirlr:l-c 1 6Zs

HOUNEN, Gheerarde
923

869
HOUTTE, Jacoppe van den, 383
I-iOUVE, Gossine van der, 47
* l,Villem van der, 47
HJUVEN, Gheeraerde van den,
98b
Gheerarcle van den, LZ94

Matthijs van c.ìer, LGO3
Matthijse van der, L59B
- ],'r/outer van den, L00
HOIJVüNË, Gheerart van den, 1-355
HOUVIìNIEERE, Vr/illemme den, B
SHOUVEINEIIREN,

Vriillem,

L21,4

Janne van den, 1"427
I{OVE, Boudin uten,- 299
Boudine uten, fso Pieter,
HOUVERE,

666

Clais uten,

37

Gheertruud van den, 727
Jan Uten, BB9 973 t2O3
Janr'¡e Uten , 964 1299 I32O
Janne uten, fs. Clays, 26
Janne uten, fs. Jan, 995

Katheline uten , 1"540
Katelj-ne van den, L55B
lvlergrieLrs uten, wed" Jan,
973

fs"

van <ler,

- kinderen van clen, L33L
Jan de, fs Boudin, 692
gI{OUT, echtg Lier¡in , gZz
"
t"lOUTE, Fr.ancoi se van c1en, L95
Fransoyse van den, 703
I"IOUTEN, Janne van, 450
* Katheline, 576
HOUTI-IEM, Jan van , L7T
Ka.'beline van e 361" 11,49
Mattheus van, 994
Symoen van, 112¿I
HOUTKEN, Jacob van den, 7tz
HOU'IKINE, Jacob van den, Z3B
- Jacoppe van den, LG33
Lievine van clí,.n, 869
Lisbette van den, f a" Lievi-ne,
HOUT,

Segher van den, 339
uten, L25 L569
Syrnon Uten 2 225 229
SoeLj.n Uten, 152
Simoene

B2g

254

HOVE, IiVillem

ut.err, 586 S9O gL0
L090 1,233
htillemme
den, 1,31,7
' -- Vrlouter Vanvan
, 1'329
HOYBANDE, Stevine, t67g

HOYBAUDE, St.evine, 333
HOYBAUT, SLev j.n , 951
IJOYE, Jan van c1en, fs"
247
HOYEN, Ector van, L5g1_

Gi11is,

Bct.ore van, 23-1 1"L65

11_66

HLTDEI\I, JehoesÍje van cien, B1t
I-IIJDEVETIIERE, Goessin c1e, 1,615

Jan de, t615

Mangheline den, L623
Oste de, fs" Goessin,

HULENBROUC,

paeschar_is

HULLE, Jarr van clen,

van,

1,4e,8

Ba

Janne van den, 50L
-- Janne r¡an der, L244
Lolr- van clen, 38
Phil ipse van cren , 1"LT g
HULSE, Jan van clen, 232 4tg 4ZZ
597 683 (¡84
Jan van der, g2B g7g
HULST, cillis van cler, 1,228 1,235
I-IULSTET Daniele van, fs. Jan,
1,78
HUNEI',JBROUC,

passcharis van -

Justaes, 362
Stasin, 356
tsllUtìTERS, Merqriete, alias
I{URTEBUUC,

1..631-

van
philips, 1_SgO 1_6L5
Haurdenaerde,
1_61-7
HUERNE, Gillekine, fs. Jan,
HUSSELGHEM, Jan van, 641, 642 644
4BO
646 8B6 1"1"97 L365 1"378 :.437,
Gillis van, 3ZA
zie
ool< Jan van Huffelghem
Vincer¡t van, 4BO
Janne
vä,n, L6Sz
HUERTEBUUCS, Stasin, 1"1,67
HUESE, Boudin, 381" 436
¡IFIEYSE, pieter, 957
HUSTE, Katheline van , 1.172
I-IUFFELGHEM, Jan van, 255 1-1_BB,
IIUTIRE, Symen van, 657
zie cok Jan van Hussel.HUUGHSSONE, Jan, 1"571"
ghem
* Janne, ook Janne, fs"
Jan van, cje ou,Ce , 427
Huug(h), Janne Huuglis, 1.o22
Johan 2 399
1,A25 1028 LO29 L030 L03L
I-IUFI¡LE, Goesine van den, .IO42
ao32
L033 L034 L035 L036 L037
Segheren van Cen, ,IO4Z
1_053.1055 L056 L057 L05B L059
HUGAER'I, Roelant, 21,2
L060 1-061 1.c,62 1,064 L065 L066
HUGEBOIJT¡ Johannes, 66
1"067 .1_068 -1069 !o7a 1071,,
HUGGHEBOUD, Lievine, L1"34
zie ook Janne Hughssone
HUGGHEEIOUDS, pieter, 1,44A
I-IUUKII{, Goessi"n, L1,49
HUGHE, Jan , 1,A77
HIJUSIi? Simoerr van, 328
- wed" Boudin, fs" lluqhe,
IJLIUSSL¡ Anneki¡rer fa" Simoen, 328
1.571Simoen vane 4Zz
HUGGHEBOUDS, Kateline, l,/ed .
Sy.men e t)1,T B1g 877
Piete:: , 1"440
Symoen van, ZS9 260 Z6t 41,9
HUGHEN, Laureins, 676
I-IUDGHEBAUD,

HUGHENSONE,

952

Boucj.ine, fs

"

BoucJin,

Janne, BO7
Janne, 1-OA3? zie
Janne l{uughssone

HUGHESONE,
HUGHSSONE,

FiULENBROEC,
HULEI\BROUC,

ook

Heinric van, t46E
Olivier van , 1,468

1"644 1,645 L646 1,647 L64B
L649
Symoene van, L633
Symon van, 322. B1rZ 9ZB 929
1"IA7 -l-L0B 1"LA9

SHUUSHEEN,

I{argriet,
van den,

HYSEhlli, Jan

ZO3

871"

255

INCPIN, Corni.1le, 8L

Vincent, t7t zLB 831 997
L309 131,6 L485, zie ook
Vincente Inghele
- Vincenter 1673, zie ook

INGHEL,

Vincente Inghele
INGHELBRECHT, Lievin , 495

Pieter,

Lievine, 2SA. L65L
Vincente, 219, zie ook
Vincent Inghel

INGHELE,

INGHELS, Janner 593
dÍNGHELSCHE, Jan, 912

Janne den, 776
l^Jíllem
den,
735 858
-

sIONCHEREN, K. a.L,heline, 299
sïONGHEN, Katheline, wed. Jan
Pael s r 1"34
JêggB-, f s" Jan, 572
JACOBS, Pieteren , 1,7 2
JACOBSSONE, OIivier, L393
JACOPS, Boudine, tz)s
GoessÍn, fs. G111is, 734

Mergriete, wed" Goessin,
734

Pietren,

928
JAEN, PÍe¿erenr 562

Ghyselbrecht,

1'523

1,679

- llüÍllemme, 519
Ysenbrande, 530
JAQUEMMIINS,

JOERIS, Janne, 560

- Jan de, 161"1
- Janne de, t67O
JONCHERE, Denijs den, 639
Helnric de, L385
Jan de, 286
Lisbet,te de, f a. Jan,
JONGE, Matthiis, fs. Pieter,

. Jan de, 177
Jan
den, fs" Sander, 1,229
Lievine de, L347
Oliviere den, 484
Píeter de, 1225
Pietren den, L226
- l^lillemme den, 624
SJAGHERS, Lievin, fs" phÍ.Iíps,
L083

- Mergriete, fa. Lievin,
kleindochter Philips,
PhÍlips, L083
JAN, fs. PÍeter, 1393
JANE, Pleter,806
-{å,W, monnik in de Bljloke,

de, 860
- Lievin de, 348
Robbrecht de, 379

JONGHELINC,

38O

Janr 37

Lj"evine, fs" Gf11is, 37
JONGHEN, Phillpsè den, ridder,
1.2C.L

Robbrecht den, 76í- 289
Robbrechte den, !56
SJONGHEN, Katheline, wed. Jan

PaeIsr

548

Kateline, wed. Janne

Pa1en,

828
JORER, zíe

1_OB3

Daenkine, 77
1"57I

7O7

Jan Ghísels
JORIS, Janne, L6t
JOURS, Jan, 23L L550 1592
JOYE, Jan, 982
JUEDE, Janne den, fs" Boudin, 553
JUGAU,

Olivlere van,

KAAMSHEEKE,

ricx,

1571"

- Mergrfete, 499
Pieteren, 503
- lnlouter, fs. Gillis,

286

L066
JONGHE, Jan

Robberecht,, !488

JAGHEtlq,

Pieter,

1SOO

JOERSE, Janne, L533
JONCHEERE, HeÍnric den, 1299
:.396 L398

INGHELSCHEN,

- Joesse Pieter,

1.287

Pietren,

1_456

INGHBLBRECHTE,

JANS, Jan

- Jacop, 49O
Jan, 21,
Pieter, 23O 23L
1501

247

JAN-PIETERSEUNS,

JANSSEUNE, CIais, 369
JANSSONE, CIaiq, 320

6SB

394

Jan van, fs" Diede1"637

KAELMONDE, Stevin, 41,1
KAMMEN, Boudine van der, 74tO
KAMTS, Wí11em de, 897

256
KANEGHEM, LÍevin van, 1,378
KANNAERDE, Janne, 485

I{ARIJN, Pieter, 992

KARIMAN, Jân, fs" Jan, 1Zg
KARIMANS, Mergriet,e, 1"29

, L1,49
Pieter, 1"1.49
KAUWERïCKE, Janne , tZgT í,.373
1592
KEMELE, Jacob van, 1"422
KEMPE, Gillis de, 4A7 1ZBB
Gillis cìen, 54 264 L41B
KARLIER, Oegier

Gillisse den, t3ZS

SKEMPEN, Peroene, L61"2 1,613
KE;NEYT, Roegere , 1021,
KERCHEM, Clais van, 798
KERCHOVE, Beatrice van den,

KESEL, Viiil1em , 7gs
KESELE, Jan , ,J-SZ1
KETELBIETERE, Janne

den, 59
KETELBOETERE, Jacoppe den,
1,SZz
Janne den, 1,475
KETELBoETERS, Jånne, tzTB.
KETS, pieter van, 1.643
- wecl " pieter van, 647

KEy; tn/i1lem, g1s

cilÍisse den, L8
_ jacoppe den, Blg

KEySER,

Janne den, g4 455 tt44
1,275

_ Justaesse den , gO2
pieter cle, 973
Robbrecht clen, LO74
wed" Jan tseeren, L394
Symoen de, 324
- Cornelis van den, 961"
- de, zie Jån Wandelaert
- Janne van den, 1"ZS
KEYSERE, Gillis de, tO3Z
Joes van den, 328
KINDE, Jan, tt}g
Pietren van den, fs. Lievin KTNDEKTN, iievin,
ts72
672
KrNDEKrNit, t ieviÁe , 69
KERCVOERDET Gheeraercl van
KTNDETìKÏNE, Lievine , 3gg
, !o1
KERCVORDET Gheerarcre van, L2g
KrsrEN, claise, 1,1.:36
KERF, Janne den, tLt7
KNïIF, Boudine den, L4O4
KERKEM, Pieter van, 1.607
Ghiselbrecht de, 7ZL 1"669
KERKEN, Clalse van der, 964
- ran van der, 1¿62 1376 n*rrrr]*u35;"-Ëi, 682
Jan van der, fs. GilIis,
KNIJF, Segher de, 324
1"262
KNoRRE, .rán de, îsls
Philíps van der, 1"262
KNUTS, t^/illem áen , L65
Piet,ren vãn, L487
KOC, Êoudin de, f ; " Jan, 34S
- Wj-IIem van der, 14Sg
Clais ¿eÅ, L4g6
KERNIER, Pieter, 1,474
Claise den, L575
KERNINC, Witlem, I39Z
Jacop de, itSS
Adame
van,
449
$lllPLqH'
- Jacoppe áen, BBo
KERSMAKERE, pietren den, 2BO
_ Jan àà, 345 g35
KERSTEMAN, Simoen, 384
Jan dê, fs. Jan, t}gz
Symoen, 1O9 1"LO 1tL
Jan O*, f s" Raes, L5g6
KERSTIAENS, Jacob, 54O
Jan cle, f s. lntillám, glz
Jacoppe, 276 337 445 91,7
_ Janne d*n, t3t Z7S
Joes , !24O .1,281"
Segher de, g21
KERTELOET, Bussaerde, 384
Wiilem ¿eÁ, 83L
KESEL, Jan, 795 1464 1,494
KoET, Diecleric, ittZ 1-1"41
Janne , 149
sKox, Mergriete, 1,13a
KRAyE, pauwels, 1.420

257

KUBTr ln/illem,

834
KUELNERE, Jan de, tZBg
KUERTEMURRENI Janne, 7o9
KUNTS, iiì,rillem den , 1,145
KUSERE, Jan de, 24O L281,
LAEPHour, ran

LANGHEVELDE, Janne van, 629
LANNOET, Luuc, Bgs
LANTERNEMAKRÐ' GilIís den, 1.BB
LANTHEERE, ¡aå de, 826
LANTMETERE, Gherard de, 965

, 7zs

-;:::::r1"å"Ttf". ran,
Jan, fs" Raedchel Haesl_.ijts,
S2B
1_442
LApoNT, Jan, 778
TAEPHOUTE, Janne, 893
mppER; .ran i 1,322
LAERNE, Pieter van, 9BB
LARE, Luuc van den, gZ1,
Piet,eren van, 1306
LARMINS, Willem, 697
LAKB, Boudine van, 645
LATHAUT^/ER, VJillem de, 327
ffiM, Jacop, f s. Jacop, B3B
LAU, Laurense, f s. Gheraert,
LAMBRECHTS, Gillis,
2Ot
L352
LAMMIN, Janne, 4OO
LAUREINS, Beatressen, 2g5
LAMMTNS, Jacop, L323
CiÍlisse, 839 B4q
Katheline, lO1"O
_ f s. Heinric, t3Z
Willem, IL
Jan, t1B4
LAMPE, Boudin? fs.
_
63
Jan, alias Spillemakere,
_Boudin,
LAMPTNE, Boudine, 646
1,!41
LANA'.'!, Janne, 65T
Michíele, 946
LANCBEEN, GÍllis, 99
_ t{iltem, îZA 7gO
LANCPIETERS, Jan, 6L0
_ rntouLer', t4O3
LANDANT, Janne van, gS5
LAURER, Woutár, gg2
LANDE, Wilrem van den, 95 L063
LAuRrNs, vtichei, L407
- V./illemme van den, L658
LAuln/AERDa, pieteren, ra4g
LANDEGHEM, Gheeraercl van, 877
13BB 11416
Gillis van, 889
pietren, L3g9 L393
LANDHUUT, Jan van, 67L
1,462 lrïTt
LANDMBTBRE, Staessin de, 1,132
LAUI^IERTNS, Jan, t6S4
Stasin de, 11"46
LAUI¡úERS, jan, iZ+S
LANcHE,

pierer de,

13t8

Zegher de, L050

LANGHECOMTB, Janne, BS7
LANGHEDAL, Jan, f s Jan, L5

LANGHEDRIES,

Janne, L000

LANGHEERAERDSSONE,
1.446

r.lllgHEBRAERrs,

Lauwereinse,

racob,

sAB

:3::å.i";.T;"*"',4s8
Kallen , 1,575
pieterån,
415
LAUJS, Bouclin , 1547
LECKE, Rngneåsse van der,
LEDE,' Jan van, L9 50L

: gå:::"i3';.ÍltLtluu

11626

LANGHEERARTS, T,aureinse, 1,21"3
LEDEGHE, BoudÍn 0", t5LL 1,617
LANGHEERARTSSONE, Laureins, 1"234
Boudin varì, LSt4
LANGHELEDE, Janne van, t4g4
FlÍchiel O", 965
LANGHBRAERTT Katheline van der, 52o LEDEGHBM, t3oudinån 1086
togT
Lijsbette van der, fa
LËDEGHEN, nouclin, LLsB
Heínric, 1,431
Boudin Oen, L453
LANGHERAETS, Laureynse, 1"260
Boudine, tølO
-, ,,l"

258

Agneesse, 87
Clais cte, t6
Clayse clen, 1,232
Daneel de, t6
LEENHEER, Jan de, fs" GilIis,
LEDICHGANS,
LEENCNECHT,

2L1,
LEEWERGHET'{,

Lisbette van, 4gt
- Lisbette van, wed" Jan
Cabelliau, 48L
Robl:erechL van , !463
Robberre van, AB1
LEEYE, Lodewijne van den, fa"
Clays Vüaermoes 1 763
LEINS, Anne van, L631
Diederic van , 1"46L
Heinric van, 1461,
- Janne van, tL43 L631
LEMBBKE' Huugh van, LO52
Huughs van, L669
LEMBERGHE, Katheline van, 669

LEMPTN,

Perche, 993

LENIS, Ghelloete van, L282

LENI{EKINS, Jacob,

Kat,heline,

1"L35

Jacob,

"
LENTHOUT, Heinric van, 1_OgO
LEPELARE, Gillis den, 225
LEPELLAIRE, Gillis den, 229
LBTTELE, Stasin de, L177
LEUVENE, Janne van, 15í-9
- Laureíns van , 1"220
- hlillem van, L593
LEVIS, Ghel loete van, 91,A
LEYEN, Bernaerde van den, 374
Olivier van der, fs"
Pieter, L262
Pi-eter van der, B9O
- t{outer van der, 954
LEYNS, Aechten van, 221"
- Anesoete, echtg" Symoen van,
t93
Jan van, 168
Jan
van, fs. Heynric, !93
Janne van, 41,
- Justaes van, 7IL
Symoen van, í.93
Symoens van, 22I
1"1_3

5

wed

Lisbetter 5SS
Oliviere, 571
LEYSCOEF, Jacob, L356
LEYSE, Pietren, 1C-L2
LïBBEN, Gi11is, 41,2 437
cil1ise,79
LEYS,

LICHTVOETE, Everdye, t4O9
LïEBAERT, Luuc, 98
LIBDEKERKE, Stevin van, 506 977
SLevine van, 829 923

LïENE, Jan van den, 352
LIIIVINS, Gi11is, 714

Jan, 4OB
Jan, fs" Lievin, 232
Lievin, 232
LïGERS, Jan, 2O3
LIICBRUGGEN, cÍ11is van der,

too4
LIJKERE, Lubrechte van, 773
LIJNART, zie Clais de Eoniere

LIKE, Librecht van, 1-634
Lubrecht van der, 1321"
LïKEVELDE, Jacob

Jacop van,

van,

1,604

821,

Mergriete van,

t6O4

Heinric, 61,4
MarLineu fa" Heinric, 6t4
LINDEN, Jan van der, L009
Lysbette van der, 944
LINTERNE, vrouw van, 729
LINIDEMAN,

LTPPENS, Amelbrecht, 654
LIPPEVELDE, Janne van, 605
LïPPIN, Jacob, 745

LïPPINS, Janne, 797 93t
I"I;SBETTE , wed

" Jacob,

L539
365

LïTERNE, vrouwe van, 1"538
LITSAU, l¡Jouter van, 2t3
LOCHTINE, Matti j s, LL3:t
LOCKEN, Simoen,- 1,471"
LODÛNIINS, Jan

, 1.369
LODENTNS, Janne ? t37O
LODINST Arend, 95O
LOE, Janne

van,

14L2

Pieteren van,

- túouter van,

1.334

31_O

LOEBROUC, DanÍe1 van, 63L
LOEKERMAN, LambrechL, 3L3

259
LCIEKERNE, Willem van, L59
LOENAERDE, Pieterr 690
ç PieLeren ? ?.L92
LOENAERT, P5-eter, 1"187
LOEINE, Mattijs van der, 319

LEUDE, Jan de, tO73 1074 L075
1"A76 tO77
LUEDE, Jacob de, 70 392 393 394
395 637 648 649 650 1296

1297 1298 L299 1396

1397

Matthiise van der, 1275
1-398 1,526 ......::, 1527 1"528
Matthijs van der, L293
1529 L530 L63B, zie ool<
Paeschine van der, 246
Jacob de Buede, dê Lende,
Paesschinen van der, 1,667
de Leude
h/iIlenr,
t46O
Jacop de, 41"1 L247 LZAB
wilrem
van
der,
1"677
1"249 125a 1350 1_639 1,640
LOESBN, Jaquemi jns, 1150
1"64L.- zie ook Jacob de
f a" Jaquemyñsr
Buecle, de Lende, de Leude
- Jehane,
'1L50
Jan de, f s o J'acob, 7
LOETAERTST Pieter, 9L5
LUEVENE, Laureins van, 569
LOETBN, Piet.eren, 71,4 927
LUSSCARD, GoessÍ_n, g\g
Pietren I 1.:.1,2
LUSSCHAERT, Goessin , 1"545 161,7
LOBTS, Alusen, !597
LUSSCHAR'I, Goessin, 5L2
Heínric, 1"597
.I"YFFIIRINGHEN, Jan van, 479
Lijsbetten, 1"597
LYMAN, Adriane, L393
PieLer, 1"597
!-{$'RET!.E, de landsvrouh/e,
schri jf s'Ler van sint-Elisa- wed " I¡üillem, L389
LOKERNB, Janne van, 29O
beth ? 7!1LOMBEKE, Everaerd van, alj.as
sRiclsers, fs" Gi11is,
MADERE, Laureinse, 625
L6c^2
IVIAECH, Heinricke den , 42
Gillis van, alias Croc-, .rli:,
Laurej-nse den, 51"!
keert, t6O2
- Lievin cle, 383
Willem van, fs" Everaercl, I.4AEGH, Laureins cien, 81"1
76C^2
Laurenisse den, 91,3
LONCOURTT wêcl. Janne de, 55L
sMAEGH, Laureins, 5LL Z3O
LONGHECOURT, Jan de, t26B
- Lievin, 1C,47
LONGHENTLE, Jan van, L591"
MAELBROUC, Amelberghen van, 24
MAELDREYE, Jacob, 75O
- echtÇ" Jan van, 922
LouFS, Mergriete, t25o
MAELEN, pieteren van der, 383
LOVENDEGHEM, Mergriete vanr
MAELGAVER, Jan van, 1"31,2
tO46
MAELGAVERE, .Tanne van, i"S7 279
LUCBRUGGHBN, cillis
van den¡' 1.637"i
493 1"G34
LUDEKE, Katheline van, wed "
MAEL,STAPEL, Jan, 385
Pieter van P1atvoercle, MAELTROIT, Stevenin du, g0L
79.3
MÀBNE, Lievin de, f s " Jacob,
LENDE, Jacob de, t17O Lt71,
L008
zie ook Jacob de Bueder sMAERSCALCX, Lisbetten, 1.519
de Leude, de lluede
MAES, Jacob, 161"7
pieter, 1"19 1-71" 5TB L004
LEUDET Jacob de, 483 484 485 486,
pieLeren,
zie ook Jacob de Buede,
5SO
de Lende, de Luede
Iv1AESSINS, Jacoppe, 77O
IIALAERT, Clai,s, tb6

26C^

Daneel van, L365 ,j366
1.367 L368 1369 1.371 i.372
Daniel van, 1L77 t17B 1_t7g
tLBO !r81 1"L8?_ LL83 1184

MALDEGEM,

1"185

Daneel van, 253 254
25s 256 257 886 BB7 B8S
t57B L579 1580 1_581 1.582
L5B3 1"584
Daneele van, 645
Daneels van I 1367
Daniel van, 7O 641 642 G43
644 645 646 64'7 1456 1,457
L650 !651, 1,652 :t653 L654
L655 1_656 1657

MALDEGHäI{,

Deniele

van

,

1"?-LO

Gheerarde van , 1_O3 9
Janne van, L005
MALDERGHEIVT, Janne van, 4LO

Jan van den, tO6A
I{ALINS, Li sbet.Le , 5 58
IVIALE,

MALREY, Jan, 435
MALSCART, Andries, 92
MAN, Jan de, 5O2 1258

-.-,.¡,janne def¡r,,., Zls
MANDEMAI(ERE, JacoJc de, 1201,
Jacoppc, 4Oz
SMANDEMAKERS, Lisbette, 9Sz
MANDEN, Jacoppe van den, 655

Jan van clen, fs. Liev_i-ire,
655 656
Lievine van cien, 655
MAI\IGHELEERE, Jan cle, L5O2.
sMANS, Soetin, wecl " Ghi selbrechL

van Couclenhove, 14()L
Soetinee wêcì. Ghj_selbreih{:
van Caudeirhove, 1,63L
MANTENERE, Ghee.::aercle clen, BOO

MARAIIN, PieLer, 18
I{ARANDS, Li j sbeL, 56

I!åßçBI!-T, wed" Lievin Bloums,
426

Andries, 1-393
MARISSA[I-, Pierre .1.e, BL
MAROEL, Jan, 26L
PIAIìO?EN, Jan , 4O3
MARSCALC, de, zie Clais cie
MARINENSONE,

CosLre

MARTELIERE, Jan de, 1"Sgi)
I\'IARTELOET, Stevin den, 1"79
.- Stevine de ? 319

Stevi-ne dr:, 325 657 736
7

59 1.1,63

IvARTBLOOT,

Stevine , 72

MARTIN, Jacolr, L393
M/\RTTNS, Adri

aen,

321"

986

Catlekine, fa, Lievin,
I{einricke, 433
Hinric., 13

827

Janne, 57O 61-1Janne, 66 5
MARTROIT, Stevine du, 574
IVIARU, Jan van den, 224
I"4AIìTINSSONE,

I4ARUSSE, Lenaerdet, 521
MASCH, Jacob, 222

|4ASE, Jacop, 1,273
l'{ASI'/jItùE, GhyselbrechL, B2B
MASIvIINNE, Lonise van, 1,394
I''IASI'4TNSTEENB,

Jan van, 6L0 849

ivlAsSEN, Pauwelse der, 283
- Vrloutrr-:n de¡. , 283
l"li\SSTN, Gi I 1i sse , L()20
i\{ASTERS, l"lughe , L41"6
MATEIìNE, Janne van , !297
Lodewijke van, L130

- Lodewike van,

MATHENSE,

Jarrne,

39O

L096

¡'i,\TIIEUS, Jacob 1 LO19
I'iATHIIS, ZegT'rer, f s" Jan, 1,569
I'ATROTT, Stevin de, 1332

SLevine,

535

SLevine du, 894
I\'IA'ITilN, CornelIe, 8L6 834
IVIATTIJS, Jan, 1^L33
Pieter e 554
I"TAUTKERKE, Jacolo de, 1,L45
I4ÄUWEI'{,

Gi11is,

MAYERE, Jo.nne
11-50

L31B

den, f s" Boudins,

Heynric, L650
IIAYHUUS, rJhyselbrecht, 383
- Jan e 1,4OO
IvIAYHUV/E, Ghiselbrecht, L337
L33B
I4AYLTNC, Gil1is, 9t
MAYU, Loenyser 924
MAYHIN,

261

MECHIELS, Pietren, i425
I4EENïNE, l^li11em van, 551.
þIEERCAART, Pieter:, L329
MEERE, Gillj-s van der, 58

Janne van cler,

van der, alias van
Bellegem, 1321
Janne van der, 7O3 LL33

I'{ERSCHe J¿rn

L368

7€Js

Pieter, 16OB
MEEREGHEM, Janne van, LL86
MEEREN, va¡l e zLe Claise Ansine

- van, zie Clais l-tansine
* van, zie Gillisse Ansins
Janne van, 582 L3B3
Pieteren, 43
Seqheren van, !31"
Zegheren van, L196
I4EERSI{AN" Simoen de, L669
MEEISTER, Gillis de, 47O
Gillis den, !483
Jan cle, 494 1,423
Janne den, 1"397
Mayhuege de, 7A'L
Robbrecht,

1-9B

sl{EESTERS, Kathel ine , 6
Lisbette, L552
MEEUS, hJoubers , t.1-52
MIIEUSSOI\8, Jan, 1O92
MEïHE, de, zi-e Raesse van lvlulhem
MELIS, Heinric , 'I529
MELLE, Jan van, 852 L054
Janne vane 879

Lievine

r,¡ân

r

i"n verband met Daniel
Camscerpere

Justaes, 5Og
Katheline van der, 1"674
I{athelj-ne van der, fa.
Saes, echt,g " Janne vên
Balceren, 1-31,3
P j.e Ler van rJer, 3 39 121,8
Pieter' 1"4A2
Piet,eren van cler, 1-532
Pietren van den, 1"431
Saes van der, 1344
- Vüillem van der, L4bB
MERSCHÐ, Lancelloot. van, 961"
IVIERSCULT, Pieteren den, 983
MERSI'{AN, Jan de, 946
- Jan de, f so Jacob, !5O4
I\IBRSSCHE, Jan van , f s CoeI aerts ,
"
341"
MÐIìTELOOTe SLevine ? 862 863
MERTTI{S, el " " ", 2BO
Jan, 20
Janne,- 5!6

Katheline, BL
Philips,737

Arende.' 1,69
Goessin, 1"13'7 1"L4A
Mli'lS, Jan cle, 1"562
Jan den, alias van den
Floeghendriessche, 62
YiESDACI-I,

1"O54

, 1459
IvTEN DONC, Jan van , 1425
I4ENIER, Joes ? 950
MENSSONE, Jan 1 369
ryrEryq,RIEI, 722
IVÌEI{BORCH, Jan

Jannr¡, f s" Pieter, t4O2
- ,Joes, f s" PieLer? t4O2

cie

MERHAU'IE, Mase van, 7O9
YIBRHEI4, zie Gil1is Hansine
MERI{OUTË, Pieteren vê.t1 , 1A47
MERLEBBKE, Kateline van, 948
1,332
MERLINC, Jan 2 11.76
SMERIiIANS, vroub/, 257
I4ERSCH, Faes van der, 714
F'aesse van der, 1674
Jacob, f s" Pi.eter, 1"402

METSAERT, Jan, t4O6
I4eTTENGHELDE, Lijsbette, \^recl "
PieLer Mersch, L4A2
MIIULEN, Arende van de, 122
Piet.er van der, f s .
ivij-chiel e 386
Pieteren van den, L38 tAB

Pieteren van der, 1,25
- Pieteren vanden, fs"
Bouclins, 550

I\1EULEI.JDIC, Pierre, B!
PIEULENLAI$DE, Jan van, 832
MEULNI1ERE, Ghiselbrecht cìe, 265

1549' zie ook GhiselbrechL
de Meulnere, .åoo

262

IIÍEULNEEiì8, vervol_ q

de Moulneere, de Irluelneere,

cJe Muelnere

Janne cien, S7Z
MEULNBRE, Bouciine cl,.:n e 1L36

GhiselbrechL de, 1,BZ 1_83
1,84 L85 1"86 266 926 927

L156 1"1-57 L15B 1"1,59 1.333
L546 1,547 1548 1623 1.624
L625 1-67A, zie ook Ghisel_
brechL de Meulneere, dr:
Moulneere, de Muelneere,
cle l'{uelnere

MEUNC, Lievine den, L544
MEUSÍIONE', Lievin 2 L429 1,430

MEY,

Heinric,

564

Jacoppe de, 254
Janne, 797 935

Lievin, 726
Lievine, 846

Janne, 88L 93B
Lievin , 91"L
Lievine, 1,tgg í.'ZOO

1319

Gheerarde den, 1574
- Janne den, 6L9 1"075 1"4L4

I'4EYERE,

L65 5

Mechiel de, 837
Perchenael de, t61g
Perchenale den, L3L0
Persenale de, ItgT

Vr/il1emme c1en, t2go
SMEYERI}, Truden, 656

1.254

MIÏS, Gillisse e 253
Manghelins de, LOL4
MILe Jan de, 1"329
- Janne cien, i.S3O 1-599
MïNECUS, Janne, L366
MINI\IAERT, Jan, 1_3BB
MïNNAERT, Jan, broer Jan, 13BB
- wed" Boudin, L388
MINNEBODE, Jan, 94
MTI\NEBODEN, Janne , ZB 268 37O
472
IVINNEBOEDS, Lj-evin, 663

MINNAN,

Janne, 1543

121"5

s,

1,548

Pauwelse, 879
ivlÏTEN, ,Jan, 3OO 1q1.1"
Janne

?

I'IITERE, Sobe

11"77

de,

1_462...

MODDAEIìT, Ghlrusselin, 773
I{ODDENe Jan, 1547
Janne , 1,86
MOENC, uiecl. Joesse den, L55L
MOEÌ{IN, Jan s 499
MOEI,JINS, ,Tan , 1"4A2

Janne, fs. Symoen, 9OB

Lievin, L46B
Clais de, 1-?84
Cillis den, 8LL
Jan
de, 61"
Janne den, alias Moerkin,
664
- Lievin de, 444 1"384 1,497
1"5 96
MOAR/\ERT, Gi11is, 13O
IqOtRAhlRTS, Gi11is, 141'2
I"IOERE, Jacob van der, L557
Janr'¡e r¡an den, 1,327 1,557
Tulpin van den, 70
IvIOERKIN, zie Janne den lr{oer
sl4OERS, Kerstinen , 1.223 1"377
Mergriete, L4.88
I\'IOERTBRE,

MBYS, Wouteren, 864

}ITçSI.EI,, 782
MïCIlf ELS, Jan, f s. Jan ?

,

Marien, echtg " Jan, 1,Zts
ivlTSE, Pauwel

IqOER,

MEYERAERDE,

MEYBRARDE,

IVIïNS, Jan

Segeren van <ien,

41"4

Stevin van den, 41,4
MOEYi:liu, Kerr:tÇffel , 694
NIOL, Jan de, 1,451
l'{aes .le, t34
Pi-eter de, 3 L6
PÍeteren den, 748 LZSB

lvlol-ENERIi, Ghi j
L560

sell,;recirL de,

Heinríc de, B68
Pietren van 1,537
'
MONAC, l{einric, 502
IvIONBERTAI\ I, Pieteren van, S2t
MOI\INOYEN, Janne, 1O9 t1"! 3Lz
I4OLEI\JPÏEESTBR,

MOIVII3ERTCUT,

745

MONTENIIERE, Gheerard de, 687.:
MONTENERII, Gheerarcl de, 789

MOOIì,

Lievin de, fs" Gillis,

933
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Jan,91O
Janne,556
Pieter ? 927

MORAEL,

MORALE, Fra.nsoyser B70

Janne,

1-371"

MORANE, Janne, B51, 11,74
IVIORTTER,

-

Pieteren , 971

Wi11em,

97'L

Fernaerde, 628
Lievin van, 258 735 -1659

I4OSSEVELDE,

1660

1.661.

Laurei.ns, L259
MOULNEEIìE, Ghiselt:recht dê,
L086 L082, zie ook
Ghiselbrecht de ivleulneere,
de Meul-nere, de l4uelneerc_:,
de Muelnere
MOUPIREr Jan cie, 1-O95
I.1OUD,

Gosewijn cle le, 8L
Hej-nric van den, j.559
Jacob van den, 436
Jacob van der, L37S
Margriet : vân cien, 33 j.
Martine van den, 551"
Mergriete van den, 135
Thulpi-n van den, 1656
Tulpin van den, 253
Tulpine van der, L36S

IVIOURE,

MOURMAN, Jan, 19O
MOURMANNE, Heinrik, 841"

I-lr.rghen, '/89

MOUTENEERE, Lodewiic de, ZOz
MOUTBiIJERE, Gheera.arcl den
, 48

Gheraert, 640
Jan van, 1"433
I4UDEN, Li.evin van cler, 1"2'79
Lievine van der, 776
Mergriete van der, 1,405
l4ergriete van der, 526
MUELEIvIEESTER, Heinrf-c den, gB9
MUEI,EN, Arende van der., j.5B 269
Coppine van cler, f s"
Arende, 1.58
Jacop van der, 49O
Jacoppe van den, 1"572 1.675
Jacoppe van dei:, tZ44
Janne van den, 1O7S
Pieter van de, 593
MOYEGHEM,

Piclteren van der, 393
Pieter van de-r, f s " Boud j-ns,

IvIUELH'J,

1234

Pieteren van der, fs,
Boudin, L7'I
Pie'teren van der, f s"
Bou<lins,

627

Pieteren r¡an cien, f s.
Boudins, 1-1_32
Sj"nioen
MUELENACKEIì,

va¡r der, BLL

Jan, 1.72
Jacop, 1-577
I4UELENLAI\JDE, Li j sbetten van rJen
,
MUIILNA, Jan van cìer, 5S5
Lievine van der, fs" Jan,
MUIILENKIN,

s55
MUELNEERE,

GhÍiseli:recht

de

,

6g

tASz

1453, zie ook Ghisetbrecht
de Meulneere, de lvleulnere,
de PÏourlneere, de Muelnere

chijselbrecht de, 632,

zLe ook Ghiselbrecht cie
Meulneere, de Meulnere,
cle Moulneere, de I',luelnere
Ghi seli¡recht cLe, L08B , zie
ook Ghiselbrecht de Meulneere, de Meulnere, de
Moulneere, de Muelnere
Pl'rilipse Cen, L662
MUELNERE, Boudin de, 260
Ghi.Ísel.brecht de r: 461, 462
463 464 1,454, zie ook
GhiselbrechL de IVIeulneere,
cle-. Meulnere, cle Moulneere,
de Muelneere
chi j seLlrrecht de, 633 634
636, zie ook Ghiselbrecht,
de Meulneere, de i4eulnere,
de Moulneere, de Muelneere
Ghiselbrecht de, 775 776
1-334 L335 L33¿J 1337 1"338
1,61,6, zie ook Ghiselbrecht

de Meulneere, de Meulnere,
de Moulneerer cle Muelneere
Cihyseliorecht. cle, 635, zLe
ool.'. Ghiselbrecl-lt de
Iileulneere, de li,leirInere, cle
I'{oulneere, de Muelneere

,:

264

Jan den, 33
lIem
den , 1,662
MUELNERBNT: Pieter, fs" cillls,
MUELNBRE,
ll\ri

378
MUBNC, Janne

de, 546
Pieter de, fs" Jan, L389
Pieter de, f so O1ivi_er,

1389
MULAERTS, Balewii-ne, 1"ZOz
MULHEI4, Raesse van, alías de

Meihe, fs" Segher,

MULLEM, Raesse van, 1374
MUNTE, Clais van, 1486

- C1aise van, 1283
Gt-.!;:selbrecht van,

1

t3ZL

van, 424
- Mergriete van, 1641"
Mergriete van, \n/edo
Jan Serpieter (s), gtg
L590
WilLemme van, 293
MURSEPEIN, Jacope, 1,27
MUSCHENBROUC,

cillis

439

van,

tSZ6

pieteren van,

MUSSCHENZELE, cillis
van, !4OO
MUSSCHOETE, Moenklne van, 5BO
MUSSCOETE, Ghiselbrecht, 2L7

NACHTEGALE,

Jan, fs" Heinric,

494
- Luucx t 1,302
NADERE, Mlchiel cte, 1,14
Vr/il1em de, 114

GilIis cje, f s "
Gi11is, 774
NAESGHEBRS, Mechiel, 3L0
NAET, HeinrÍc van der, 342
Janne van der, LL4B
SNAET, Oliviere,- 342
NASINS¡'; GilIisse, tOT3 tO77
NAERREEUWERE,

NECKER,

Boudin den, LL00

,t:udine den,

üheerarde

den

1099

?

1"246

Heinric den, 1,64 B9O
903

Janne den, 746

Heínric de.- 79G 1,196
NBELINX, ÞanieI, L400
NEELS, Jacob, 952
NENIELAND, Lievin van, 965

Janne, 759
NENYT, Joes, 561
NESTE, Jacob van den, 324
NEUT, Janne, 945
NEVE, Jacob, 1OO4
NENYNSEN,

Jacoppe,

MUSCOET, Ghiselme van, 258
MUSCOETE, Ghiselbrechte, 1,1_27
MUSERB, Jan de, L584
MUSSCHE, Jan, 1.419
MUSSCHENBROUC,

Pauwelse den e t}lg
NAYHERE, Joesse den, alias
1'an Berchem,932

NECKERE,

Godeverde

MUSABRDE, Segher,39S
MUSCH, Jan, 514

den, allas
van Berchem, 68

NAYERE' Joessen

1.274

- Janne den, 229 1573
- Janne, fs" Clais, tZ73
Phelips de, 8L3
NEVELE, heer van, 252 tz7g tZ3S
1467

Loclewiic van, L506
Lodewj-jc van ? t2B5

Philippe van, 529
Segher van, fs. Heylsoeten

van Singhem, 947
Jacop, 337
NEVELf NC, Jacob, 1"162 1,223
NEVELIJNC,
1_355

NEVELING, Jacob, 1_4BO
NEVELINGHE, Jacob, LL85
- Jacop, 1"497 L5Ot
NEVELINX, Jacop, 23L 25O
NICKERE, Jacoppe den, tztg
NIENEVE, Janne van, 8L6
NIEULANT, Janne, 636
NïEUPORT, zLe Wi1lem Arents
NïEUInIENHOVE,

760

Kathelínen van den,

Jan van den, alias
Beerkin, 428 446
- Janne van den, alias
Beerkin, 721

NIEUWENIIùEGHE,

265
NIEUT^IERBORCH,

L608

GheerarL van den,

Jan, t6Z6
NïIS, Janne, tlL4

Jacop den, 1639
- Jacoppe den, 7L1,

Pauwels, Bg2
NIISE, Pauwelse, 468

Zoetine¡ wed. Jan
van Hoerenbeke, tO1,7

OESTERZELE,

NIJSSONE, pauwels, í.3S2
NOBE, Janne den, t64Z
NOBEL, Jan de, 1-S7O

Lauwers van ? 1,172
Pieter van, Lt72

OETEGHEM,

BO5

NOENAERT, WilIemr g71,
NOENAERTS, Katheline; fao in/i1lem,
971,
NOERMAN, ti/i1lem de, alias

Vlaminc, SOO
NOES, Beelen, L363
NOESSCHE, Jan de, L343
NOKERE, Lievin van den,
NOOTMAN, Segeren, 1"SZs

Bj.

, 723
- hredo, 575
dNOUCX, echtg" Jarl , L36B
NOYTS, Kerstoffels, StA
NUELCAMP, Jehanne van, Zg7
NUEVILLE, Jan van, L608

Ghiselbrecht van den,

Gillis van, 1,4t9
- Jan van, tLtg

NYMPE,

NYS, Pauwelsr 1257

OBERCH, Kateline van, 5
OEBRECHT, pi.eter I !44
OBBRECHTS, Heinric, L15B L453

L670

- Lievin, t41S
OEDEVELDB, Claís van 2 376 L506
Clays van, L05
Claise van, 639 1,ZOz
OEDONC, Margriet van, Z1O
OEGERLANDE, Dankaerde van, L5
t9 521,
OELSLAGHERE, ln/il lemme clen, L43
OERDEGHEM, Jan van, 676
OERDIINS, Jan, 727
OERI'JEWEDERB, Jacob
, 69
OERSELE, Janne van den, 6LO
OEST, Janne van der, fs" Arehtr
1384

OFSTADEN, Jan van, 5OO
OGERLANDE, Danckaerde, Tg,

zie ook Dankaert
I ande

Dogeer_

Danckaerde van, L3gz
OLIVIERS, Boudine, I3Ot

- Janne,

NOTINS'; Gheerolf

NU!üENHOVE,
1,331,

Merqriete van , 81,2
Jacopr 437

OESTERLTNC,

NïEUI^IENBORCH,

Janne den,

OEST,

1,2G9

OMEDENE, Race, L503
OMME, Janne van clen, 762
ONREDE, Raessen, 219
ONREDEND, Raes, 2L7
ONREDENE, Justaes, 1,7 46

383 5Bo

61J"7

t6t8
Justaesse,
Raes

,

63 L55
952 L304 L308

74C

61_5

Raesse, tZ1 Zlg
Raesse, fs" Raes, 652
ONREDENEIN, Raessen, fs" Raessen,

LL2
ONREDENS,

Justaes,

357

Raes' 768 LL89
OODENEERE, \niillem, 794

Gil1is, t47
Janne, !99 1,208
Pieteren, 1"SZt
Staesine, 86L
OUDEN, Willemme den, g6t
OV'IìRÀCKERE, Betkine van, kind
van Jan, B2O
Jan van, 449 tOgO
Jan
van, fs. Jan, 716
Jan
van,
f s" lr/i1lem, g2O
- Janne van, tZs ttt6
- Janne van, fs. Wi1leme,
Lt23
Liefkin van, bastaard van
Lievin, 25
Lievin van, 24 25 91,4
OSTE,

OSTEN,

266
OVERACKERE,

Lievine van,

j.348

7532 1,622
Meerkine van, nat, dochter
Lievine en A¡nelberghen van

Maelbrouc,

1622

Pieterkine van, fs" Jan,
820
ì¡Ji11em van, 936
- Wíllemme van, 39
OVERBROUKE, Clais van den, 324
OVERDAM, Katheline van, 162A
OVERHACKERE, Lievíne van, 1,621
1"622

Merkine van, natuurlijke
dochLer Lievine, 1,62!

OYSEN,

Piet,er,678

PACHTENBERE, Mechiel de, Z9B
PACHTENERE, Michiele den, 1,629
PADELADEN, trJillem, 516

PADELIN, Pieter, 936
PAELDÏNC, PhelÍps, LZSB
PAELS, Jan, 134, 548 t374
PAEN, Jacoppee den, 577

- Jan de,

75O

PAEPS, Janne, L608
PAER, Jacob de, ft9

PAESCHDAGHE, Gil
PAE:SDACH, Daneel

Gi11Ís,

PAESDAEGHS,

1"1,24

1,33

PAETS, Gillis,
tOL6
PAEU, Coenraede den,

1,82
1"21.2

Gillis de, 47A I44g
Goessin de, 1,448
- Jacob de, 413 B7B L1.73
Jan de, t5O4
Pieter de, L388
- 1^/i11em de, L44B
PAGB, Wi11em den e '799
PALE, Boudin van der, t?tg
Jan van den, de oude,
-

410
Janne,

van den, de jonge,

-cil1isse ? 673
Jacoppe, 51
Lievin,
51 1,71. S5O
Lievine, 1Ot6
PAPALLE, ci11is, i.Lg0
PAPE, Andriese den, fs" Jan,
1267

- Jan denr. 7312
Jan de, fs. Arend, t34S
Janne
de, 266
Janne
den,
L659 1"660
Lievin
de, 3OB 494
- Lievine den, t24S
Phil5-ps de, fso Jan en
Lijsbetten Steps, t36t
Pieteren de, L566
Pieteren de, fs" Gheerolf,
Pietren den, 675;.
Segher de, L088 ttST
Symoen den, tO97
- Zegher de, 601.
sPAPE, Boudijns, fso Mertins,
PAPEGHEM, Bertelmeus van, 17'
Berthel van, 1,401,
- Willem van, 273
PAPEJANS, ci11Í.s, L08L

L3

755

79

PAPEL, cj.11_is,867
PAPEN,

Jan,

SPAPFJN,

14

Gheerolf , 499

Kathelinen, 5O9
- Lisbette ? 499
- MergrieteD, 392
PAPPAL, Gi11is, B6G
PARIDAENS, Claren, fao
7t5 71"6

PARIfSr,facoppe,

1"1.62

Pieter van den,
Pietren, L224
- vrouh/e van der,

PANTIN, Olivierr TOg
PANTINE, Olivierr 520
PAPAL, Gilì.is, 223 567 847
1,1L2 11J.79

499

Iisse,
, 1SB7

Margriet I

Janne, B2B
PANCOUX, zie Wouter cle Hane
PANKOUKE, zíe Janne de Hane
PANTEGHEM, Heinric van, 87
PALEN,

-

Jan,

t7

Raesen,

tO6

fs" Katheline Pariis,

Kathe 1 ine,

fa" Segher,

17

267

PARIJS, Jacob,

- Janne, 88

L6BO

PïELNAKEi{, Michiet , t46S
PIENACKIì, Mechí-e1, 784
PTERRE, Jehanne cle 1e, BL
PIERS, St.evin , 691"

PARISIIS, Kathel ine , h/ed
"
Gheerolf Notins, TZ3
PARISIS, Simoen, 9!

PARMENTIERS,

Kateline,

wc¡d

ldouLer Besycx, 934
PASDACH, Jehanne, B1

"

PASTEYDERE, AndrÍes de, 1.395
PAUWELS, Bloc, fs. Beelde, 7O4
Gi1Iis, 769
Heinric, tOgT

Jan, fs" Jan,

PAUWELS-, ooô

PAYB,

1BB

"1,t9L
Jan, L642

PAYEN,

Janne,

679

Matthijs, 638
PAYSTER, Janne, l.24
PAYTRIC, pieter, 13BB
PEDAERT, Jan, 922
SPEEPEN, Kateline, 77?PENE, Jan van den, fs.
PAYS,

L55
PENNEMAN,
L63

Rombaut,

Jacoppe, fs" pieter,

- Janne, fs" pieter,
PieLer, L63 IO19

L63

Janne, 70S 1,479
Willem, 531

PENINEM/\NNE,

pieter.Jan, 936

PENNEMANS,

PENNINC,

PERBOEME,

837

Jacob vane

L571"

PERICX, Jan, 2Sg
PERMEECKE, Boudine van , 1"23t
Jan van , 1231_
PERRE, Joesse van rlen, f s.

Thomaes, 6t7
MarLin van den, BSS
Mai l.euse van den, 81,7
Matthijse van der, IgZ.
Matthyse van den, 7Zg

sPESTERS, Lijsbetten, 1,63L
PEURS, Janne van, 85
PEYNARDE, Jacob
Marie, 469
PEYSTER, Janne den, L605
PHOIRE, Janne t 1,137
PHYHNI E, Ja.nne, tZgB

PIAT, Heynric van der, 3L
- van der, zie Heynric van

der Donct
PIETER, Anclri-es, f

s, Arencl , 75
- wed" 632
PIETERST AechLener echtg" Heynric
Fierins, 774
Boudin, fs. pauwels, L4Z
Ellen (El1in), 1,42
El1ine,343
Gi11is, t3Z9
Gi1lisser 4O4
Ghyselbrecht,e, fs" Ellj_n,
1,42
HelIin, 1,463
- Jan e 32L
- Jan, fs. pieter.. L44B
Janne ¡ ali as t{af I aert, klein_
zoon Mergriete, wed"
Heinric Rike, 70!
Pieter ,, 526 t32B
Pieteren, 4BB

PïETERSSONE, Baudine, 570 57í.
- Jan e 455
Pf ETREIV, f s. Jacob I 1,460
PIJL, BoudÍ-rr, 5 n4 922

Nijsse den, fs" Willem
Pi jr, 7

Wil1em,

7

Inghel, 30L
Tnghel, !24
PïTTB, Andries van den, tSZs
Boudine van den, 86L
JacoJ:
van den, 59 383 4gg
594 779 1"225 L245 L258 t46t
1"678
- Jacop van den, 762
racoppe van den , 1"2?6
PIJNAERT,
PINAERDE,

Jan van
Jan van
754

den, 412 1.L49

den, fs"

Symoen,

Janne van den, 1,25
77! 829 923 1250

5O9
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PITTE, Janne van den, fs"

-

POLETT, Janne, 1,516
POLFLTET, Mergriete, 552

Symen, t'rZ'J"
Johan van den, jg9

POLREMANNE,

. ..,...ii i..:,ii

- Luuc van de,

POL,S,

316

Pieteren van clen, 3OO
Pieteren van den, fs" Jan,
62t
RobbrechLe van rJen, ZSB
- Symen van der, 973

PITTEM, Roegeere

PLASCH, pietren,
PLASSCHE, Liisen

van,

478

3BO

van dÊn,
It{artin van den, B5O
Pieter van cien, 496
Rase van den, 138L
PLATE, Jan, 922
PLATIJN, Jan, 67A
PLATIN, Jan, 957

1_644

PLATINE, Janne. gS7
PLATS, Gheertruud, -LOBL
PLATTINE, Janne, 1,578 L580

PLATUUS, Anthonis, L336
PLATVOERDE, pieter van, 793
PLBI(E, Jan, t2O 6tS 61"6 gt7
tt44 L395 1,410 1411" 1"41,2
1-413 141,4 1"415 t47A
PLEYTE, Segher, 749
PLUC, Goessin de, 327
PLUMUS, Jan, 3A7
PLUVIERS, Jehan@nr, ii:98
POEKE, heer van, 374
POELB, Arend van <1en, 7Bs

Fransois van clen, s
Jan van den, 65L 670
Janne van de, 1
Katheline van den, echtg.

Fransoisr

5

POELMAN, Janne, 4Zz
POBLMANNE, Janne, 3q4
POELVORDE, Olivier van, 60B
POERTEN, Jacoppe van den, gBz

Jan van der, 17t
Janne van der, S5O
POERTERE, Laurens de, 1"tO t1.I
Laureins den, 1,207
Lauwereins, 49L
POERTMAN, Jan,1j71

Jan,

Joos de,

1"567

534

Masseeus den BL8
POL$TERç,,Jacob de, 685

- Jan de,

695

POLS, zLe t¡rtitlem dHont
PCINTECROYSE,

tntillem,

698

Laureins, j-S45
- Willern, 42,J.
PONTERANEN, Annekin van, t4g7
POI{TS, MergrieL, L35
PON'IENOYS,

PqoB:TAlf Kqß, 4eo
POORTENT Arend van
POORTERE, Laureins

der, Zg2
de, 384

PORTIER, Janne, 666
PORTJOIS, MergrieLen 794
POTTELSBERGHE, Bouctine van, 766
POTTER, l,tergriet,e de e t!61
POTTERE, Jacop de, tZZg

Jacoppe de, L0L0

- Jan de,

í.:01,6

t4O9
Janne den, L43S
Laureins dê, L90
POT'TER, tnlillem, 465
SPOTTER, Amelberghe, 3ZB
Claire, 328
Jacob, 328

Katheline, fa, Jacob,
3ZB
lniivine, 328
SPOTTERS, Lijsbetten,- 1247
Li sbett,en ,

3ZB

Arend c1e, ISTS
Arend
den, fs. Goessin,
-

POTTRE,

1-'t61,

Goessin de, 11"61,
Goessine de, L5Z5
Goessine den, 1496

Lievine den, fs" Lievine,
a49B

MergrÍ-ete de, t4B6 1,575
POT?REN, Jacoppe den, 1,263
POTS, Jan Hughen van, L53g
POUCKEN, Segher van den, 386
PRABT, Gheertruden van, eclbtg
"
LouÍs, 98!
Jan van, 55
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PRAET, Janne van, L163 j.5L0
i,ouis van , gBL

Pieter van, 696 LL06
Diederic de , 1"253
Gillisse de, LSgz
Lievine den, 61"4
Olivier den, 7OO

PRATERE,

PREKELERE, V\,'illem dez j.3BO
PRIEI{EECKEi, Bouciine van, t?s
'PRIMEEKES, Boudin van, 9gz

Janne van,

9Az

SPROEC, Fransoi-s, 1"39s
Symoen e 1_13 5
SPROOFST, ivtergrieten , 70
PUCDERS, Jan van, 9ZO
PUCHOUT, Janner 1335
PIJDENBROUC, Jan van , 1,2L7 lZZz
PUER, Jacoppe den, 86
PULLÐM, Jan van, 323
PUTMANI, Janne, 5BO

PUTTE, Jan van clen, f s li/iltem,
"
250
SPUTTER, LisbeLl,e, wed Jan
"

Papen, t4

PUUT, Pieter de, Z4Z 360
PUUTS, Pieter, 454
PYNAERT,

Inghel,

L605

Jan, 732
Katheline, fa" Jan,
Marie, fa. Jan, 732
QUADEPAYEN, Jan, 1S3q
SQUACKELEERE,

732

Janne, L535
QUABT, Vict.oer de, L45
QUEBC, Jan de, fs" Jan, 65L
SQUEECS, Jan, 651, 670
Katheline, weclo Jan van d.en
Poele, 651 67A
SQUEECX, Jan, 670
QUINKBRE, Lievin <le, 14gg
RABAU, Kerstoffels, fs" Katheline
van den Broecke,

RABAUS, Lodewijc,1422
RABONDE, Janne, 1,ZZO
RABOU, Kerstoffels, 432
RABOUS, jonkvrouvv, 33L
RABOUT, Janne, LL08

43O

RADEWAERT,

Heinric, fs" Jan, alias

de Flanekere, 16SB
RAEPHOUT, Janne, 1l.e3
RAES, Gi11is,292

Katheline, fa" Robbrecht,
L54
Pietren, 26L
fs" Raes, 967
RAESSE, Pieter, 1"069

SRAETS, Mari_e, 1.573
RAKE, Jan van den, 354

Roel,

RAKEN,
RAMEN,

t64B

RoeIe, 929

Joes uten ,

1.107
1-3Bz

Phelipse Uten, fs" Boudin,

B6s
RAMMELEER, Jacoppe den, 355
RAMMELERE, Jacob de, 936
IìAMONDE, Philips, 1632
RAMONDS, Arencl , 5O5

Jehanne, 576

RAMONT, Jan, 1422
RASCAERT, Baudin, L650

RASE, Jan, fs" Jacob, 553
RASEN, Pieter, 644
RASOIR, Colaerde, 377
..:;ìColarde, 456
RASSCARDE, Janne, 452
RASSEBERGI-IE, cillis
RASSELGHEM, Gitlis

van, 997
van, 834
RASTE, Janne van den, L599
RATELIhIcHE, Olivier, 648
RATTEPADE, Gil1is van, 723
RAVEI\i, Janne den, 1,296
IìAVENSCOET, Boudj.ne van, tzí
489 1s88
Janne van, 1344
IìAVENSCOETE, Jehanne van, rded"
Simoens, 1449

Mergriete van, fao
Jacop, L612 1,613
Simoen van, L588
wed"
Simoen van, L5g8
Willem van, 661"
RAVENSCOETE, Simoens van, tq4g
- 'r^/illem van, 73O
RAVESCOET, Jacop van, t6I2 1.61.3
Janne van, 1,675
RÀVENSCOET,

270

REBBE, Jan, 1"57
REBS, Kerstínen, I37S
l¡/ilLem, L279

RïJKEN, Janne

REEHAGHEN,

RIJME, Daneele, 236
RïJSINC, ci11ísse, t6O6

564

-

Kathel_inen van der,

REIFS, Jacob, 66
REÏNKINE, Daneel, t6!O
REKE, Jan van der, L363

REKENEERB, Willem de, 13BB
REKENERE, Jan de, 979
REMERSVLIETE, Lodewiic värn,

van Boelaer en van íì

heer

.;.r..

, 779 Z86
RENTBRE, Roeland de, 1L5S
RETJAGHERE, Gillis van den, 543
REYI4AERS, Beatrise, 1,597
REYNEER, Heinric, 71"4
REYNEERE, Heynric, 276
Jan, 1-L90
REYNEEREN, Janne ? 11,79
REYNEERS, mevrour,rr, 464
REYNERE, Jan, 23L
REYNERSTEDE, vrouwe van de, ZSO
REYNIERS, Martin, t3Z1
Schendeli:eke
REIVIONT, Lycen , 96

REYNOUT, Wi11emr 739
REYNSCOET, Jan van, 946
REYSCOET, Jan van, 265
REYTERE, tìoel ande den, BgO

SRIDSERS,

van Carrebrouc,

RïEMELANT, Lj_evin
I

...

i

\n¡ed

11"23

van,

"

Jan

RIIME, Gillisse van den, t4g6
lnlillem van clen, t4g6
Zegheren, 47

Jaeten, 653

RïIST, Jan van c1er, tS73

Gi11is,434
RIJKE, Pieteren den, 75
RTJBARDE,

Phelipse, 13OB
Philips, 872
RIODDEN, Janne, M3
RINEELE,

RIOETE, JusLase, 53
IìIOETS Eyl soeten, echtg, Stasin,
349

Heilsoete, echtg. SLasin,
7L

SL.asin

,

71- 349

- Wil1em, L086

RïEMEN, Jan van, L045
RïEMLANT, Lievin van, Lt72
RïICQUARDE, IntilIem, 1"273
Rïf FFLART, chi j selbrecht, 1"64
RIf M, Jan, 1,475

RIINVISCH,

701

RïKliN, I¡/i11em den, 9L8
RIME, Boudine, 674
Daneele, fs" Boudine, 674

Staes, t2O4
Gheeraert,

1"302

1"475

1-329

RIJSSELE, Soetine van, 727
RIKE, Heinricr TOl.
- Jacoppe de, 374
Jan de, fs. Jan, 374
Mergriete, wed" Heinric,
echtg" Jan Colbrants,
grootmoecier Jan pieters,

RIQUAERT,

,,'i.,

Symoen,

den, 7248
den, L309

St,aesins , 67
RïOTEN, Justase,603

zLe Everaerd van

Lombeke
sRïEMAKERS, Mergriete,

.

1^/i11em

713
IOBT

ROBBRECHl'S, Kathel ine , 73O
Marien, 1231,
RODEN, Gi1lis van, 578
Janne van, L04B

ROBE,

- wed. Jan van, 1"77
de, 1.626
ROEBAERTS, Kerstinen, 338
ROEDHALSB, Laureins, 422
ROBLANDE, Joes, IOOB
ROELANDS, Joes ? 1OO7
ROBLANT, Meense, BOg
ROELF, Stasiner 919
ROELFS, Gi11is, 433
ROBLINS, Gi1lis, 1C-52 1243
cil1isse, 874
ROE, Ambrosis

Jacob, 2O5
Jan, fs" Boudin,
ROEMAN, Jan, It65

1305

27L

ROESE, Joes, 959
ROESELAER, Ghiiselbrecht van, 917
Ghi jselbrecht van , í.41,0
1,41,1" 1.41,2 1,413 L4t4 L41,5
Ghiselbrecht van, 1"ZO 1,470
Janne van, L305
ROESMOUTS, Janr 1631
ROESSELAER, Ghi sell:recht varì, 217
ztg 219 ?-49 2Bs 334 51.4 6L5
61.6 627 768 'ò7¿I t384 11,14
111"5 L39s

RUEDE,

echtq. Jacoppe van den,
922

Jacoppe van den, 922

Pieteren deno 1,432
o SB2
RUGGHENSTULLE, WiIlem, 1398
RUEMERE,

RUEVEIìII, Janne den

RUGGHE,STUL, \niit 1em, 1,21"9 16T :',
RUGGHTSTULS, tdi1lem , 7L8
RULLEBAER'I, Gi11is, L09 1,1O 384
Michiel , 1-O9 LL0 1,1_1,

Ghyselbrecht van, 1"1.19 1,189 RUSINC, Gi11is, 1"297
Hannekine, kind van Jan,
RUSINE, Gi11is, IO77
10L8
RLISSCHERE, {an de, 15
Jan van, L018
RUSSELE, Martine van, L559
Janne van, 694
RUUSSCHAERDE:, Janne, 239 Z9B
ROESSELARE, Ghiselbrecht vane 42
RUUSSCHERE, Jan de, 1,542
pieter,
Janne vañr f

ROESTOCS,

Heinric,

s"

Mergri_ete,
Heinr5-c,

ROETAERT,

L628

L01g
L0L8
4OB

Jacop, fs" Heinric,
ROGGHEMAN, Jacob, 28

Joes, 552
Willem den, 623 1595
- '^/i1lemme den, :t399
RYOETE, Staessine, Sz
RYOETS, echtg" Stasin, lS79
Heilsoeten, echtg " Just,aes,
L5 L9
Heilsoeten, echtg" Staes,
RUUSSINC,

RUWEN,

4OB

ROLLAER, Gheeraerde van , 1"Oe2
RONîSELA,ER, pieteren, 873
ROOSEN, Lexus van, 1O2O
ROSLAER, Janne van, L090
ROUC, Cornel i sse clen , 1_OZO
Janne de, 856 1447
ROUCHOUT, Jan, 729

Lievin, 365 366
ROUCFIOUTS, Lievin, I33Z
ROUDENHOVE, Ghi sell:recht van
, 367
SROUGHEI\I, Kathellne, wed" Jan
Paels, 1,374
ROUSSELAER, Janne van, fs" Jan,
3B'7
RUBOËTE, Gi11Ís, 649
RUI3ROUX, Truden , 597
RUCKE, Philips de, 53
RUDDER, Jan, 678
RUDDERE, Janne den, 5O5 5O7 t6Tg
SRUDDERS, Ivlergriete, 1"431"
IìUDDERSVOERDE, Zegheren vð.n
, 5 51
RUDDRE, Janne den, It64
RUEB, Arende, 235
RUEBINS, Giltis,1453
RUEBS, Jan, 245

704

HeylsoeLe, echtg, Justaes,
724

Heylsoete, echtg" Justaesse,
1.483

Heylsoeten, echtç" Justaes,
1"L3 B

- Justaes, '1L3B tSL9 L586
Jr..rstaesse, L4B3
Staes, 7O4
Stasin , 1,579
RYOOTA, Justaesse, 1"078 L091,
RYOTEN, Staes, 39 54
RY,SËLBERGHE, Laureinse van, f s.
Room , 1_56 5
SAEL, Jan de, 456
SABLGAERT, Janr gTB

SAENS, Marienr 36S
SAL'I{TEN, Laureinse, S20
SAENTS, Jan, 7O9

Laureyns, 7O9
li,lerqriete, r{ed " Jan,

7Og
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SAEYERS, KaLhelineo 243
SAGHERII, Jacob de, 1670

Jacoppe cien, 1-25L
Jan de, 1343
Jan de, de Jonge, 1093
Jan de, fs" Jan, 1135
Janne den, 373 682 1"599
Janne den, fso Heinric, 974
Janne den, fs. Jan, 1,O1
L472

SALE, Goessin

,

1"A96

Jan de, 377
SALIN, Goessine, 1.218
SAMMANS, Matheus, 678
SAI\DE, Jan van den, L3B2

1"31-2

Boudin

75L

?
de, zie Larnl:recht

fs"

Boudins

sone
SiCHIiENE, Wj-11em, L006
SCIILPEN, Phel ips , 744
7O9

wed. V'/i11em,

1-3BB

Symoen de, 1"540
SCETTEI\, Janne , 1-76
SCHEERERS, Li jen , 1,448

echtg" Fransoisl 1457
Ghiselbrecirt, 16BO
Janne, 271, 1A54
SCAEPDRIVER, Píeter de, 373
Pietren den, 566
SCAEPDRIVERE, pieter de, 975
Pieteren rJen, L508
SCAEPDRIVERS, Plergrieten, Z4O
SCAEPS, Fransoise e LL32
SCAESSINS, lniillernen, 1L48
SCAETSE, Jan, 477
SCAFFEL'Ie Syrnen van den, 99

1.171"

1"554

Jan van der, 1,022
Johannes van den, 326
SCIETATTBN, Robberr:n, 866
SCII-T'CNAPI, Janne den , 30
zie Janne den Visschere

Jan, 53L
Marie, lvecl" Jan,

SCLERCS,

Heinricke, 66
SCALLOET, Jan t 3?-B 334
SCALLOET, KathelÍnen, echLg.

,SCNOEPERS,

rdecl., 215

53L

SCOCKAIIRT, Janne , L364
Jan, SCOELII\, Janne, 933

I}COEIIAERDE, Piete¡: van, L551
SCOEINAERTS, Gi11is, 59
SCOENENSOENS, Amelberghe, 1"1L3

Janne.'

11,1"3

SCOENEN,SOONE,

1,06

,

Jacob van der, fs.

Pieter,

SCALKIN,

328
SCAMP, Heinric, 564
SCAHAFFTE, Jaqmaert vEn, 9L5
SCANE, Janne van cler, 1ZO2
SCAPE, Fransoyse, 5O9

SCHELDEN, Jan van den, 329
SCIIELPEI'J, Janne.- 1-084
SCHERMERE, Janne den, 1"225
SCHERRE, Jan den, . L9
Roegee-.r, 23.
SCHEVEIJAERT, Jacoppe, 78? ;
SCI-IIETKATTE, RoÌ:brer-r,it, 95O
L3s3
SCHOTELEERE, Janne den, fs" Jan,
SCHUERE,

SCAKELINS, mevroLl\^/, 9?_7_
SCALAI.'PHIEN, .Tacol: van , 1,645

SCARPEL'IUNE, Reynaende r¡an

Jaquemme,

Gheeraert, de, 639
- Janne den, 948

Jacob cle, 396
Jacoppe den, 9ZO

GhiselbrechLe,
Jan de, 4

S,

SCtrFìNI.,IAER, Pieter e 1_6L8
SCËEPIViAKliRn, Lambrecht den,

Pieteren,

SANTINA, Lieviner TgB
SAS, Jan de, 60
SCADELIN, Jan , 9O9 1.258
SCADELÏVE, Jan, 350
SCAEP,

SCEEF

SCEPI'{ANS,
SCEPPERE,

SANDERS, Kerste ? 546
SANJAERT, GheerarcJ, 9OO

SCAELtsEDECKERE,
SCAELGEDICKERE,

SCATTËlvlANNIi, ivlichiele, 568
SCAUDI1VLïEGHEIN, Jacob, tIBg
SCAUI"ELE, Janne.- 922

tOB?

Segher, 5O5

5O7

SCOENERE, Kerstiane den, 15L8
SCOENESEUNS, Segher, 974
SCOIiNIHAERT, Pieteren , 91"3
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SCOENJAI{S, Heinricke, fs. Tomaes,
L00
SCOESUTTERË, BoucJin cle, 1569
SCOETE, Hej.nric van cien, 41,4
876
Wouter van den, 255 876
SCOETSIHLE, Hughen I 3Sz
SCOLLEN, Janne, 160L
SCONRE, Joes, IL1g
SCOREN, Joesse, 1397
SCORIISSE, Arende.,van, S99
SCOTELARE, Janne den, 5L7
SCOTBLEEREN, Cornelle, 993
SCOTELERE, Janne den, fs. Jan,

393 394

LC)76

SCOTS, MergrieLe, 1SB4
SCOTTB, Fran soi se den , 1_2L4
Mergriete den, echt,g .

Fransoise, 1,2L4
SCOUDEVLIEGHE, Jacob, g)g
SCOUTEETEN, Katheline, Z4S ZB9
Kathelinen, 758
SCOUTETEN, Katheline, 541.
SCOUTH, Kathel i_ne , 161
SCOUTHEETE, GilIis cle, L03 314
317
Gi1lis; de, heer van Zaamslacht, 357
SCOUTHEETEII, Katetine e 379 380
994

Katelinen, 343
Kathelinen, S60
SCOUTHETEN, Katelinen,
SCOUTHETEN,

Lievj-n

Ka,bheline,

,

L?_1"O

SDRICIiS , ¡nevrouw, 922
,SEGERS, Marien, 347
QEGïE_I1, f s " t{uugh , aIÍ_ as Bu::s tbrouc, 1,493
SÐGHERE, Janne den, fs" l{einricx,

975

Claus, 536
Jacob, L4BB
Jacop, 1491

SEGI-IERS,

Jan, 227 345
Jan, fs" Bertelmeus,
Willem,33 24O

L56
gZz

68

Pieteren, fs" Symonl 45z
fs" GiIlis, AS2
SCUERME¡; Cornelis van den, 51,4
SCUERVELDE, Jan van, 433
SCUPERS, Lij sbette e ZS1,
SCUTE, Raesse, 603 BB7 BBB
SCUTTEIìE, pÍeter den, 65

538

SEKEL, Jan de, 559
SELE, Jarcob van, 646

GiLIis van, 363,
zie ook cillis van tSËt{ifR-

SEI{MERSAKE,
SAKE

TSEMMÐRZÀKE, Gillis
SCNS, Jan, '14

van

? L676

SENT, GILLIS, Anthonise van,
502

SEN'IOEPTAI¡RS, Jacop van, L49A
SE|ìGHEERARDS, Daniel, I70

Daniele,

SCRAESSELE, Lievin van, tOBs
SCREVEL, "Tarì r L6OO
SCREVIILS, Katelinen, 1"304. L30g
SCRIVERE, I3oudi.n . de, 1"57 L
SCUDDENACHT, Janne, fs" pieter¡
452

Wj11em,

Gillis van der, fs.
Gi11is,545
SCUURIVIAN, Jan, 638
Ja,nne, fs" Jan, 639
SCUUSCHE, Jan cle, fs" Gi11is,
SCUURE,

SER.IACOBS, Ghi
L629

14L

selbrr:cht ,

1"91,

Ghiselbrechte, 1434
,SER.TANT, Heinric, 1OO3
Sli|<JANTE, Heinric, 1,1"19
SE}ìMAS,SEN, Claise, 486
SERPIE'IER,g, Jan, L59O
SERPHILIPS, Odinen,

7

SI1RPIETER, Jan, 9L8
SERSANDEIìS, Daneel , 226

Ector ,
Iìecto¡:

Jan,

7'77
e 1"521-

L68

- Janne, fs, Gheeroms,

1,1,1,4

Lijsbetten, 168
Lisanen, fa" Philipse,
Philip, 795

527
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SERSANDERS,

phitipse, 522 539

Symen, 987
fa" Symoen,

Vincent van <ier, fs.

, 1.669
- Vincente van der, 4I SIz
7 21.
Vincente
van cier, f s "
Sirnoen , 3 EB
SICLEEII., Martin, 759
- Iviartin.3 van, ZB9
Sj-moen

1-642.

Jan, 80L
pieter ? L402
SERSIYIOENS, Janne, 22L 746
Janne, fs" pieter, 26L
Pieter, 55G 599 6Ij. 795
1669
P-leteren, 8OO
l,Villem, 1,2?.5 1"3O4 13OB
SEIìSYIVIEN, pieter , 712
Willem, 154 gB7
SETISYMOEI\, pieter , '738
SERSYMOENS, Jarr , 3 1_9 53 5
Janne, 993
Pieter r 1"99 766 LjgA
Pieteren 1 GSZ 71,8 739
Wlllemme, 1226
SERSYMON, Janne, 390
- Willem ? G27
SERTHOMAES, Mergriete, 1,544
SERYDIERS, Fransois, 726 1,476
- Jan, 295
SBUGHEN, Janne v;:.n den, 487
SBVENBERGHE, pir:ter van, ttL5B
PieLeren van, 46?_
.pEV"EryCpIp., ooô van, 2BO
SEVENCOTE, Jan van, 1"121" tZ6Z
Janne van, 546
SEVERNE, Joes van, 9Z
SEYS, Heinric, 733
"Tañr fs. Gillis, 6
SBYSE, Janne, BS7
SEYSSONE, Fransois j ZSO
Ghi.selbrecht ? 6?_2 g1"I
Wíllem,
622 gLI L3L9
SBYSZONS, Willem, 162
SERSIMDENS,

SEIìSIMEI{,

Paesschine, wed"
Perchevael Shouds, 609
SICKEL,I, Vincent van cler., BBO
SICI(ELEN, FIich5.e1 van der, 1,544
Sinroen van der, 3BB 1669
Simoene va¡r der, LZs
Symoen van cler, 324
Victoere var¡ cier, 5Bg
VincenL van der, flL9 825
SHOUDS,

SICKELEN,

STCLER,

Mar.tin ciê,

g4B

ivla.rtin van, 43A

Gilli.s, Z09
Gillis, fs" Jan, 414 A43
STI{AY, Olivie¡' van, 3SL
Oliviere van, ZSI
,SINE, Gillebrecht .le, 1,231
SIivlOEN,S,

SINGHEi"{,

Heylsoeten,

947

- Jan van, LOOL '16?7
- Laure-ins van, 677 t6l4
SIIIT-AMAI\IDS, Zegher van, 629

SITJT-GILLIS, Theunisse van, 62
SINT-JACOBSHUIS, Gheerarcle van,

1,178
SKEMPEN, LiÍsbette, 506
SLABBAERDE, Jan, 'I74
- Janne , 1,499
SLABBAERT, Jan, fso Jacob,

15A4

Jan, fs" Zegher, 62L
SLABBAER'I,S, Jan, BOO
LysbeLten, 942
SL,AGHEREI, Pieber de, fs. Jan,

676
SLIIDEGHENe Kateline, 557
SLAT,SAERT, Diede.ric ? 1"627
,SLETSAERTS, Dir:dericx, 663

,SLTKE, Mechiel, 944
SLOAFS, Gheertruud, 82

Gheertruden, hred" Jan van
Scuervelcie, 4,33

Soetj.n
SLOENE,

, 82
Jan, fs" Jan,

Janne, 221SI-OENIEN, Janne,993

SLOETE, Jacob

van,

1062

372

Jacop van, 1332
Li j sbette van e wed " Jacoit,
372 1_332

,SLOEVENII, Janne, L6L5

SLUIS, Arende van c1er,

L83
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SLUSIN, Gheerard,

fs. Jan,

LOB1,

Alusen van den, 1,7i
Clare
van den, 1,71
Clare
van der, 'L1,9
Willem van der, 35L 3S8

SLUUS,

Martin ? 253 254 2S5
256 257 886 BB7 SB8 1,177 L779
1,178 LL80 1"181J. 1,1"82 LL83
11"84 L1_85 L365 1,366 1".367
L368 L369 1,37A 1371 1372

SOETAERT,

Kathelirre, 552
Mergriete, 4BB

Martins, 70
Ivlertin, 641" 642 643 644

,SMADERS,

SIVIEDIIKINE,

Jacop,

645 646 647 L650 165L
L653 1654 L655 L656

1_55O

SMEDS, KaLeline, L5B

Mergriete, wed" Jan
Velohe, 534
- MergrieLen, fa" Gil1j-s,

1"65?_

SMEEDS,

CeIier 837
Katheline, t3OZ
L,i j sbette, g9

59L

SIVIEETS,

SMBIDS,

Ivlergrieten, moeie

SOEY,
van.

Heinric, 42íDaniel de, 732
Gillis de, 86 90
Gillis de, fs" Jan, L4g4
Gilfisse den ? 287
Harend c1en, 1478
Jacob
de, 1,382
- Jacoppe den, 1064 L37C 1"663
- Jan,t 276
- Jan cle, 1449
- Wienlantde, 542
SMETTELEDE, Kateline van, 1-LSs
SI4ITERS, Mergri ete , lr,'erl " Gi 11i s
Steenwerpers, 4Og
SMOERS, Kerstiner 335
SMET,

SMOUTENEEREN, Bee1e, 25O
SMOUTEREN, Beele 1 LLBO
SI\4UL, de, zie Jan de Str.ekel.

SNAEÎ, Gi11is, fs" Jacop,

SNEEBOETE, Giltis,9L5
SNEEC, Diederic, L099 LL00
SNEEVOE'I, Gi11is,688

- Jacob, 1"273

1"5S8

Jacoppe. L239
Jacob, 242 454 1.221,

SNEEVOETE,
1-303

Jacoppe, L23O
SNEY,S, wed" Gi1lis, 922
SNOECKE, Jacob I 1436
SNOUC, Wouter, 1524
SNOUCKE, Jacob, 671 1252
SODENEREI{, Jhanen, 587

1657
,SOE'IART, I{artin , L456 í-457
SOETELìROCXS, Huuqhs, 1,382
SOETEBROX, Huugh,357
SOETERDE, ivlerti-ne, 91

Janne, fs. Philips,

1.6C'4

Kateline, echtg" Pauwe1s,
1"6C,4

Pauvrels, t6O4

Fransois, 1,480
Ghiselbrecht, 588
WilIenrr 588
SOLKä, Gi11is, 9BO
SOMBEKE, Lievin van, 522
SOISSONE,

699

1"1"47

Lievine, 519
Pieter van, 853
Pieteren van, L073
SOMER, Jan de, tz9 1"632
- Jan den, 25L
Janne derr, fs" Lievin,
:i306

Pi-eter de, f s" Raes,

766

den, 1"387
SOIvIERGHEM, Diedr:ric van, 956
SOMEIìGEM, Diederike van, f6"
Simoene

Vranx,

189

Píeter , :72
SOI/fPEi,[i, Jacob van der, t24O
SOMPI,E, Jacob van den, 22L 429
Janne van den, 1-3'1L
Janne van den, fs" Pieter,
SOIvIMEL,

A

^./\^
L¿¿Y

SOI4S, Jan,'L264
,SONERE, Lievin de, L9
SORGEN, Pieteren van der, :1330
SORNIELIS, Symoene, L095
SOY, Jan, Bz
.SOYS, Cl.o.eyse, fs" Jan, 9O7

276

SOYS,

Jan,

9O7

SOYSSER, lrii11em, 1.1"40
SOYSSONII, JacoÞi f s. Gi11j.s,

!34ö

Jan, fs" Gi11is, 1":l40
Jan, fs" Lier¡insr 1:astaarcJ,
1"34(J

SPAPEN, Ivlergriete, 569
SPEC[{T, Simoen, 602
SPECHTS, Lisbette, 60?SPEELITiAI\S, it{ergriete, 1"253 1"2.54
SPELIAERT, Pieteren ,, L1"6
SPENE, Laureins, 6 B 69 1,375
SPBYEN, Heinric van der, 4Sz
SPEYFS, Clarisse, fa" Arend,
127A
SPICI-IT, Jan, 536 1,51,7
SPIEGHELE, Jan, 756
Jan uten, 1,44L
SPILDOERNE, Gil1es r 4O1,
SPILLEMAKERE, zíe Jan Laureins
SPOERMAKERET'

Reyniere den,

:1333

SPORCT, Raesse van der, 554
SPROEC, Heinric, 1"24A
SPROECX, Heinric, Z3Z
- wed" Heinric van, L542
SPROEX, Kathel ine, h¡ed Jan van
der t3eÏ<e, '1"4Os "
Symoene, 8L5
wed
. Heynri-c, B L5
SP¡ìUTE, Pieter I 962
STABST Marien, 864
Ryoteç, 54
STAESSINS, MaLtheus ? 4AO
STAETSEN, Janne, 979
STALLULLE, Olivier van, 584
STANDAERTSe Lijsbetten, 630
STASE, llr/ille:me , 152.9

STASINS, i:ieter e
STASSIN, Gheldolf
STAUTEN, Jarrne

,

61,0

e

1,379

1'27 6

SIAUTER, Janne, 1278

STEEHUUSSE," Arende van, fs.
Gheeraerd, 529
STEELANT, Boudin van, L7S 666

Joesse 1/an, L2Z
Mergriefe

STEEMAARS,

| ,:?,Ut

STEEMAER,
S'IEEIVI¡\ER,

LoCewijk,

L680

Pieter, 1_6BO
Píetererr, 1ô79
STAEtvIAERS, t"lergriete, 1,394
STFjtÌMARii, Janne e 1"36 39'r
Lociev¡i icke , 'JO6

Pieter,

1"06

STEilMENS, I'iergrieten, 823
SÏ$EIVIERB, Jan , 32
STEEI4NABR, Pieter, 1"56:J
STEENET Arend van der, gB4
.- Augustine van den, 37

-' Augustine van der, B2S
- Clais vair den, 612
- Clais van der, ILOB2
Gheeraert van den, S4B
- Jan van cien, 64 71,2
- Janne van den, 466
Janne van der, 584
Katelinen van den, L3
Kathelj-ne van den, 249
Katheline van den, echtg.

Gheeraert, 548
Kathelinen van clen, 1"77
Lodewyc van der, 1240
l{ari-en van der, f a" Clais,
L0B2

- Willem van den, L590
-- Willem van der, 1"BO 451,
- Willemme van dcn, 4L5
STEENERFi, Gheeraert de , 227
STEENGRACHT,

2€,9 850
STEENHTJUSSE,

F'ransoise van cler,
Gheeraerd van, heer

van Zweveghem,

529

Philips van, 1,339
Philips, 1444
STEEÀII{AER, Lodewijc, L65
Pieter, L65
S'I'EENPI'ITE, Janrre van, 648
STEENLAND,

STEENVOORDEN,

Janne,

569

Gi11is, 4Og
lvïerqriete,
1,473
STIiKELE, OlivÍere van den, 41"6
STEKENE, l¡Jil1em van der, 1"554
STEI(ENEN, MergrieLe van cien, fa
STEENI/\,I

ERPERIj,

LVillem,

L554

277
STEKEIIEN, Soetine, fa" V,Ji1Iem,
STRALEI{, Janne van, B2g 923
L554
STR¡-\SIiLE, Janne van, L105 L4t2
STELANDIi, Katheline van , 197
STRATII, Goessin van der, 299
STEMI{ERSALE, cillis
van, 11",+z
Jan van c1er, 78
STEPPE, Lievin , 1.4!2
Jan van den, fso Pieter,
STEI)S, Jan, 1488
690
Lijsbetten, L36L
J'anne van der, 1_3L3
STEVERE, Jacoppe vãrì , 679
STRATIIN, tsourlekine van der, tSSz
S'IEVINS, Joeris, L1.35 L578 1"579
Heinr:Lc van der, 1.673
L580 L58L 1,582 1-583 1"584
Jan
van der, 735 865
Joris, 641, 642 G43 6q4
Jan van der, fs" Goessins,
645 646 647
i.448
STIYAERT, Gillis ? 678
Janne van den, 650
Symoen, 937 939
Luuc van der, 466
STICHELEN, Reyniere van c1er, g7B STREKEL, Jan de, aLias cle ,Smu1
,
STICKELEN, Gí1lisse van dern,
1448
1496
STREKELE, Olivier van den, 749
Oliviere van cler, 1317
Oliviere van den, '1328
STICKER, Aelbrechte, 1"!L1,
Oliviere van clern 676
STICKERE, i{einric <len, L1L2
STREKËLEN, Oliviere van der, 25t
STRENIAERTI, Pieter, 747
STIER, Jan, 1-630
SfRObIDIiCHERS, Pieter, 478
STIJL, zi.e Janne van den Velcle
STRUBELLE, Jan, 1,455
STOCMANT Martin,. 1"24
STRUBOLLE, Gi11is, tloz
STOCMANNE, IvlerLine, !645
Raesse , 1571,
STOENENB, KersLi aen de, 1,252
.- i/úou ter , 7 1.
STOEP, Jan, 477
STRUROLLEN, VilouLren, L5BL
STOEPERAERDE, Janne e 1"376
STRUC, Jehanne, 8L
STOEVERE, Gheeraerde, 369
S'IUBBOUTET Janne, L08
STOPPELEEREN, Katheline, wed"
SïUERBOUT, Jan, 597e zie ook

Jein sQueec-s, 651,

67c-

STOPPELGARE, Daneel val-Ì, LZS7
STOPPELGATB, Daniele van, 1"A72
STOitEIvl, Josse, 81
- Lievin ? 293 306
Simoen, 97
Symon, 36

Thomaes, 81

STORL,IN, Heynricr 2gO
STORX, Heinric, genoemd van
Bugghenhoute I 378
STOUTE, Olivie.:r, i,57 1,
STOUTER, Jannë , 1"277
STRAESSE, Jan van, 238

Justaesse var¡, fs" Jan,

238
STRAESSELE, Symoene van, LS13
STRAETMANNE, pieteren
438

"

Jan Sturbaut

STLJLKTN, zie Jan van den Velde
ST'UI,LEKTN, Piet.er, fs" Diederic,
552

STULLIIROIN,
826

Pieter, fs" DÍeclericx,

STULPAERDR, Jacob, 91
S'IULPAERT, Jacob, 70 886 88'7 BBB
1,17Í) LL80 LL8L L36s L366

1,367 1"368 L369 137A L371.
L372 1578 1"579 15BO 1.58L
1,582 15B3 L5B4

- Jacob, fs" Jacobs, 78

Jacop, 1"1.77 1"179 IL82
t1B4 l_L85
* Jehoesse, BL
SÎULPERC, Jacob, L456
STULPERE, Jacob

?

1457

LL83

278

Jacob, í,.39
Jacob, fs" Jacoh;,

STULPERT,

Johannes,STULS,

L39

251,

Aechten, 488

STUNAERTS, Andries, 369
STURtsAUT, Jan, 693 684, zj_e ook

Jan StuerTrout
STURTELWAGHENbI, Jacob, L4B7
STUR:fEWAGI-IEN, Jacob, f s
" Boud:Ln,
451.

Jacop, 621 1,490
Jacoppe, !LOL
STURTEWAGHfiNE, Jacob,
Jacop, 1"O4

l{ei.nric,

j.506

74'I

Gi1!.is de, 75S L627
Gi l1i s se den , iì 2 6 16L2 L6 L3

SUTTERE,

SUTT'ERS, Jan, 33L
SUTTRE, Pietren clen, 'ILZL
SÌ^IALBN, Katheline, 55 7
SVJALMEN,

Jacop van,

1,672

Katheline van, t67Z
Katheline van, wec1" Jacop,
1672
SII'/ANE, Jan

uten, heer van
Ardessem'- 779
Triestamme ut,en, fs" Jan,
779, zie ook Triestramrne
ut,en Zwane

Ysabeele uten, natuurli j}<c
dochLer van Jan en Lisbette
Coens, 779
,StliAllTE, Jan de, 234
S!üEVEGHEM,

Harende

van, heer varr

Ayshove e 1"G49
SYCLEER, t4ertin van,

Gi11is, fs. Jan,

TALLIN, 'nlil1em ,
TANCGIJüN,

556

1"328

Wouteren , L540
TANNIIKINE, f a" Katheline Sproecx,
1405
TAl\lT, Gheeraerd, 206

¡ 2-79
Laureinse, L[J5
TASTENOERD, Ghiis, 1,1,39
TA,STENOERDS, Li j sbetten, we<t
Mechiel Botermans, t1,39"
TAUrr\rERE, Thomase delr , !46 '1"49
TEERLINCX, I(atheline, 1,LZB
TEIIIMER|4AN, Jan , L05 3
Lievin , 19 1,225
Lievine
den, 1.226
- l^/illem, 1.28L
TEivIPELBEF{GHE, Jan van, 63
TEÌìLINC, Gi_11isr 924
TilRLII'JCS, Kat-heline, wed pieter
"
"Tañ

SUIC, Michiel, 454

SUTE,

TAC, Jan, fso Ja.cop, 635
TAEX, Lìsl¡ettenr fao Jan, l|l
TALBOEI:I, GilIis,
41O 1ZO9 1481,

gZ?-

Martifns , 245
Martin
van, 994
l4artine
van , Sgz
ivlertine van, 560
SYCLIER, Martine vene :156 1_6L
Mertine van, 379
SYCLIN, Ghuyote van, 1633
SYMEN, Mergriete, 4
SYMOENS, Claiser 4AT
Gi11is, i=so pie.Lers 2 742
Piet.er, fs" Jan'- I3Oz
SYCLFiR,

"

sCamscerpere,

73

Mcrgriete, fa" bJilleni;
939

- h,i1lem,

939
TERLTNGHE, Goessinne

Riquaert,

21-6

?

2L6

TERPIJ|{NINCr,anne, L22
TERPENNIIVC, Wi11em, L337
T'EYPTI.JS, Adaem, 1.357
T'HAUh/ERE, Thomase clen, 51
T'HEMSLANDE, WiIlem vô.n, 630
TI'IEYS, Gi 1 1i s den , t7O
THf EllIlJS, Janne, 205
TIJOENNE, Janne , 1,17O
THOLNËERE, Daneel de, 1,270 tZ?7
t27B L279
^ -. i{einric de, f s . Jan
, ttst
Janne den, 358
TFIOLNERE, Daneei cle, LL65 1"166
1167 '116¿ì L1,69
TliOlvlASE, Symoene ser, L3L3
'IHUIÌNIS, Jan, 1,263
TTBBLIi{, Jacoppe o 1263

van, 922
Kerstine van, echtg. Jan,

TIBLBEKE, Jan
922

279

TfELIN, Heinric,

767

Gi11is, 5OB
TIEWIN, Gil,lis,563
Marj-e, fa" Gi1lis,563
TIJTGAST, GiLlis, 4A9
Lievin e 449
- Willem, 449
TTMIvIERMANNE, pieter., fs" tdi_11.em,
i.546
TTI\IKE, Jacop, 821_
TïNKÏN, Janne e 6'17
TïRE, Wijkaert,3G5
TOC, Lievine, !625
TO$TB, Clais,6L8
Jan, 1428
TOLLINS, Adewiinen, fa" Janr j3z
- AechLen, 1"LZs
- Jan, alias de Borchgrave,
332
Jan, 1,125
ÏOLNEERE, Daneele den, 1OZ7
llaniel de, 1,2A7
TORNOIA, Jan , 41"L
TïENVüINSì,

Gheraerde, 589
Pi-eter van clen. 97!
; Pieteren van clen, 1,671",
zie ook píeLeren \¡an Cen

T'ORNOYE,

TORRE,

Tl.lrre

TOUBAUTE,

Janner

TOU\^JERII, Thomas

t6O

ï't{APPEN, Roelancle van der, 7Oz
TRIEST, echtg " Jan van d.cn, 4BT

- Joes, fs" Willem, 941"
- Olievire van cler, L69
Ol ivj-er van c1er, f s , Jan ,

1,228 L23 5
TRïESTRAÌ"IS, [4arien

r 'I4B'l
TRIXLS, zie Katheline Zee)-anders
TROBST, Hei¡rric, 6Ls
TROEìSTE, Heinric, 9O5
TROOST, Jar:ne ? 532
TSELZATE, Amelric, 15rt8
TSEMMERSAKE, G111.ås van, 1,L29
TSEMERSAKE, Gillis van I 367, z.ie
ook Gillis van Semmersake
'ISHULI , Ogeere, S27
TSOBBË, Gheerolf, 1AA2
TSOBBEL,

ldouteren,

TSUUL, Ogeere, 2O9

Heinric , 724
vJed " l,leinric,

T'SVALKIiNAR!ìNI,

Lisbettee
724

Píeter, 1,439
Mergriete, echtc¡ " pj_eter,

TUCSCAAP,

1"439

TUERE,

Pi-eter van den,

L06

ZS2

'IULTELFiOEI"IË, Raesse van, 237
T'UIIRE, Li j sbette van cten, f a.

Pieteren, echtg" pieteren
van cier Muelen, 383
ì4ergriete van den, ln/ed. Jan
Lerpper, 1-323
Pieter van c1en, 259 ZGO 261,
4L9 422 597 683 684 t3t7 B1.B
839 92.2 928 929 1"1.07 LL08
LL09 L644 L645 1-646
L648 1.649

Pieter van der,

1,647

BLz

Pj-eteren van cJen, 383 44O
442 8OO 1"669, zie ook
PieLerer¡ van den Torre
Pietren van den, 1431,

TURTELBOAME, GheeraerL

- Jan var1,

B54

den,

TSOBBEL, Vioutre, L6BO
TSÖLLENISEiIG, Jan, 627

van,

494

1-55L

Lisbette van,

v/îcl

" Gheeraert

484
TI^/INTICHIIEGHE, Jan, 590
TWIVELE, lleinric van den, 324
UGGEBAUT,

rireni:,

894

a ._.'..-

.
UTtihlLlERGHE, Ja.nne, 865
UTIìECHT? Ghi selbrecht van ,
Lambrecht, B3B

Hil_ciegonde v¿rn, f
Ghi

sel]crecht, B3I

VAENI(IN, Gi 11i

s, 5

fs.

èlo

1"1"45 1,231,

- Jarr, fs" Píeters, L539
Janne, fs" PÍeter, LL3S

Katheline, echtg" GilIis,
5

Robbrecht,
Wi11em, f

5

s" Heyn.r:ic, !41,7

2BO

VAENKINE, phelips, 1549
VAENS, Jan van, 475
VAERHEKENe ,SoeLin van ,Jer, LL55
VAERI{EWIIC, Janne van, fs. Jan,

VARENT, Boucline van <ler, lgg
VARI\illldIIC, Janne van, fs" Jan,
1.2C^1"

VARì\EVúIJC,

L6 30

Jan van, f s" Jan,

1"344

Juete van, 1"678
Mergriete, L67B
Quintine van, 1678

Olivier van , 396
VARI\EWYC, Jan van, fs" Jan,
792
VAIìNEWYC, o " ovat1, B60
VASTENAVOI\JDS, Ivtergriete, 715
ñ^/ t,o
VECKEI'J, PieterêD J ,. 15
VEERMAN, Pieter, 1-393
VAÌìNliV,/IJK,

VALCS, vrouwe, 683
VALCX, J'an, 285
VALB, Daneel e LO3O
VALKE, Arend l L273
ArencJe, 626

Cuerdeyc. 567
VEIJERTC, Jacob, 418
Haren t , 1303 1_3 L5 L515
VELDE, Arend van den, 347 453
l¡Jillem, L82 L83 184 Lg5 186
- Arende van den, L040
26s 266 461 462 463 ,i54 632
Boudin van den, BO2
633 634 635 636 775 776 -,,,,,
GLriselllrecht van den,
806 Bo7 BoB Bo9 926 927
L384
1086 !oB7 L088 LL56 1L57
Jar: van de, alias Bleckinc,
1_L58 1L59 1333 1334 L335 _.,
Jan van deln, 1"424 697
L336 1.337 1338 145? 1453
1,454 1.546 1,547 1548 1"549
.Tan van cien, ali as Bteckinc
.,

1_616

VALKEN,

1623 L624 1625

Janne, 558

1,670

17C-

Jan van den, alias Stu1kin,

L218

Hannelcine, f a. Janne

ivlergriete van der

en

1.28C^

Jan van den, fs" Pieter,

Beke,

1-2LB

Meerkine, kind van Janne
en Mergriet*,,J"n der Beke,
1"219

Moenkine, kind van Janne

Mergriete va.n der

en

Bel<e,

1,218

VALKENEERE, Rol:brecht de 1
VALKENERE, Robbr¡:chte cjen
VALMENBEKE, Joes van, 786
VALMERBEKE, Joes van, 330
1"LL6 L309 13?-9 1346

L34B 1349 t3s7 1358

692
996
1.347
1.51,7,

Joes van Balmerbeke
Joos varì, 728, zie ook

van Balmerl¡eke

VAREMONC,

Ph&lips van,

Janne van de, fs" Roelant,
628

Janne van den, 2A6
Janne van cÌen, alias

Bleckinc, .î53 1,564
Janne van -er1 , ali as
Bleckins, 8O2
Janne van cìen, ali as Sti j 1 ,
359

33L

zie ook Joes van Balmeritel<e
Joesse van, L3L3, zie ook

VALX, Claís , 1"302
lviargri.et , 567

734

J'oes

Janne van den, fs" Diede-

ricx,

1?O1

PÍet,eren van cle, 323
Pieterell van den, fs"
Heinri.c , 362
VEL.SEKE, Kabeline van¡ h/€do Jan
van cler Besseme.- 977

VENCTE, *Tanne j 236
VÐRKEIVI, Jan van , 1626
VERNTER, .Pieteren, 71,L
IO71,

VERPEERENSONA,

Janne,

L77

u

281
VERPERENSONA, Janne, 249
VERPERIENSONE, Janne, fs. .Tan,
772
VERPERRENSONE, Janne, 13
VERSAREN, Janne,1618
VERSOYEN, Lievin, 423 447
VERTRU¡¡EN, Daniele ) 1,23'7
VERVAECHTEN, Boucìin , 399
VERIIúERE, Janne den , 423 L63 L

VICqQqlì, bastaard van Vlaanderen,
51.2

VTLAEN,

Florenise,
sse,

TSBT

- Jan ? 474
VïNDER¡.IOUTE, Mergriete van , 1"439
VINDERS, Wi1lem, 243
VïNDRE, W-i11em clen, 7BI 786
WiIlemme den, 842 L408
VINK, Daneele den, 382

¡ Daneel de , 1-62
Daneel. den, 1"468
Daniele den, 1284
Jacob, L539
Jan, 1626
VINKEN, Cornel le , 31,5
Daniel , 1,239
VINX, Mari en e wecl " t¡Ji 1 l em
Geents,. 654
VISCHERE, Pi.eter de, 1-3BB
VISSCHERE, Jan dr:, 1-32
Janne den, alias SciltVTNKE

cnape, 121
Laureins de, 1,LO4
Laureins den, 11,15
I{ergrieten de, natuurli j ke
dochter Laurr:ins en Lysbette
Matten

, 1"104
Pieteren den, 667
VïVERB, Arende van der,
326

L6O3

Graaf van, 1612
Gravin van, hertogin van
Bourgonciiö, L632

VLAAI\DEREN,

VLAENDERLANTS, Veraechte

,

ured .

Jan van Du\^iay I 978
VeraechLen, wed" Jan van

Pieteren, 38L
zie lnlillern de Noerman
VLAMINGHE, Jan, 23O,
Pieteren, 436
VLAMYNCX, UJíl lem , 487
VLASSINcHB, Jan, 9BB
VLEESCHOU\,'JERE,

PieLeren den,

649
VLAGHEL, Gi11is, 1C-37
VLIEGHERE, Gheeremr 6
J¿rn de, L060
VLIEGHËRS, Gheerems, 97A
VCIERDE, Janne van den, 1-26 775

Kalle van den, 7 1,4
l'4echiel van der, 1,493

Raes v;an den, 1-33 672
Volcwijf
van den, 167
VOERHOUTE, l,eenen van, 1"86
VOET, Jan, 49
VOETKïN, zie Jan Goethals
SVOGELS , Li j sh., lte , 621,
VOGI-{EL, Jan cìe, 7OG
- I{illem den, 61-5
VOLDEREI, Pieter de, 6L5 616
1395, zie ook PieLer de

Volre

Lievine den, L376
Pieter cle, 217 21-B 884
91"7 LL89, zie ook PÍeter

VOLDRE,
194

Jacol: van clen, f s " Jori s,
326
Jan van den, fs, Joris,
Janne van den, 371

783

Janne, 1287 t4t4
Pieter , '357 'I382

L556

VILLEBLOC, .PieLer ? 946
VINCKEN, DaneeIe,736
Gi 11i-

den,

Kerstj-ne van den, vr¡ed"
Symoene van den Abeele,

Du\^ray; 1-455
VLAMINC, Jan, B5 L1-85

VIDE, Claus, 956

VILAINS, Jan I !46

VïVERE, Katheline van

de Volre

VOLKAERT, Jan,
VOLKE, Alijsse,

530

1.24C-

Gcessj-n,

1.421.

echtg" Goessin,

1"24,0

282
VOLRE,

BernaerL,

g7B

Lievin cle, 968
PS.eter de, 2L9 768 g7B
L4to 1,41,1 141,2 L4L3 141,4
t4L5, zie ook pieter de
Voldle)re
lliillemme den, 5L9
VOOGHD, Janne den, 90
VOORHOUTE, vrouwe van, BL
VORDE, Volcwi jne van cìen, 1.521"
VOS, Andries de, L389
Boudine cÌen,

Clais de,

81,4

252

Ghiselbrecht cle, t4
Ghiselbrecht, c1e, fs"

Heinric,

1,256

Ghiselbrecht den,

496

Heinric de, 346
Jacoppe den, 29
Jan, L558
Jan de, 754 848 LG56
Janne de, fs" Jan, 1"289
Janne den, 583 633 7OO
'1657

Laureins de, fs" Laureins,
L539

Lievin de, 1229
Lievine den, tGS1,
Lodewyc de, 1675

Lodewyke c1en, L344

Kateline, echtg . pieter,
505
Katheline de, echtg"
Michiel, BA4
Martine den, 945
Ivlechiele den, 729 1.237
Michiel de, 285 GOB BO4
t¿lichiel den, 19L 63L 79Z
tt46 1.463 1_473 L489
Michiele clen, L3O7
Pieber, 505
Pieter cle, 1,2 1,389
Pieter de, fs" Gittis, L4O6
- Pieteren den, 5O7 to4g
Ydiere den, í-567
sVOS, Beatrissen, fao Jan, 934
echLg" Michiel, t2OB
Mergriete, 769

sVOS, rued " Jan , LIZt

Zoetin , 1,564
VOSHOLE, Arend van, L555
VOSSCI{EIìE, Pieteren clen, 21,7
VOSSELAER, echtg" Arent van,
176

Jan van, t5g7
Kat.eline van, tt7L
Willem van, 1"L24
VRANCKT¡N, Jacoppe, alias van den
VO,SSEVELDEe

VOSSINGHEM,

Abe ele, 1_L88 1198
VRANKE, Jan, L06 L680
VRANX, Katheline, fa, Ma€sr
64C-

Geertruden van, 3
Heinric van, 3
VREMDE, Gillis de, 549
Hendrik den, L68
Jan de, 956
lt/illeme
LBg
l¡lillem de, t9 5At 549
VREC¡-IEM,

608 L309 L564
VREMDEN, Jan, 332
Vúj.11emme den, 1589
VRIEND, ln/u1f ram, 1376
- Wulframme, 355
VRIET'iDE, Daniele, L583
VRIENDTe Wulfram, 49A
VRIEi"q Li j sbette, 747
VRIBSE,

Gillis de,

1428

Gil1Í se den , 1"498
Jacop cie, 329
- Jan de, fs" Gheerarts,
L565

Janne de, fs. Cornelle,
678

- l^iÍ11em, f s" Arends, 1O7
- l^ii l l em den , 579
l^/illem de, fs" Arent, B4C
VRïESEN, Gillig den, 547
SVRYEN, Katheline, fa. Gheert
van clen Flecken, Lt54

VRYIVIAN, Janne,- 627
VULCON,I}4INGHEN, WilIe

VURSELAER,

van,

Arend van, 3L8

Lisl:e:tten van, eøhtc;
Arend, 3!B
VURSSELÀEIì, Arend , 327

452
"

283

Lisbette, echtg "
fd/\LLE, Gillise van den, S3Z
Arend, 327
7 48 L258 1"507
VYLAINE, Janne 2 487
Hughe van der, 482
Hughen van den, 6B
I,JACHTEBEKE, Giltis van, 1,379 1.422
Jacob van den, 612
Jan van, fso ',¡Jillern, 960
KatheLine van den, L339
VJil l"em van, 960
lviatte van den, echtg.
IdACHTRE, Janne den, 29
Gillis, 1,507
I/VAIILBROUC, Heinric ? 421 1,ZZ_4
Pieter van de, 33O
Hej-nric, fs" Olivier, I44g
Pieter van, den, 88L
lleilrrik van, 534
Pieteren van den, 997
Jan Dierkin van, 1_59
l,iALRAVtrN, Gi1Lis, 950
WAELE, Gillis de, 66
- heer van lvlasseminer 682
WAERIVIOES, Cl ays ? 763
IdALSSCHE, Janne den , ali as
I^/AES, Fransois van, 386 749 9Ob
Grobbere, 1,84
Fransoise van, 2O2 S7S
WAi'lBEKIf , Katheli.nen, 435
Janne van, 845
I¡,¡ANDAERT, Fransois, L88
: Lievine vän, 7O3 lTga
Jan, '1BB
WAESBERGI-IE, Gheerarde, t528
VúAi{DELAERT, Jan, alias de
WAEYBERG, Gillisr
3ZB
Keyser I 1,159
I^IAFLAERT, zie Janne PieLers
Jan, fso Jan, 31-5
VJAGHEN, Gillese den, LZTO
-- t^Ii11em, 163
Janne den, BB4
I^IANDELARDE, Baudine, 221í
Truden clen, natruurl_i jke
VJANDIIÍ,ERE, Janne den, 593
dochtcr van Gillese en
WAI\DERE, Arent de, 1,446
Clarisse Speyfs, I27O
IVANRE, Gi l1i s cle , 3 25
WAGHENE, Jan de,869
þJANTE, Jan ? 1,346 1347
WAGHENERE, It,lal-t,ys de, 235
ìII/AI{TS, Katheline, fa" Jan, wed"
1IrIAGHENMAKERE, Janne den, fs"
Jan van Baersele, 7O7
Pieter e 9Bg
W/t[tEGF.lElv], Jacob e 2OB
WALE, Gillis cle, 587 1422
hIATERE, Co.rnel1e van den, 1,419
Jan den, 20L
Janne van den, 998 1,147
Jan van den, 1-57 97E
1458
Ì/J.ATRE, Jacop van der, 22
Janne den, 399 9'75
Janne c1en, fs" Arent, !e92
liJÀVEL, Janne rJen, 369
Raesse dele, BL
!',AYBERCt{, Gi11is, 391"
Raessen vaÌ'ì den, 232
WAYBERGHS, t4arikinen, 1231"
Wi1lem van, 989
I¡IAYE? Jan, zie Jan van Gavere
I^IALEGHEM, echt.q" Felix van, 922
WEBBAGARNE, Gheerarde, 99
Felix van, 227 922
IdEBBEGHEERS, KathelÍ-ne, natuurIIVALGHE, Jacob uten e 11,45
lijlce dochter van trilillem
WALGHS, Willem, 1_553
de Prekelere, L380
I¡/ALLAERDE, Píe{:eren, fs" Jacoit,
l^/EDEtlqRE, Wi11em, L29t
1,28CITVEDEIdEN, PieLren der, L582
I,íÀLLAERT, Pieter , 1,83
WEDEI^iENE, echt-q. Pieter de,
'16:;9 L660
Pieteren, BO3
WALLE, Ghiselbrecht van den,
WEDE\¡/ERA, Jan den, 1,448
L25B
WEELPU'ITE, Jan van, f s, Jacob,
VURSSELAEIì,

?"38
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WEERDE,

LíjsbetLen van den,
van den, 664

Thomase
WEERDS,

Li-sanen,

1.44A

wed

1LT2

" pi-eter,

Pieter,

ci1lis de, 136t
Heinric de, 265 266

WEVERE,

806

Bo7 BoB 809 926 927 1546
1,547 154g 1549 1670

L44O
I^/EYLïN, Pieter I 471,
Joes van den, 1"428
WFIYLINS, Pieter,
Lisbette van den, wed. Joes, .I^/EYI{S, Líeví-ne, 741_29
!428
WEYTINS, Lauheins, 789
1,17
'lüEESTVBLDEe Gillise van den
- Victore, 957
WEETEN; PÍeteren den, zIC)
- Willemme, 1194
WEïLIN, Pieter, 674
WEYTSSONE, Jan, L035
WELDENE, van, r-ie Janne van den
1,{iïEDERIX, Li j sbette, 42
WEERKENE,

Bussche
V\IELDIN, WÍ11em,

alias van Curt*

IdIELAND, Wi.11em,562

WIELE, Berthelmeuse van den,

162Cricke, L227
Janne
van den, fs"
Willem, alias van CurLrike,
Berthelmeuse, 1"62A
1"321,
Ivlergriete van den, 595
WENEMAER, Willem, 263 2G4
i^/ïELMAKER,
Jacol¡ den, 1,28L
lnlERDE', Thomase van der, 611
WIEìLMAKERE,
Jacob de, 794 969
Thomase van den, alj_as van
993
der Heyden, 741.
Jacob den, 31O
- Willem van den, 1S7B
Jacoppe deno 506
I^IESEMALE, Cl ai s van, 1_566
Jan
den 381 41,2 971, 1378
KaLeline van, wed" Clais,
L566
- Janne de, 892
Merqriete, fa" Clais, L566
Janne den, 69 1,669 L671
WEST, PÍeter van, 51
Janne dr:n, 5O9
WESTHUISSEN, Janne van, 1,454
"^lïELMAKRII,
VlrïERTC,
Gheeraert, 1,75
WESTVELDE, Gillis van den, 96
Gheraerd,, 564
szt s25 54L 586 1.666
WIICHHUUS, Wi1lem, 654
Gillisse van den, 1-4S'I
WIÏCHLLTTNE- 779
I^IESTVOERDE, Janne van, 1,340
WïïCHUUS, i^li1lem van, 13O
Janne van, fs. Jan, 396
VJIINGAER'I, zie Jan van den
Mergriete van, wed. I.leinri-c
Bruwi-ere
van Leins, 1461
WïII'JTERS, Cornelis, 51,4
\^/[ìTTERE, Berchmen van , LAZS
WïJNBEKE, Claren van den, fa.
Heinric van, L300
Mattysse, 81,4
Hughe van, 63
Mattysse van den, 8L4
Jacob van, 79
WIJNKELBRE, Janne den, L355
Jan van, 1_00L
VVILDE, Heinric, 634
Jan van, fs" Gi11is, 6L7
\^/ïLDiiN, Heinric den, 596
Luke vah, L436
I¡/ILLAENS,
Jor:s , 248
Maerc van, 24O
WILLAERDE, Janne, 1,476
Marc van, L300
WILLAEFìT, Jan ? 1343
Soetine van, L00L
WILLAERT, PieLeren, 972
WETTRE, Michiele van ? 1"25
1^/ILLAIiRTS,
Mergriete, 972
V!'EUREMS, Jacop van, 535
VüïLLANS, Beatriise, 820
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VüILLAY, Lodewiic, 1,41.1"
I^/ILLEBRANT, Jan, t37g
WIL.LEM, fs" Huugh, alias Burst._
brouc, L493
fs" Jan, 522

- f s. Pj.eter , 1,488
fso l¡Vouter, 1327
WILLEMETS, Lievine, L98
WILLEMS, zJ-e Janne BaillieL
Janne, 50 7O9
I^IILLEMSOEN, Janne , A44
WTLLEMSONE, Gillis,
TAZT
Ì¡JILLEMSSONE,

Jannez 347

WINCKEL, Janne, L8tI
I^,INCLE, van den, zie
Haec

Haec

Loye van cÌen, 542

Mathiis van den, 2X6
Mathiise van den, 77L
Mathijs van den, 1,443
Mergríete huten e 1"468
l^lïND, Jan de, 1096
Janne den, 1,470
Janne clen, fs" WouLer,
1_300

Ivlechiel de, 465
Mechiele: den, 5L0

Willem,

VüïNT,

873

Heinric cie, fs"
1304 L308

- Jan de, 83

I

'7Og

Huugh,

523

Janne den, 1,471
Janne den, fs" Jan, 960

Michiel de, 523
: Michit¡le cìen, ZO4 53g
WïNTER, Jan, 641 642
Jan de, t9 25S 964
Janne den, 1-73 296 598 j"652
sWïNTER, Callekine, bastaardclochter
van Lisbette LsHasen,
L66B

Cornelle,
I,VINTERS, Lievin,

L668
311"

Jan,

51_O

1"63

Clais, BB2
iVïTTE, Pieter de, 267
VJïTTIÌBROEDE, Heinric , L1,25
WITTENe Jacoppe den, 446
Jan, 277
Jan, fs" pieter, 19O
Janne, fs" Pieter, BL0
VJïTMAN,

1-3 B

WINKEL,

302

Mevrouw, 1A1S
-. wed" Cornelle, 473

Michiel s,

Jan van den, fs" Arentr

I'TTINKELE, WiIlem, 16S5
WïNSBERGHE, CIaise van

Marien van den

CornelIe,

bJTNTS,

1"O79

Heinricke

SWINTERS, zie
Abeel e

,

Roecleere, L359

WïTTERE, HeÌ-nri-c den , 696

WITTEI^/RONGHELEN, Willekino
V'/i11em, 1133

IVOELPITTE, Janne

fs

o

van den, 1912

Janne van den, fs. Jacob,
44

* Willem van, 13ZI

WOESTIN, Jan
187

van den, fs. Nijs,

WOREMS, Jacob
1.436

van, f s"

Jacoi:,,

WCRENS, Jalcob van, t24O
WORP1ìNNARDE, Jacob van , 9O4
VJOSTINENT Kathc:line van der,
391UJOSTf NNI, Gi 1 1i s van den
, L1"6
l,^/OESTfNS, Janne, 669 :,, .;::i;)

WOLKEII,

Piet.er van cìen,

536

WOUTI1RMAN, Jan , 1"364
WOUTERS, Clemencien, 487
Gi1li s , 1"36

Heinric., 48O 731, 937
939

HeynrÍc, 862
Lievin ? 249 6A7
Meeus,

1,152

847

Pieter, t32I
PieLer, fs" Jane 1462
WOUTERS,SONE, Jacob, L57L
Wil]em, 1624
WUCHU,SE, Boudin van den, i.O6
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WUDEIvIERSCH, Arende van, 7L4
V'JULF, Gi11-is de, 135?Jan de, fs. Gi11is, 1,352

Janne den, 11c^2
Lauwers cìe, 3 39

- ltlulf'ram, 436 'L378

161¿4

fs" Jan,

6C;B

7?-s

\^/ULFRANE, Vriulf ran, 747
I,\¡ULGAERDE, Abj-ne, 1O7B
I^IULGAERT, Abin, 1535

Jacob uten e 376 419
ut,en, 1"477
Jacoþ
Jan uten, L626
Janne uLen, 498
Lisbette uten, echtg.

I{ULGHEN,

Jacob, 419
Li sbe t,ten u ten , ech tg .
Jacob, 376
Roland ui:en, 674
Simoen nter, 79A
Simoene uten, 1-36 398
Simon uten, 32
Janne c1en,
Janne cJen, 46L

WULSLAGHERE,

56

WYBROUC, Olivier van, 349
I,'üYENACKERE, Pie Ler vaR , 602

VúYNAI\T,

Jan,

339

iiiYSPELEIì8, Janne

den,

145

YBINS, Gillis e 1,448.
YDEGHEYI, Adaem, 1360

GillÍs van r t?-z¡g 'L:lB8
Gillisse van I 7Oa
Jan van, 5OB
Ydier van, 387
Ydiere
van, L590
Ydyer van, bL0
YDIBRS, echtg " Cl ai s , 1-63 B
- Jan, 25O L635

YMAN, WÍ11em,89O
YMPIN, Corneli-sr 239
YMSRODII,

Janen van,

BB

Kathcline van, wed"
cil1is Diederix, 514
YSBGHEM, Segheren van ? 234
YPRB,

88?-

YSaRMANNE,

I^iULFAIìRDË, Jan, 77
WULFRAivI, Wulf¡:am, f s. Jð.n, L442
ld/ULFRAlvlS, Deni j sse, 1-O5C)

llJulframme,

YSÐNB/\ERT, Jan, 1217 L389
YSIINSOBNSr tvrlillemme, fs" VJcuter,

Troy1use,

1A?-6

YSÉlìNTS, Katheline, 1,657
YTTERT, Wouter van der, 1-L33
ZAGI'IERE, Jan
674

de, fso Heinric,

- Janne de, 272
Janne den, 849
- Janne den, fs, Jan, 476
ZAN:[ El.l, vrouh/ van, echtg.
'r¡Jillem Vinders, 243
ZEELANDERE, Jan de, fs" Willem,
1019
l,'/i11ern
de, 1,OLg
ZIiELANDEIìS, Kathel ine,

ali as
Triils, 13tz
ZEGHERS, Jan, fs. Bertelmeeus,
939

Julianer

368

Z9LE, Jacob van,

1"667

ZÐLLE, Arend, L155
7,',iLS, Katìreline, wed " Willem
s Houveneeren I 121,4
ZEMI4INS, Heynric, 3OB
Hoosse , 1,32-6

Soeì:ine, fa" Heynrict

308
ZEVENBERGHE, Pieter van, 751
ZEVERNE, Joos van, 87

ZICCKLEN, VincenL
ZICHELEN, Vincent.

van den,
van der,

141,4

ZICKELE, Symen van

deç

761,

898

van der, 1"043
- Vincent van der, fs"
Symoene

Symen, B98

- Vincent van der, fs" Sy"
moene

e

1A43

ZICKELEN, IrlergrieLe van der, wedo
Jan Spieghele, 756
Mergriete van der, hred"
Jan uten Spiegheler 1441,
iviichiel
van der, 30
Symoene van cler, 391, L390
Symon van <1er, 1-680
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I
t

van, 39L
HeÍnric, 73O

ZICKELEN, VÍncent

ZICKELMAKERS,
ZICKELVOETE, Jacok¡'- ZB4

GlLlis van cJen, 18L
ZIJPEN, Heinric¡ van den, L8L
ZÍ.JPE'-

Gheraerde, 4gt
ZOEÎAMIIS, Gheeraerde, tOtT
ZOETEBROCKE, Huçhe, 77O
ZOTTEGËM, heer van? L052
ZOETAMESE,

GllLis de, t67t
Jan de, 273
ZUTI'RE, G111is de, L3S L663
ZI^IAERVELDE, Lisbette van, L343
ZI^/ANE, Jan uten, !O3g
Triestramme uten, 786,
ZUTTERE,

zi.e ook Tri.estamme uten

Swane
U\^/ANENAERDE,

Jan van, 680

ZhIIJNARDË, Kerclnne

van,

LqL

,
I
fi

il

,!

I

t
I

I

ii
t;

2BB.
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PLAATSNAMEN

AALST, Po O-VI ", Fo Aalst, 189 46A 811 L41"91424
åÂLST, Land van, 7O1 L555
AALTER, Po O-VI., F" Aalter, 10L3
AARDENBURG, Nederland, Po Zeeland, 33
AARSELtr, Po W-VI"e F" Tielt, 1L7L L368
ADEGEIVIe Po O-Vl ", F" ivlalciegem.- 771" 1591ADENDTJK, deel van Zaamslag (Nederrand, P" zee\and),
dwenen bij het doorsteken van c1e dijken), 612

in L586 ver-

zie Adendijk, 286
., Fo Gent, 11.43 1,631
ARDIISSEM, Herdersem ? P" O-Vl", F" Ä,alsLr 779
ASSE, P" Brabant, F" Asse, 11331ASSENEDE, Po O-VI "¡ F-o Assenede, 230 94.5
ASTENE, P" O-Vl., Fo Deinze.- 374 869
AXELAMBACHT, één van cle Vier Aml:acht.en, 841" 1557
BAARLEVELD(E), te Drongen, po O-Vl", Fo Gent, 2o7
ADENDYC,

AFSNEE, Po O-Vl

BACHTE-MARIA-LEERNE, Po O.-VI", Fo Deinze, 46
BAKEREM, zLe Balcergem
BAKERGEM, Bakeren ?, P" O-VI., F" Denderleeuw, L313
BARSELE, Po O.Vl ., F. Kruibeke (Bazel), L063 1658
BASSEVELDE, Po O-VI", Fo Assenecle, 1-253 1254 í-352
BASTELAAR, P" O-V1.", Fo Lochristj-, 1,41,7
BAUDELOO, P. O-Vl", Fo Sint-Niklaas, 65 694 9L3 1-35L 1356
BAVIIGEM, Po O"-Vl", F. Sint-Lievens-Houtem, 558
BEAUPRE-SUR-LA-LYS, (Beaupré, Beauperret), Frankrijl<, dép"
Nord , 732 1LOB3
BELSELA, P" O*Vl ., Fo Sint-Niklaase 1"444
BENTILLE, P" O-Vl", Fo Sint-Laureins, 693
BEOOSTENBLIDE (Blostenbliden), verdwenen dorp l-en oosten van

Axel

,

Nederl

and, P "

ZeeI an<1,

996 L234

BERGEN, zie lvlons
BLACHEM, parochi';:, niet geöentificeerdl 292
BOEKHOUTE, Po O-Vl", Fo Assenede, 276
BOELARB, zie Boelaer
BOELAER, Boelare, P" O-Vl., Fo ZotLeqem, 779 786
BORNEM, Lancl van? P" AnLwerpen, F" Bornem, 527
BOUCHOUT, deelvan Erembodegemr P" O-VI., Fo Aalstr L33L
BOURGONDIE, 1632
BRUGGE, P. l^Ì*VL., F" prUgge hoofclstaci, 248 B1'1 1"1"65 :l.349 1428
1"666

BRUSSEL, hoofdstad België, hoofdplaats P" Brabant, 944
DAMME, P" l^/*Vl", I¡o Damme, 296 964
DASSELT, plaatsnaam Denderwindeke, P".O-Vl ", Fo Ni-novez 94O
DIiINZE, P" O-Vl", Fo Deinzee 1"467 1"61,5
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DENDERI-{OUTEM, p" O-Vl", F" Haaltert, 98L
DIINDERMONDE, po O.Vl ", Fo Dendermoncìe, 71"5
DENDERWTNDEKE, P" O-Vl", F" Ninove, 3

L03g L3go

DËSTELBERGEN, P" O-Vl", F" Destetbergen, 71,6
DEURLE, P" O-Vl ., !'" Sint-Martens-Latem, 74O
D:il(KELVEIrIN!:, P" L)-.Vl .r Fo Gar¡ere, I"!å77

DOOIìNIK,

zLe

Tou::n¿r:i.

DOORNZELE, Po O.-Vl. ", F" Evergem, 738 1,662
DORDRECHT, Nederlancl, p" Zuícl-t{o1land, 9A9
DRONGEN, P " O*Vl
", F " Gent ,) IA3 397 9O7 9OB t26Z

P" An"Lwerpen" F" tidegem, ?_36
fr" Eekl-o, L3:19
EINE, P" 0-VI", F" Oudenaarcie, L569
ELENE, z,te l-i<.:r,,¡lne ?
EREMBCDE,;5Ijï, Po O-Vl ", F" Aalst, 834 897
ERPE, P" O*Vl", F" Erpe-Mere, 5O1_
EVERGEI"{, P" O-Vl", F" Evergeml 226
GAVEI?E, P" O,-Vl ", F" Gavere, Zgi II31"
GAVERE, heerlijkheid,
673
GENT' P. o-vl ", hoofdstad, 1-7 2?- 60 63 8L L06 1L2 1"10 Lss L58
193 21.5 22.4 227 253 293 ?_95 306 41,6 429 437 452 461 462 463 464
475 483 484 485 486 514 5L6 577 580 587 6111 61.5 616 6!7 640 705
708 795 806 Bo7 BoB Bo9 81,2 819 881 952 964 gg3 L005 1C11, tO4B
1090 110f i11-6 11.28 1.L61, 1"172 1L88 11.97 12C,0 L260 1-288 L2g5 L304
EDEGEIVI,

EEI(LOe Po O.".Vl""

L308 L353 1374 1375 L388 1.389 1392 1r4C,A 141"6 L425 1,434 1.4-37 1462
L465 L495 1,537 1571 L612 1"61,4 L618 1621 1622 1.627 L633 1666 a670
i.680

GERAARDSBERGEN, po O..vl ", F" Geraarclsbergen, L13 1"66 333 L635
GERAARDZEE, zie Gheerzee ?
GHEERZEE, Gcraardzee ?, Nederland, p. Zeelancl, (bij Axer)1 4s2

GT.J'7f,Gil4, Po O-V:l- ", F " Aalst, 1316
(;ODVEEiìDIGE}I, Po O-Vl
", Fo Zottegeml 1"052
GOI{TRODE, P. O-VI", F" Mel}e, 1598 1.603
GOTTEM, Po O*Vl,, F" Deinze, 528 1146
¡-IALLEe P" Brabant, F " Halle, L513
HANSBEKE, heerl i jkhei.d, p O-VI
"
", Fo Nevele , 1:.27
HAUCOURT, Franki:i.jk, pas-cle-Calais, tl390
HAVALEER, niet gei.dentif iceercl , 779
H/{VEREN, Ga.vere ?1 Po O-Vl ", .þ-o Gavere, 1_173 1"211t
HEELNIi, Elerre ?, P" O-Vl ", Fo Zottegem, LZ32

I-{ERDERSEM, zie Ardessefiì ?
fIERTBUFì5GHENI, niet geidentif iceercl,
HERZlil,E. P, O--.Vi ", F o l-lerzele, 393

S54

394 51,4 LO76
IIESSCHE, Sint-L,ievens-Esse, po O-Vl
F" HerzeIe,
HEURNF, Po O-Vl ", Fo Outlenaarde - 1-79",
FIELISDEN, i, o O-Vl ,, F o Destelbergen, 537
HïLLEGEM, P" O*V.l- ", Fo Herzele, 594
HOEDOIIC, OoirC'onì<, P" O-Vl ", Fo Deinze, 1,235

7O1,
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HOFSTADE¡ Po O-VI", Fo Aalst, 1_68 L89 1,1,61, 1.485 1,SSa
HOTTERSAM, Ottergem ?, p" O-Vl", Fo Erpe-Mere, L4OC)
HOUTEIVI, Po W-Vl ", F" Veurne, 967 L383
HUïSE, P" O-VI", Fo Zingem en Kruishoutem, S L449
HUISE, heerlijkheÍd, 243
HULST, Nederl and , P " Zeel1 ancl , í-'ZBt 1625
HULSTBRLOE, Nederl and, p " Zele1 and, 1556
HYFTti, P" O-Vl", Fo Lochrj.sti, 1361,

ïDEGEM, Po O-.Vl", Fo Geraarcisbergen, t67g
ïDDERGEM, zie Yd<ìerghern

p" W*Vl"e F" IngeJ.munster, 1,21,2
ïZEGËM, Po W-Vl", F" Iz_,egem, 1"321 1,403
KAMPIiN, Po O-VI", Fo l-I,:rzele, 1"11"2
KAhJEGEI4, P " W-Vl ., F " Tiel b, 647 14gj
KASTER, P" lir/-Vl ., Fo Anzegem, 5
KERHOVE, Kerkhove ?, p" I/V-VI", F" Avelgemr 274
KERKHOVE, zie Kerhove ?
KOLN, Duitslandr Rijnprovincie, Z3S 741,
KORTRIJK, Po lur/-Vl ., Fo Kortrijk, 1021,
KRUIBEKE, P" O-Vl ", F" Kruit¡eke, 799
LAARNE, Po O-Vl", Fo Laarnee IGO1,
LANDEGEIvI, P o O-Vl
", F " Nevele, B3O 971"
LANGERBRUGGE, Po O-Vl", F" Evergem en Gent, 498
srNT-MARTA-OUDBNHOVE, p " O-Vl ", F o Zottegem, 1"OBO L3BO L3B3
LATEMT sint-Martens-LaL€ffir P " o-vl ", F " sint-tvlartens-Latem, 378
LEDE, P " O-Vl ", F o Lecie , 197 868 889
LïEDAKERKE, P" Brabant, F" Lieclelcerke, 166
LïLLE, FrankrÍjk, hoofdplaats dép. Norc1, L65
LILLOE, Li11o, P. Antwerpen, Fo Antwerpen, 7'19 781,786
LILLOTT* zie Lilloe
LTNTER, zie Linterne ?
LINTERNE, Linter ?, Po BrabanL, F" Llnter, 1538
LO, voor LochrisLi, P " O-Vl ", F " Lochris Li, 1"417
LO, zie Loo
LOCHRISTI, Po O-VI", ¡'" Lochristi, 1361
LOKEREI'{, P" O-Vl ., Fo Lokeren, 791"
LOO, Lo, P" W*Vl ", F" Lo-RenÍ-nge, of LoLenhulle, p" O.-Vl ", Fo
Aalter, of Lochristi,
Po O-V1 ., Fo Lochristj., 11565
LOVENDEGEM, Po O-Vl", Fo Lovendegem, 1"121
MACHELENT Po Brabant, F" l4achelen, L383
MALDEGEIvI, Po O-Vl ., Fo Maldegem, 345 B4E
MASSEMEN (Massemen, Massemine)r p" o-vl", Fo wetteren, 682 gt}
INGELMUNSTER,

1_641"

MASSEMINE, zie Massemen
MATER, P. O-Vl", F" Oudenaarde, 95O L353
MECHELEN, P" Antwerpen, Fo Mechelen, 247
MI¡EREN, Mere, P " O-VI ", F " Erpe-Mere, 527 1419
MEIGElvt, Po O-Vl", F" Deinze.' 973
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MELDEN¡ Po O-VI", F" Oudenaartle, 467 L30L
IVIELLB, P" O-Vl ., F" Me11e, 8L1
MELSELE, P. O-VI,,, F " Beveren, 1006
MERE, zie Meeren
IVIERELBEKE, po O-vl ., Fo Merelbeke, 368 5OB 72O 1"29L 1,294 15gO
MERENDREE, P" O-VI", Fo Nevele, 339 347
MIDDERMUELEN, niet gei'cientif iceerd , 1,5'ls
MOBRBEKE, P" o-vl", F'o IvtoerbekeiI 1.63 2o5 5o5 5oz 5L0 566 658 960
974 975 1019 L096 1.1_25 L274
MONS, Bergen, Henegouwen, hoofdstad, 896
MOOR'ISELE, P" O.-VI", F"o Oosterzele, 7
MUUSBROUC, Muyshroek, heerlijkheid bij de heertijkheid Heusden,
P. O-Vl ,, Fo Desteli:ergenr 537

zie Muuslrrouc
IIAZARETH, P" O-Vl ., F" Naz-areth, 165 L606 t67T
NEVELE, Po O-Vl", Fo Neveler 2S2 692 7O3 1.1,33 IZ2B !?-35 1.467
NEVELE, Land van, cf r. Llevele , 1"235

I\4UYSBROEK,

Ninove, 3?_9
", F"
P
, " Zeel and, 1,236
OEDEKET ooike, P " o-vl . , ll " ldori:egem-petegem en oudenaarde, {i68
OOIDONK, zle Hoedonc
OOTKE, zie Oecleke
OORDEGEM, P" Lr-Vl ", Fo Lecle, 291 Lt42 1676
NINOVE, Po O-Vl

NOTENE, Nederl and

OOSTEEKLO,

Po O-V1., Fo Assenede, 1352

OOSTENBLIEN, zie BeoostenblÍcie
OTTERGEM, P" O-Vl ", Fo Erpe-Mere, 1244
OUDBURG, kasselri j van het r3raaf schap Vl.aanderen, 69 Z1,s
OUDEGEM, Po O-Vl ., Fo Dendermoncle, 487
OUDENAARDE, P" O-V} ", Fo OuCenaarde, 868 1,301 14gG

kasselri j r zie Ouclenaarde, 5
PAMEL, (eamele), P" Brabant, F" Roosdaal, 956
PARIKE, zie Perke ?
PEEN, Peene, heerlijkheid in Baasrode en Buggenhout,
F" Dendermonde en P" O-Vl", Fo Buggenhout, TOgg
PBRKE, Parike ?, P o O-Vl " , ¡'" tsrakel, 868 BB9
OUDENAARDE,

p" o-vr",

PBTEGEM-AAN-DE-LETE, (feteqem), p" O-Vl., Fo Deinze, 869
PETEGEM-AAN-DE-LEIB, P" O-Vl", F" Deinze of"
PETBGEM-AAIV-DE-SCHELDE, Po o-vl", F" wortegem-petegem, 3zB 489
1632
PUTTE, Po Antwerpen, Fo putte, 1294
RAVENSCOET, Raverschoot ?1 po O-Vl., F." Eeklor gZ4

RAVERSCHOOT, zie Ravenscoet ?
Rf JSBL, zie LiJ- 1e ,
RODÐN, Land van, en van Deinze,

heerlijkheid te oosterzel.e, ver-

F:onden met het markizaat Deinze, 868
RUSSELE, Ronsele ?, Po o-vI ., F" Zomerqem,

F" Ruiselede, t6

of Ruiselede, Po l^l-vl ",
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SAEMSLACHT, z j-e Zaamsl acht
SARAZEi\IEN, land van tlen, 956
SCHENDELBEKE, P" O-Vl ., þ-" Ger-aarcjsbergen,
SEIvIivIERZAKE, Po O-V1
", F" Gaver.e,976
SERSKAIvIP, P " O-VI ", F " V/ichelen, 238 696

779

SINAAI , Po O-V1.., Fo Sjint--hti.klaas, 1-L7 Sg4 766 16A4
SINT-JAN , zie Sint-Jans-Lederne ?
SINT-JAN ..IN..EREIvlO, zt"e 5int,-Jans-Leclerne ?

sI\IT-JAI\S-LEDERI'JE, Sint-Jan ?, p. l^l--vl " , F Ieper of Sint.-Jan"
in-Eremo ?, P" O-Vl
F o Sint*l,aureins, 674
SINT- KRUIS-V\jINKEL, z7.e Winkel
srNT-LrÐvtNS-BSSE, zie Hessche
SÏN'I-MARTENS.LATEM, Þ O-Vl
", F o Sj-nl-*lt'lartens-LaLem, 378

, P" C-Vl", F" Deinze, L555
aiet geldentificeerd,
SLEIDINGE, Po O-Vl" , F" Evergem, tO97
SLUIS, Necierl and, P " Zeeland, 949
TEMSE, P"
TNT., MARTENS." LE ERNE
STNiT-MARTTÌ.,JS TEN BL IKENe
S

O--Vl

"e

Fo

b38

Ternse, 95

TïELRODE, Po O-Vl", þ-. Temse.. 779
TIELT, P " W-Vl ", þ- " Tielt, 256 997
TOURNAI, Doornik, P " Henegouwen, F" Tournai, 1496
UïTBERGEN, Po O-Vl" r F o Berl are, 1,394
VÀERZELE, parochie Baersele ?? p" O-Vt_.¡ F" Kruibeke

(Bazel),

1_679

VELZEKE-RUDDtRSI-iOVE, Po O-Vl", Fo Zottegem, 293 749
VERREBROEK, P" O-V1.., F" Beveren, 466
VEURNE, P" I¡J-VI ", F" Veurnee 4OO
vrER AìvtEl,cHTBN, 1_3BB L389 L393 1.41.6 1462 1571
VILVOORDE, Po Brabant, !'" Vilvoorcie, L3L8
VïNKT, P" O-Vl ", Fo Deinze, 252 41"4 44O AAL

VLïEDERZELE, vrierzere, Po
VLIERZELE, zie Vlieclerzele
VURSTE, Po O-V1",
vLAANDEREN, 1"537

o-vl", Fo sint-Lievens-Houtem, L46t

Fo Gavere'- 1495

I¡/AARSCHOOT, P" O-Vl ., Þ-o Waarschoot, 546 1,286
WAASIvIUNSTER, P" O-Vl
", F" V,Jaasmunster,- i79
IIIACI-ITEBEKE, p" O-Vl ", F" Wachtebeke, L88 S53 1,407 L41"7
WAKKEN, P. W--Vl ", F " Dentergem, L038 1369 1"370

WESTBEKE, Evergem, Po O-Vl
", F" Elverqem, 358
I^ÍESTDORPE, Nederl ancl, P o Zeeland, 228
WET'IEREN, P. O-V]., Fo Wetteren, 21"1 438 L1"48 I3BQ
WIEZE, P" O-Vl ", F" Lebb,eke, 545

Sint-Kruis-Winkel, P" O-Vl ", F" Gent, 1045
Po O-Vl", F" Deinze, 397 12.68 L587
Iddergem, P " g-Vl ": F- " Denderleeuw, L31-3
ZAAMSLACHT, Saemslacht , Nederland, p" Zee1"and, 357 L234
ZAFFELARE, Po O-Vl ., F" Lochristi, 9Él 663 L560 1.568 1"597
\^/INKEL,

I¡/ONTERGEM,
YDDERGHEIV,

293

., F " De pinte , 1,362
P" O-VI ., F" Zingem, 1,260 L44e)
ZOMERGEMT P" GVI", Fo Zomergem, 1_448
ZOTTEGEMT.. Po O-Vl
", Fo Zottegem ? lOSz
ZUIDDORPE, Nederland, po Zeeland, 962
ZULTE, P" O-Vl", F" Zulte, 4L7
ITI. STRATEN EN ANDERE PLAATSAANDUIDTNGEN TE GENT
ZEVERGEM, lr o O-Vl

ZINGEM,

ABEELSTRAAT, LLL8 L422
BAGATTENSTRAAT, t24O
BAUDELOSTRAAT, 6t7
BELFORT, 249
BENNESTEEG, 221, 676
BEROUW, 837 1593
BOGAERTSTRAAT, 3gg
BOOMGAARDSTRAAT, g7
BRETDELSTBEc, 232
BROUCSTRAAT, 5gO
BURGSTRAÀT, 399 41"2 437
cLoPsTEEc, gog
CRoMMENESSCHE, 596 tLgz

5o9 557 5BZ 669 747 757 965 1378

?TNDERMONDE, binnen de poort ivan, L039
DONKERSTEEG, L55g
DRABSTRAAT, 1,22 25o L48C 1591
EGLANTIERSTRAAT, 506 593
EKKERGEM, tt6
GELUKSTRAAT, L58 Ii.?_B
GHINGHEBEERSTRAAT, (XomÍjnstraat), L600
GRAUWPOORT, 279
SGRAVENBRUGGHE, (Vleeshuisbrug), LZAA
GROBNE BRTBL, 47O 5O2
HEILIcE-cEESTSTEBc, 1.627
HETLIcE-KERSTPAROCHTE, 823
HOFKINSBRUG, 223,
HOOGPOORT, 42 289 369 556 594 758 994 1"481" 1663
HOUDERSTRAAT, gB7
HOUTBRTEL, t4 482 587
HUCKELRAM, 48 41"8 L000 L380
HUÏ DEVETTERSHOEK , 47

INGELAND,

21,6

INGELANDSTRAAT, 506

ínt, steeg bij Veldstraat,
KALANDENBERG, 221 273 1379
KALANDENBERG, plein van de, 73O
DAL,

KALVESTEEG, 4BB
KAMMERSTRAAT,

285 299
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KATTESTEEG, 1.L54 1627
KEïZERSTRAAT, gg3
KERKBRUG, bij Hof van
KOEMARKT, 738
KOBSTRAAT, L343
KOMTJNSTRAAT, 1,29 471,

Herze1e,

KOMTJNSTRAAT, pleintje naast
KOORNAARD, B2
KORBNMARKT, :t5o7
KOUTER, 1671,
KOUTERSTRAAT, 640 688
KOUTBRVEST, 416
LANGE MUIJT, 232 328 334 450
LBIE, 54 BO 4gO 499 525

7!1,

hoek van de,

471,

LBIE¡ op de, t2 40 L558 t67B
LïEVE, 712 1572 1652

LOEFSTEBG, 1457
LOOFSTEEG, g2
MBERE, breede, nu Universiteitsstraat, 9O9
MEERHEiq, g6g
MEULENSTRAAT, L545
MINNEI4ANSSTEEc, 1,226
MOERSTRAAT, L86
MOLENAARSSTRAAT., 447
MOURSTRAAT, "t482
MUELENSTEDEN, 1'256

MUïDB' 59 L58 6L8 689 952 r3oa L308

NEDERKOUTBR, 454
NEDERKI^/AADHAMT L35
NEDERSCHELDBSTRAAT, 329 762
NlBUWEBRUG, L344
NïEUWB BRUG, 1"t87 L343
NIEUVüE BRUG, h,ij heL Muelen
NïEUWERËIRUGGHEN, 61"6
NïEUWPOORT, 4O7
NïEUVúSTRAAT, 1.7 91,

t4g4

steenen,

'167C,

11675

te sint-píeters¡ Íìu sint-pierersnj-euwstraat,

ryIPUI^/|TRAAT,
433
1,240 1491

NODEIVAYSTEEG, 1,197 L619
oELSTRAAT, 1'.302
ONDER BBRGHINE, Onderbergen
:
oNDERSTRAAT, 594
ouDBURG, 749 :t259 161.7
OUDBURG,

ouDE

?,

41A

600

pleintje achter, 457 47O

vEsT,

ovBRBROUC,

het Broek),

1,128

(O''rerlcreek, wijk buiten de In/aIpoort, noordwest
van
1_583
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OVBRSCHELDË, 418 829 923 1-L45 L380
PADDENHOEK, 730
pAELDINCSTRAA'T, (Groene gfiet), L204
PAPENSTRAAT, 69 L01
pASTnRHSTRATE, 559
PEDERSELInnOORt, persetlepoort ? 1,5gL
PEPERST'RAAT, 4Og
PTTSTEEG, 627
poEL, t3 3L0
POORTAKKER, (poortackere) e í.376
RAAMPOORT, L1B'7

RAMEN,587
RBEP, 475 829 923 977
SANDERSWALI,E, 1.378 1457
SAVAANSTRAAT, 1C.54 1631,
SCAER, (buten Torre, Hoogstraat) e !Z4O
SCI-IELDE, over de, 478 97O 1OOO
ScHELTSTRAAT, L5O3
ScIPGRACHT, t21,8
SENAERSTRAAT, 739
SERSANDERSI¡JALL,E, 5O9 965
SEYSTEEG, 1663
SINT-BAAFS, buiLen, B23 1,2.45
SINT-BÀAFS, te, 1261,
SINT-CLAREPOORT, Keizerpoort,, 993
sINT-BLI'ABETHGRACHT, 1!72
srNT-GTLLTSSîRAAT, 242
SINT-JANSBRUG, bij de Houtbriel, 4gz
sINT-JANSSTRAAT, gt4
srNT-KATELTNÐ, ( sint-Kateline-ter-Hoyen ?

Viol ettestraat ,

kaper in de Lange

1.:OZO'¡

sINT-LIEVENSPCORT, 64
SINT-LIEVENSPOORT, buiten, tZBz
sïN'1-LISBETTBGRACHT, 789
SINT-NIKLAASKERKHOF, 177 BOA

SINT-PTETERS, 41O 433 134{0

SMEcHSTEEG, 953
STEENDAM, 6g L55
STEENSTR/\AT, 1.240
TCOREBLTNPOORT, (cortetinerporten ?, poort te Ekkergem), t2z6
TEMPELSTEEG, 873
TICHELREI, 2L6 11go
TORNTERSTEEG, ttg L503
TORRE, 124A
TORREPOORT, L3 3L0 1,441"
VELDSIRAAT, B 556 688 L436
VERTRUNNE BRUG, = Trunenbrug = Predikherenbrug, 1240

VEST,

buiten de Walpoort,

948
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VïBRWECHSCHEEDE,

op Kalandenberg,

vrsMARK'r, 594 865 1"0L0 Lt74 L586

VOGELENZANG,

273

buurt van Molenaarsstraat en vogelenzãngr zrs

voGELZANc, 423

VoLDERSSTRAAT, 38L 436 676 1"436
voLsrRAAT,, 1240
VRTJDAGMARKT, 79 1"22 2o3 45o 51"4 585 6L7 L009
VRIJDAGMARKT, pleintje over de, 357 77A 13BA

9L3

L1.28

htAAISTRAAT, 2O3 1.240

I/ìIAELBRUGGE, 1481,
ln/AGHE:NERSSTRAAT, L6O5
V,IALMERE, 640
WALPOORT, buiten de, t63t
ll'/AMESTRAAT, 678
IrüATERSTRAAT, 669 L02O
I^/ÍNDGATBNT poort ovÊr het

Klein Scheldeken2 êðn het zuideinde van

de Lange Violettenstraat te Gent, 63
!úINTGATE, 1.256
ZAND, 225 229 L355
ZANDBERG, 251

buiten de, 1S4S
achter de, 968

ZANDPOORT,

ZICÍ<ELE,

4A6

297

TV:'

HUIZEN TE GENT

de bonte coe, pleintje aan cle Vrijclaqmarkt,
cien Bonten Heert, Korenmarkt, 1"6?_6

7TO

int bossetkin, Steendam, 6g

Brandenborch, Lange Munt, ?.32
de cleene Roese, Zanclirerg, ZS1,
cleene scake, Hoogpoort, 994
de cl.use,
Hoogpoort ? of
Koutervest ?, 1L55
cranenJrorch, houthuis van rJe Hoqe poort, vismarkt, vroeger
ilden horen'r genoemd, 1"O1"O
der croenen, naast "de viere heemskincleref', over de schelcie,
970

de croens, Vismarkt, nu 'rde Lelyeil genoemd, 865
de Crone, VÍsmarkt, 594
Dlagelkin, huÍs ?an Laghelkins brugghe, = Stuiversbrugghe, over
de Ottogracht, 1"?.1"8
cllaghelkiÍn, Sersanderswalle, 5O9
den drake, SenaersLraat, 739
ïn den Drake, .brouweri jr naast <Je brouwerij nin de Lantherne,/
tussen ln/alle (nu Vr/alpoortstraat), 853
Gravensteen, 148€t, 1,61,8
de grote zickele, straat tussen de twee Zickelen (= Toevluchtof Refugiestraat), naast 'rde nieuwe SaLeil , 39L
It Hantvat, Oudburg, L328
in den Heeren, brouwerij, Volstraat, L240
Herthcvlne, de Hertshoorn, brouwerij in de Drai:straaL., 1.5g1
in den Hoeres, hoek Verdstraat ståeg over de volderssLraat,
1436
de hoeven , Oudburg ?, 748
Hof van Herzele, bij de Baudelorefuge, ottogracht, 1rzzs
de hont, aan het Belfor:t, 249
den horen, houthuis van de l"{oge Poort, V-ismarkL, vroeger rrcranen.-

borchrr genoemd ,

1,O1O

Jacht, Hoogpoort, 42
cle jacht, t,en pit,te (= Gouden Leeuwplein) 2 687
ïn de Lantherne, brouwerl j tussen tnialle (walpoorLstraat) , 853
de Lelye, Vismarkt, Sg4
de Lelye, Vi-smarkt, vroeger rrde croens'r geheten, 865
de Loekerigghe, molen te Vogelenzang 1 21,s
Meulensteen, hoek Kouterclreef , L344
muelen steenen, hoek Kouterdreef, 1675
de nieuwe saleo naast tlcle grote zickeleil, straat tussen de twee
Zickelen, tui-n tot cle Ri jngasse (=ten <le1e Biezekapelstraat),
De

39L

den orifante = aan pleintje aan de vrijdagmarkt., 77a

Perchenale, Hoogpoort, 556

1481.
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den Pol1epe1, brouwerij op de Muide, 952
Pollinaessteen, Koornaard, 82
rrden Roden Hoetrf , brouweri jr Hoogpoort ?, Roskamstraat
den Roede, hu5-s op de Leie, bij Vr.:rtrunne brug, L24A
In den roeden potr brouwerij op rt Zancj, ZZ9

2

,

965

de RoeIant, Vismarkt, 594
Saghe, huis ln de Houtbriel, L3C
ter Seykins lolneren, HoogpoorL, 1663
den Spieghel, brouvreri j r buiten cle turre (=Hoogstraab) , *24
het Steenkin, hoek Veldstraat KoutersLraat, 6BB
Stover op pleintje achter cie Ouciburg, 457 A7O
den Strekel, Korenmarkt, !5A7
tscaep, Koemarkt,, 738
den Valke, hoek .Van:de Kattesteeg (= CataloniestraaL), 1,154
Itde viere heemskinderetr, huis naast I'der Croenenil, over de
Sche1de, 97O
den Vijsch, Oudburg, 748
VrankerÍjcke, Lanqe Munt, 232 328
Itde Windecontetf , molen buiLen Sint-Baaf s,
rrÞe Zaghett , Houtbríel 66
,

L24S
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VO TNSTELLTNGBN

Annociadenr grijze of grauwe zusters van sint-Michi.ers, ook
zusters van Sint-Cateline cJenoemcl, 506
Augusti jnen, klooster van cle Eremieten-Augus{:i jnen (Sint-Margrietstraat) ¡ 752 82L B73 9ZA
- onderprlor, 293 306
Àyshove, ontvanger van, leen afhankelijk van de oudburq van Gent
of van de heerli jkheid van irtevele, L06
Bal¡delo, cisLerciënzerabclij te sinaai-trlaas, 694 L35L L356

- kerk van, 91,
- procurator van de kerk van? 9L3
Beauperret, zie Beaupré ? 732
Beaupré, císterciënzerinnenabdij te Beaupré-sur-la-Lys, Frankrijk,
<tép " Nord, L083
Begarden, kloosLer te GenL, 357 38L 436 794
Bijloken abdijhospitaal te Gent (cisterziënzerinnen) , 74 gA 4gg
7C^7 L545 1617
- kerk, 61"0
Blachem, kerk van, niet geidentifj-ceerdz Zgz
?en Bosche, kartuizerklooster bij Geraardsbergen, po o-vl",
F. Geraardsbergenr 60
conxdare, Koningsdal, Kart.uizerklooster te Gent ( Rooigem) ¡ 3L3
Doornik, hof van Tournai, p. Henegouwen F. Tournai, t4g6
Dorezele, Doornzele, abdij van cisterciënzerinnen ie Bvergem,
738
Dcrye, zLe Ter Hoye, I64t
Drongen, abdij van premonstratenzers, t44B
abL van, !43 2o7 397 83o 9o7 9o8 95o to22 1c.25 L028 tozg

L030 L03L L032 L033 1c37 L053 L055 Lo64
- kLooster van, 58L g3O
Freren Mineuren, l<looster van cle Minderbroeders, aan de Leie

te Gent ? 49O
Gasthuis, 91.6 L302 1324 1"402 1,425 t4B4 1,561, 1"572
het gasthuis, tret leprozenhuis of gasthuis van de LazarÍe,
onsen vrauwen ter lazaryen, of Rijke Gasthuis, Ínrichling
voor leprozenverzorging te Gent ( Hoogstraat) ¡ 965 tss7
Gasthuís, Vrlaelbrugge¡ SlntTJañ r'en Slnt-Paulusgodshuis rde Leugemeêtert aan cle t¡/aalbrug Le Gent , 327
"
Gheerzee, Geraardzee ?, Nederrand, po zeerand
(bij /\xer)r
Schout VBxt -r. Schepen van -? Iancieigenaar van -, 4Sz
Groene Briel, nieuw krooster van victorinen te Gent , saz
- ontvangerr 21,5
'$root vreeshuis, op huicìige Groentenmarkt, t!99 '12oo L3ao 1476
1.543
Grote Vleeshui-s, 295

âoo

trde Grute van Ghend, reen
van de Eraaf van vlaanderen, Grute=
GruLerecht om mout t,e maken e 161,2
o o o o o, leen van cle heer van Aysl.ìove
, 161.3
Hebberechtshospitaal, godshuis aan de xártrijlcse
poort te Gent,
i..544

Heilig-Kerst,, parochie te Gent, Heilige Geest,, 2Og
Onze-Lieve-Vrouu¡eç7i 1de, 9 6 S
Heilige KersLkerk, paroðr,iekerr< te Gent, kerkmeester, 666
Hof van Hottersam, oLtergem ?, po o-vl"; F" nrpe-uerá,
14oo
Ter Hooie, zie Ter Hoye, 63
rer
¡ zgn" Klein BesÍjnhof te Gent, schrijfsrer,

lË1"¿rS.gijnhof
Ter Hoye, Begijnhof, fermerie, hospitaal van het klein Begijn_
hof te Gent., 565
Karthuizgrs, kloostcrorcle te Genh, 1.41,9

prior, 1.295 1465
Kartuizers, zi-e Karthuizers, 1,557
keure te Sluis, 949
Landegem, tiende van, B3O
Lazarie van GenL, zie het gasthuis, 1,172
Lazarusgasthuis, zi-e het gåsthuus, 4Sz
Lombaerde van Geraardsberõen, Z3g
Li11e, hospitaal van, L6S
MaerkeLte, abdis van, cÍsteriënzerinnenabdi j te lvrarquette,
Frankrijk, dép" I\tor.d, 553

li{arket, zLe Maerl<ette, 553
Marquette, z,le Macrkette, 553
Marquette, abdis van convent van, zie Maerkette, L3B
Massemen, P;apelrie van ? g1"B
Melle, pastoor van de kerk van, BLlr
Minderbroeders, klooster bij cie Ketelpoort. te Gent, 60
Moerbeke, kerkmeesLe¡:s van, 1L/25

Ninove, klooster van - 3Zg
Onze-Lieve-Vrouw, broedet:s van, klooster van de Vrouwebroers
is klooster van de Geschoeide Karrrell..¡ten te GenL (Pand

Pat,ershol ) , 1"4j6
BI9
Onze-Lieve-Vrouw, koer

- prior,
124C.

van, zie broeders van Onze-Lieve-Vrouw,

Onze-LÍeve-Vrouwkerk, parochiekerk naast cje Sint-Pietersabdij
te
Gent, 1"49L
Oudenaarde, schepenen van , 1-496
Papenhuis, caperrie, pastorij palend aan het sint-Janshuis,
bij
het Sint-Jacobskerlchof , 399
Petegem, klooster van premonsLratenzeri-nnenabdij te peLegem.
Deinze of crarissenkloosr-er te petegem-oudeñaarde, iz}

30L

Pit' haLheren in de, 33o 33L 536 Tzg 111"6 L309 1,329 Lia6 1347
L348 1"349 1357 L358 t5t7
Predikheren, Dominikanenklooster te Ger:L (oncrerberc¡en), Bas
841
prior, 825
schout van ttbesten blidentl, Beoostenblicle ?, verclwenen dorp
ten Oosten van AxeI , Neclerl ancl, F) o ZeeI and, L55 z
Sinaai, vi.erschaar van, t€)OA
Sint-Anna, hospitaal te Sint-Baafs (bij de Spitaalpoort ?)

L26!
SinL-Baaf s, Benecli.ctíjnerabdij te GenL, 79 1"32L L59B
rrf

ermikrr,

o

2.45

hof van, 677
- kost,erie, aalrnoezerie err fermerie van de at_rt van het
klooster van, 823
refterknaap en gastvraarder van heb klooster van, 1321
Sint-Baafs-abclij, cfr" Sint..-Baafs, onLvanc¡c-:r van de abt, 570
Sint-Clara, klooster der Rijke i(taren t.e Gent, 39í- ontvanger van het klooster ? 3L6
Sint,-Donaas, kerk op de Burg Le Brugge, kanunnik van, 81L
Sint-Elisabethhof , zie Sint-Elisabeth, meesteres, L38L
sint-Erizabeth, infirmerie, infirmerie van heL Groot Begijnhof
van cle BruEse PoorL Le GenL, B9 488 711 823 853
schri jf ster, 71"1Sint-Elisabethbegijnhof , zie SÍnì: Elizabeth, grootmeesLeres,
823
Sint-Jacob, parochie te GenL e 476
:'!- Heilige Geest , 42
Sint-Jacobs, cotidiane, 738
Heilige Geest, 249 334 475 5t4 627 874
Heilige Geestþeren, 1,225 1,226
|

Onze-Lieve-VrouwgiIde, 66 678
Sint.-Jacobshuis, godshuis bi j Sint-Jacobskerk, 250 14tlO 1494
Sint-Jacobskerk, 22 66 965 11"25

capelrie,
- kapelrij,

1631,
1009

Onze-Lieve-VrouwegÍ1cie,

161"7

Sint-Jacobsparochie, vincieren, L20 2L7 21,8 2t9 61'5 61"6 7er8 884

9t7

1470

11.1,4 11"1,5 1.1"19

L't89 L395

1.41to 141,1" t4'1"2 L41,3 1"41,4

L4ts

Sint-Jan, Heilige GeesL, 87 738 853 -1-OOO L380
Sint-Jan, kerk ? 391 parochiekerk te Gent, later Sint-F,aafskaLhedraal, 39L
Sint*Jan, Onze-Lieve-Vrouweqilde van het koor, IOOC)
Sinl¡-Jan, pastoor, 328 39L t?-31
Sint-Jan en Sint,-Pauwels ter lr'iaelbruçge, hospitaal en godshuis,
godshuis ttde Leugerneeterf aan de Ìr,/aalbrug te GenL, t3tz
Sint-Jans, capelrien, 1-376
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Sint-Jans, cotidiane, 965
SÍ-nt-Jans, Heilige-Geest, 45O 627
Sint-Jans, pastoor 2 2gg t23t
sj-nt-Jans en sj-nt-Paurusqodshuis te llJael.brugge, zie sint-Jan
en Sint,-PauweLs ter lVaelbrugge, 1481"
sint-Janshuis, t4 L30 zÍe sint,-Janshuis, HouLbriet of sintJanshui s , L{aelbrugge
sint-Janshuis, Houtbriel, hospitaal vð.n sint-Jan-ten-Dullen te
Gent (Houtbriel)r 66 5BZ 77L
sj.nt-Janshuis, lniaelbruqge, qodshuis van sint-Jan en sint-paulus,
327
Sint-Janskerl< , zíe Sint-Jankerk , 1,2L4
armerì ? t25
capelrie van heL Sint-Anna-a1{:aar, 369
Hcilige-Geestmeestereq - 1 ? q
- kapelrie, 676
kerkmeesters , 1,25
prj-esters,
1"2_5
sint-Jansparochie, vinderen van de oncJerkosLerij, 259 73s 1"2oS
:.2C^6 1-2C.7

1208 1,429 1430 1"659 L660

1661,

sint-Jansparochie, vincleren van de opperkosterij, 179 3gz

393

394 395 41J" 483 484 485 486 5L6 5L7 637 648 649 650 854 855
856 e57 858 Bsg 983 L073 Lo74 to75 1"076 to77 1.1170 t17t 1247
1"248 1.249 L250 1296 1?-97 L298 1.299 L350 t3g6 t3g7 t3g8 1"46A
1"526 L527 L528 1529 1.530 L589 1".594 L595 L638 L639 t(),40 1164L
sÍnt-Liisbethe, z'Le sint-Elizabettl, fernrorie, 1,394 L480 Lso8
sint-Lysbette, zj-e sint-Erizabeth, grootmeesterd:n, Lzgs r3g4

fermeríe, aie Sint*Elizabeth, 1600
Sint-Michiel, kapelrie van Sint-MarJ_a-tvtagclalene, 969
- kerk, parochieke.rk te Gent , 87
Sint*Michie1s, parochíe te Gent, 433
- gilde van het, Heilig Kruis, 3tO
Heilige GeesL, E 334 447 4BB 506
HeilÍge GeesLheren van de Heilige C.ieest, gI
lçerk
, 22L
- kerkmeeËters, 193 2?1, gg3
- ontvanger van het HeiJ.ige GeesL, 334 í.436
- ôntvanger van de Heilige Geesttafel, 91"
- pastoor, 7O.L
Sint-Michielskerk, 429 506 794 993 1"281
cotidiane, 1,437
Heilige Geest, 391
Ontvanger van cle Heilige GeesL, 506 5S7
priester en oni:vanger , Tgtt
Sint-Michielsparochie, 7A
- vinderen van de onclerkosterij, 1,82 L83 '184 L85 L86 26s

266

461 462 463 464 632 633 634 €;35 636 775 776 806 Bo7 BO8 809
926 927 1(86 L087 L088 1L56 1-157 L158 1.159 L333 1334 L335
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L336 1"337 L338 1"452 1-453 L454 1,546 1547 L548 t54g 11616 1623
1624 L625 1-670
Sint-Michielsparochíe, vinderen van de opperkosterij, 253 254
255 256 257 641" 642 Cr43 644 645 646 647 886 BB7 B8B 1,177
1"178 1,179 LL80 tIB1" 1.182 L.183 1. 1"Btr 1"L85 1_365 1366 1',367 L368
1"369 L370 í.371 1372 1,456 1457 1- 578 ts79 L580 L58L L582 L583
L584 1"650 1.651" ,:-652 1_653 1654 1 655 1656 :.657

Sint-Niklaas, parochie te Gent, 64C
- cotidiane, B?_
- donderdagmis, 48
Fleilige Geest, 64A €)97 71,2 7Sg BOO 1,1As
Ontvanger van cie l-leili.qe G{.:êst,
O.L"Vrouv,r.-gi1de, L3ZB

BOO

Sint-Niklaaskerk, parochiekerk te Gent, L7q
O L
"-Vrour^,r-gi lcie, 244
sint-Niklaasparochie,
vin,leren, 2sg 260 ?6t arg 4zz 534 sg7 683
684 Btz BL7 B1-B 928 929 L107 LL08 1!Og 1,:644 1,645 L646 L647
o

1.648 1649

sint-Pieters, Benectiktijnerabdij te Gent, tevens gebiecj van d1e
abdij te Gent, 1_ZT 1"62
aalmoezeni-e van, L590
aalmoezenier ? 1,2L3 LZ34 1"260
aalmoezenier en monnÍk, L21"3 1"26O L352 L4q6
abt eb kerk , 1,282
bajuw
van <ie abt, 586
monnik
en opperont.vanqer, L353
- ontvangerr 72O 1"048 L388 L389 L393 1,416 1434 1"4€,2 11571
pastoor ? 948
sacristiebez.ittingen in dr: O"L.-Vrouwkerk, 326
Sint-PÍetersabdi j , zie Sin{:-pieters, 5
Sint-Pieterskerk, on b,vanger r 1-O4B
procurator, 1_O4B
Sint-Pietersklooster, zi_e Sint-piet,e¡:.s, 1_606
pi:ior en convenL, 14OO
Sint-Romlcouts, lcannnnik, abdij en kapitt.elkerk Le wlechelen,
Po Antwerpen, Fo Mechelen, 247
Sint-Veerle, cap,:lr'ie | L57Z
- deken, 556 7O1 BtL 91.3 1,492
- kanunnik, 556 7O1.
- kapittel, 87 1"16 556 To1 9t3 1"492
proost, 1492
Sint-Veerlekerl<, kerk te GenL, 69
Sleidinge, l<erkmeesters van, 1,097
spel'q¡ genLse, speyers te Damme, sJ.uis op de Lieve te Damme, 296
spijker, van Gent, ont,vangerr graanopslagplaats te Gent, 7g6
strijpterharre, harheren, vermoedelijk gecJeelte van de oude takenhalle, in de lcuurt van het ilelfor.b, 226
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Temperhuis, hui-s van de Tempelridders í;e Gent (Tempelhof ) ¡
na opheffing van de ordr,: overgegaan naar cle hospit,aalriddêrs1
25C. 452 1,193 1!95 t2o3 1,21"7 :.222 1236 !257

- ontvangêrr 25O
Vismarktr vi.ncleren van de, 23o 231 LL65 1,166
1277 i-,278 í.'279 1287 L355 1"500 L50L

11.67

LL68 tt6g

1"276

Vleeshuis, op huídige Groentenmarkt, tt62 tL74
- vinderen van heL, 1"162
Voldershuís, godshuis van de Volders te Gent (aan Steen- of Hooiþoort = Graaf van Vlaanderc:nplein, ein<le van de Brabantciam),
880

1_L55

Vüaarschoot, kerl<

van,

1"286

ì¡lenemaershospitaalr godshuis op het veerleplein te Gent,,
795 974 1"256

2gA

ontvanger, 1O7 84O BB3
Wet van Sj-nt-Martens-Leerne, L555
wevershuis, godshuis van de l,vevers te Gent (Norte Dagsteeg)¡
L71, t25g
armen van het, 971. 1c.52 1-259 1-669 L671,

- kapel van heL, 406 t6!2
- provenier in het, 1259
proviserers van het, armen van het,

971,

VÏ"
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ter Asselt, heerlijkheici te Bassevelde, p" o-vl ., Fo Assenede,
1,254
Ayshove, leenz afirankelijk van de oudburg van Gent of van de
heerlijkheid van Nevele, L608 1,613 t6Lg j.6EO
Baerdenbrugghe, !575

Baerts goed, goed te RavenscoeL,, RaverschooL ?, po O-Vl",
Fo Eeklo? 924
hof van Bakeren, Le Bakerem, Bakergem ?, po o-vl", F" Denclerleeuw,
1_3

L3

Baudin LViLs leede, moer te Moerbeke, po o-vl ., Fo Moerbeke, 163
ter Beke, goed, P" o-vl ", F" Eìvergem of po o-vl ", Fo Haaltert,
453

Berdonc, goed in het lancl van Bornem, po Antwerpen, F" Bornem,
527

berken, by de::, stuk land te Bachte, po O-Vl "r Fo Deinze, 46
ten Bor::e, goed, te Sint-Martens-Leerne, po O-Vl., Fo Deinzeo
L5 55

Eoudin wits l.eede, moer, te Moerbeke, po o-vl ", F" Moerbeke,
990
te Bracx, qoed i.n de parochie vlnkt, p. o*vl.r F. Delnze, 44a
de ":.'aemt, goed van de abt en gemeenschap van Drongenr pn o-vl .,
F" Gent j 324
I3ral<el.e, J.een in /.e parôchie Leltem, Po o--Vtr"r po slnt-Martens-

ten
ten
ten

Latem,

378

Br<¡ucl<e, leen te Astene, Po O-Vl ", Fo Deinze'- 374
LSrouke, goed in de parochie Hof stacJe, p. O-Vl . , F o Aal st,
1485
Broilclce , goecl j-n cJe parochíe oordegem, p" o-vr
Fo Lede,

11r,2 1676

",

Burgst.r'aat, te E::embodegemr P" O-VI ", Fo Aalst.- 834
Calmans , l-een in de parochie Bassevelcle, p o O-Vl . , l¡.

Assenecle

1253

I

tcn calve, parochie wachtebeke, po o-vL., F" wachtebeke, 1,407
ten Cnocke, Petegem, Peteqem-aan-de-Leie, po O-Vl., Fo Deinze
869

Coninxdonc, goeci te Gentbrugçe, po O-Vl ", Fo Gent I 1"642
craloe, moer in Axelarnbacht, á:én van de vier Ambachten, 1,ss7
de crevelhille, in Benti.lle, hoogte ? in wíjk Rentil.1e, wijk
de grens tussen Kaprijk en Sint-Jan-in-Ëremo, po O-Vl.,

F",Sint.-Laureins, 693
Creverille, zi-e CrevelhiIle, ggï
Diepelbeek, parochie velzeke, velzelce-Rudciershove, p " o-vl " ,
F" Zottegem, 283
veengronci van Dronqen, 51.o, grond in de parochie Moerbeke,
Po O-Vl ", Fo l{oerbeke, 5L0
Durenwe, goed te Petegem, p" O-Vl", F" Deinze of po O-Vl", Fo
ldortegem-Peteqem, 489

aan

3C.7

up Duucland, nieL gei'dentificeerd, 734
Heinric Eerenbouts leede, te Moerl:eke, p. o-vl , F o Ivroerbeke,
"
101.9
tgoed ten Elshoute, in de parochie Drongen, po o-vr", F" Gent.r,
1.262

seger Everwiins leede, moer te Moerbeke, p. o-vr., Fo Moerbeke,
97s
Eydinen verde, in de parochie sint-r4ari- a-oudenhove, p o-vr
"
",
F o Zottegem, 1_OgO
Fransois leetle, parochie Moerbeke, p" o-vl
", lì'o Moerbeke, 510
Gaverstraat jer te oudegem, p o o-vl
F
Denciermoncie,
4g7
", " p"
ser Ghelloet,s leede,
parochie Moerbeke,
o-vl", F: Moerbeke,
L27 4

simoen Goudsmets moer, moer te HulsLerloe, Nederland, po zeeland,
L556

tgoed te Haellcrouc, goed in de parochie vliecJerzele, Vlierzele,
Po O-VI", Fo Sint-Lievens-Houtem, 1461
tgoed te Hame, parochie Macheren, po Brabant, F" Ivlachelen, L383
ter Helft, goed, parochi-e l{eldenr po o*vr., F" oudenaarde, 467
ter helle, goecr in de parochie Zaffelare, po o-vr,, Fo Lochristi;
663

t'er He1len, in de parochie Zaffelare, aan de HoedeveltsLraat,
1560 1568 1.s97
Helsbrouc, goed in de parochie Merelbeke, p" o-vl", Fo Merelbeke,
Goed

368

te Herlegem, goed te Eine, p" o-vr.", F"o oudenaarde, Ls69
Hof van Herzeler 7L1, leenhof in l{erzele, p" o-vl ., Fo Herzele
of heerrijkheid in Bazer, p. o-vl.e kruibarke, ór reen in
Zomergem, po O-VI ", Fo Zomergem2 71"1,
Goed ter Heyden, parochie Merelberce, p. o-vl., Fo Merelbeke,
L590
HoedeverLst¡:aat, parochie Zaffelare, p" o-v1", Fo Lochristi,
L568 1"597 Ls60
Kerketgroet, Ín de parochie vinkl:, 441", p".,o-vl
Fo Deinze, 441,
ten Lobbine, goed in de parochie vinkt, p" o-vl";", F" Deinze',4!4
Loets Land, stuk grond in Telnse, p" O_Vl ,, Fo Temse, 95
ttup Losenaghêfitt, gronden van de kerk en
de kosterj_j van ouciegem,
Po O-VI., Fo Dendermonde, 487
MarkeL, weiland vän, aan cie r¡/iin lede te vr/achtebeke, p. o-vl",
F" Wachtebeke, 553
Goed

niet geldentificeercì, 797
ten lqeeren, groncl te A<1egem aan tsichetkin, po o-vl", Fo Maldegem¡ 771
te lvleeren, goed gelegen in de parochie Mater, po o-vl", Fo oudeMedemeers,

naarde,950

Merham, nu Meerhem, straat te Gent, 1_4Zs
Itmiddel meulenrt mol-en + gronci te Hofstade,
1.68

p" o-vl", F"

Aals.L,

308

midder meulen, moLen + grond te

t{of

1-68

stadeu p " o-vl .,

F

" Aalst,

Mj-ddermuelenkouter, zie micldel meulen ?, 1,575
Molenheide, Serskamp, Fo O-Vl ., Fo t¡lichelen, 696
Moncìe, goed te, Drongen, p " O-VL . , ¡. . Gent, BB9
Mouden, goed te, Drongen, po O-Vl", Fo Gent, 869
ivluelenmersch, lancl in de parochie vinkt, p" o-vl", Fo Deinze,
44C)

sr¡erbrouc ter rnude, erf te i-lilregem, p, o-vl ., Fo Herzele,
594

Crirerbrouc

ter mude, erf te riinaai,

" o-vl ", F o sint-Niklaas,
Ten overenhuus, goed en heerlijkheid in de parochie Lede, p"
O-Vl", Fo Lede, 868 gB9
overmuelenkouter, bí j rrmicider meulenrr ? Hof stacle ?, po o-vl .,
Fo Aalst, 1"575
ser Pauwels, polder, polder in HulsL.erambacht, één der vier
r\mbachten, 12A3 L21,7 t22Z
tpladíits, bos Loebehorend aan Ayshove, <3e1eqen in Hout,em, p,
l^J.-Vl", Fo Veurne, 1_393
Raveschoot, ( Ravenscoet) , p. o-Vl ., F- o Eeklo , g24
Reyner stede, niet Geïdentificeercl.- Z5O
Ten Riede, goed i-n de parochie Meigem, p. O-VI
", F" Deinze,
973
Ter Riit, goed, in de parochie ti'lelden, p. o-vl ., Fo oudenaarde,
467
sRiken ghe1liic, goe.J in de parocirie Nazareth r p o o-vl . , F
594

p

o

NazareLh, 1677
Ruselmoer, lanci teo l{oerbeke, po O.-Vl", F" M6erbeke? 1,O1,9
ter schuere, goed op de heerlíjkheicJ van de kosterie, en
aalmoezerie en cle fermeri-e van de abt van hr:t klc'¡oster van
Sint-Baafs, in cie HeiIig-Kerstparochie, 823
segher scoeneseuns lede, moer, {:e l{oerrreke, p. o-vr., I¡o Moer-

beke,

974

scursntolen, pacht te wincir¡aLen, in vijf windþaten ?, straat te
Gent of watermolen irr Letterhoutenr ? p" o-vl
", Fo Herzele,
406
sevaanstraat, Dendermonde, po o-vr "e þ-" Dendermoncle, 7L5
Goet ter sickelen, parochie NazareLh, 1Gs, p" o-vl", Fo Nazareth,
165

sint-Pieters-Aalst, wijk buiten de Gentse versterkingen, deel
van de bezitLingen van de SinL-pieter:sabcti j, BB5
sloete, goedr Oostakker ?2 Po o-.vl", Fo Gent, of Hurster Ambacht ?
( Vier Ambaclrten )
, Nederl anci , p o ZeeI anci, 97Z
te sloote, goecJ in c1e paroctrie sint-Jans-Leclerne, sint-Jan-inEremo ?, Po o-vl ", F. sint-Laurei-ns of sint-Jan ?, po r^/-vl",
Fo Ïeper, 674
Steeninne pael t-e Sint-pieters , 1"62
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ThemelrÍke, gronden in de parochie Melden, po o-vr., Fo oudenaarde, L30t
t,goed rhesseghem, groncl + t¡ebouwing Í-n de parochies Aalst en
Hof stade, P" O-VI
Fo Aalst,, 189
Thoeghehem, buiten de",forrepoort, t44t
Tìoeteghem, goed in de parochie Drongen, po o-vl., F" Gent, 9oB
tsichelkln, te Adegem, po O-Vl", F" Maldegem, 771.
goet t.smoers, bezit van de heer van Ayshove, 1608
Tgn ln/alIe, goed in de parochie Massemen, p. o-vl"r Fo vr/etteren,
9tB

hlesthoek, in de parochie Landegem, po o-vl ., F" Nevele, 97!
Vùiin lede, lnlachtebeket po O-Vl ,, Fo Wachtebeke, 5S3
leen van het huís van lrtÍ.jchuus. A4!, vinkt, po o-vro, Fo Deínze,
44L

goed te Znercele, in Gijzegem, po O-Vl", Fo Aalst, t3t6
inlynreecie, t4a2, ten westen van het GasthuÍs, Hoogpoort of lntaal-

brug ?,

L,

t$Oz

