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1

REGESTEN
7404- L405

1404._mei

6

to Segher Melis erkent 3 lb" 19 so gro" schuldig te zijn aan Lievine van Formelisr omdat hij zlch eertÍjds borg gestel-d had voor de 8lb" gro. tourn"
dle Mergriete, zlJn zuster en weduwe van Aren Beel, schuldlg was aan Llevine" Indien Segher deze schuld niet zov betalen, dan moet hij de som geld
betaren die Lievine nog schuldig is aan Laureinse den Maegh"
Fo 56 r'/L2"
7404, juli 4
2" De schepenen van de Keure besllssen dat de weduwe van Jan Hoolbroux 12 lb.
par" zal moeten betalen aan Gillis den Orndeneere voor het aankopen van
hout "
Fo 54 v" /6"

1404, auqustus t7
3

Ghlldolf van den Gruuthuse en KatheLine Cremps, zi jn echtgenote en weduwe
van Jacob van der Haghe, schenken een lijfrente, dle Katheline ontvangt
van de stad Rtjsel, aan Daneele van Maldeghem.
Fo 2 vo /3"

4" Ghlldo1f van den Gruthuse en Kathellne Cremps, zLJn echtgenote en weduwe
van Jacob van der Haghe, schenken de helft van een lijfrente van 78 oude
gulden schilden, dle Katheline jaarlijks ontvangt van de stad RiJsel, aan
Daniele van

Maldeghem"

Deze akte werd geschrapt omdat deze

Fo 6 vo/tO"

regellng

werd vervangen

door een nieuwe"

5. Llevln uten Hove (afkomstlg van slnt-Baafsdorp) erkent L8 lb. par. schuldig te zljn aan Janne Lievlns (priester) en verklaart dat deze laatste deze schuld zal mogen verhalen op de pacht die Heinrike van den Clynqhe met
Kerstmls moet betalen aan Lievin"
Fo 77 v"/9"
4c'4

au

stus t9

6" Joes de Hase, bakker, verkoopt een liJfrente van 9 broden per week aan Llsbetten Lammlns" Deze rente berust op ziJn bakkeriJ, gelegen te Sersanderswalle tussen de huizen van Jacob Colpaert en Jacob sPotter, fs. Willem. Op
dlt huis rust een landcijns van 20 s. par. per jaar ten voordele van de

2

Heillge Gee'bt,tåfèlvsanSËåhbINE.k:l,aasrdie wordt vertegenhJoordigd door Gheeraert. de Mantenere, priester"
Fo 1, t" /L"

14c4. augustus 20

7o Laureins de Vos, fs" Laureíns, schenkt 3 lb" gro" van ziJn erfenis aan Llsbetten Muschs, fa" Jan, schipman, voor de goede dÍensLen dle ziJ hem behrezen heef t "
Fo 7 r" /2"
B

Laureins de Vos, fs" Laureins, geeft Lisbetten Muschs, fa" Jan, schipman,
de volmacht om in zijn plaats het qeld Le innen dat men hem nog schuldiq

is"

Fo 7 r"/4"

9. Heylsoete Seghers, weduwe van Llevin sl¡Jitten, huidevetter, verkoopt de
helft van twee hulzen, gelegen op het Níeuwland naast het huls dat vroeger
toebehoorde aan Willem Seghers, aan C1ais uten Berghe en Nannen si,rlltten,
haar dochter, tegen een prÍjs van 7 Lb" L0 s" gro. tourn" De andere helft
behoorde reeds toe aan Clais uten Berghe" Op het erf rust een grondclJns
van 4 s" par" en één kapoen per jaar ten voordele van Kerstoffel VlJdo
Boudin Pijl en Jan van den Houven stellen zlch hlerbfj borg voor CLals "
:i1J ztjn allebei woonachtlg op het Steendam"
Gheeraerd Borluut, fs" Goessi-n, verklaart op 2 december t4A7 3 tb" L5 s"
gro" tourn" te hebben ontvangen van C1ais als zlJn aandeel in de verkoopprljs"
,
:

:

Fo L v" /2"

74c4, augustus 21

10" Jan Everwijn verkoopt een gemet'rsnackaerts mourst', dat hlj enige tijd
geleden kocht van Janne van den Wlnckele en dat gelegen is te Moerbeke aan
de lede ( 1) van jonkvrouw sGruter en Jan Everwijn, aan Janne, Heinrlc en
Marcke van Inlettere, broers, tegen B gro" per roede of L0 lb" gro" ln totaal
en 2 last turf
Fo L v"/5"
74, 4

1.1"

ðt.'l

et-us

;2?-

Gil1is van der Haghe, fs. Jan, afkomstig van Lokeren, erkent 15 lb" gro"
tourn " aan huishuur schuldig te zïjn aan Mechíele den Cupere "
Fo 1r"/3"

!2" Jan van den Heerenthoute, fs" Manghelin, erkent 3 lb" gro. tourn" schuldig
te zijn aan Jacop Boudin, fs" Mechiel" Met dit geld wist Jan zlch uit de
gevangenÍs vrij te kopen" Jacop Snouke werd door Jacop Boudin aangesteld
om deze schuld te innen "
Fo 1" r"/5"
(1) afwaterlng, beek, waterloop

3

auqustus

1A_^¿,

22

1,3" Jan van den Boegarde, f s" Soyer, verkoopt een erfelijke rente van 3 kapoenen per jaar, die Martin Hese hem schuldiq is, aan Loenisse van den
Moere " Deze renLe rust op een halve dachwant grond van een hofsteder gêIegen t.e Langhelede in de parochie Kerxkine i n de meleri j van Haaltert( l-)

Fo 1r"/7"

1_404

augustus

23

L4" Jaquemart Gauseel- (afkomstig van Doornik) verklaart dat hij de 1-17 Franse
franken ontvangen heeft, die Janne de Corcles eertijds leende van Jan Gauseel, vader van Jaquemart " Deze schuld stond beschreven in een oorkonde
die werd opgesteld door Coelard
Scoerkin en Jan Everlinc, kanunniken
van Sint-Donaas te Brugge"

F" L r'/6"

L5" Janne van Buxtale, amman van Gentr €ñ Arende Everwijn, Boudin den Grutre
en Janne van der Heeken, schepenen van de Keure van Gent, panden en eigen
dommen een hofsteder gelegen op de hoek van de Kalandenberg met de Bennesteegr die toebehoorcle aan Janne den Valkeneere, omdat hij nog 1OO Ib"
par" aan Iandcijns schulclíg was aan Ghelloete den Amman, fs" Lievin"
Fo !4 r"/8"
1_6

"

Boudin van Ravenscoet, Symoen uten Hove, Pieter van der Muelen en Jan Heb
bel; kerkmeesters van Sint-Jan, verklaren dat zij van Everdeye den Gruter
een charter hebben ontvangen waarin hen een erfelijke rente van 30 lb. pa
wordt toegekend, d"w"z" 7 Ib" 10 s" par" per jaar ten voordele van de cotidianen van Sint-Jan, 7 Ib" 1-O so par" per jaar aan Gillis den Suttere
en 15 lb" par" per jaar ten bate van Diederike Allincstraten" Ook Jan van
Heeke, fs" Robbrecht, beheerder van de tresorie van het wevershuis, verklaart een charter te bezitten waarin hen een erfelijke rente van 30 lb.
par" per jaar wordt toegekend, d"w"z" 15 lb" par" per jaar Len voordele
van de kapel van het wevershuis en de overige 1,5 lb" par" per jaar ten
baLe van Gillis den Suttere"
Fo 37 r"/5"

1,404, augustus 25

1'7" Jacob de Mitie, pastoor te Dentergem, schenkt Annekine, Turrekine en Callekine, ziin drie natuurlijke dochters bij AechLen Bruesbouds, elk 4 Lb"

gro" van ziin erfenis en belooft Catlekine zLjn huis in de DrabstraaL" Op
dit huis rust een grondcijns t.en voordele van Saelmoen van Lovendeghem,
Lievin Kindekín, priester, en het SinL-Jans- en Sint-Paulushuis gelegen
aan de lnJaalbrug, dat wordt vertegen\,roordigd door Gillis van der Duust,
priester
.

,

(

t) Kerksken en Haaltert vormden samen een meierijr o"I"v" een meier en
schepenen

"

5

4

1"404, augustus

3O

Gheeraerd de Grave, fs" Pleter, erkenL 5 lb" 10 s" gro" tourn" schuldig
te zijn aan Soetine Woelpit.Le, fa. Pieter"

1_B

Fo Lv"/3"
L404"

augustus

31

!9" Jacop Seghers geeft Mergriete, zijn echtgenote, de macht
het geld te innen daL rnen hem nog schuldig is "
Fo

1A-õA

1,O

om

1n ziJn plaaiic

v"18"

september

3

2A" JusLaes de Neve erkent da'! hij 5lb" gro. tourn" aan pacht voor een goed
te Lembelce schuldlg is aan Janne van Overackere, die optreedt ln naam
van Gheeraerde van Cocl<elberghe, ontvanger van cJe weduwe van Jan uten
Swane

"

Fo 1 v" /4"
21" Jan

B:'aenrl !'ictrdt aanqestelcl tot voogd over de erfenLs van Mergriete van der
Muden. De volgende personen maken aanspraak op een vierde van haar erfenis
Jan Ebbrechb, Lievin van der Straet,en, Jan Braem, Jan van der Hekke, pfe*
Ler Fleraert, Jan de Coninc, Jan Groetaert, Píeter van der Beke en Fransoís van Overhackere"

F" 2 r" /4"
22

r¡e.n Praet erkent 23 s" gro. tourn. schuldig te zLjn aan Heilsoeten,
eclrtgenote van Justaes Rioet.
Fo 2 v" /L"

" Janne

" Laureins van Si-nghen erkent 4 Lr." 9 s" 6 d. gro" en 1-2 miten schuldig te
zLjr, aan J;es Sccten "
Fo 3 r" /tZ"
24" Jan de curl-e, f s" Jan (afkomstig van Aalst) erkent 16 s" gro" schuldig
te zl jn aa¡'Ì Pau.wels Ni js orndat hi j zich eerLi jds borg gesteld had vccr
23

Ghee:Lrudcn Plats "
BetaaLd op 1-6 septeilber
Fo 4 v"/9"

1,405

"

25" Fransois Scaep verkoopt de helft van een erf en een brouwerlj, gelegen
te Sersandersr,tall-e, het. ttmuelekintr geheLen, die vroeger toebehoorde aan
Boudj.n s}luenc, de helft va.n het brouwalaam, dat een totaalwaarde ireeft
va.n 21-h." 18 s" 6 d" gro"r êñ de helft van de love, die er naast staat,
aan Lievine van der Sluis" Op deze love rust een landcijns van L0 s. B d"
palî. per jaar ten voordele van de Heilige Geesttafel van Sint-MlchÍels,
die wordt vertegenrvoordigd door Fleinric van Ansbeke, prlester
Fo 28 r"/6"

5

!4O4, september

4

26" Jan de Bode, fs" Jan de Jonghe (afkomstig van Berlare) erkent 6 1be
Çro"
tourn" schuldig te zijn aan Lievine Soetin voor de aankoop van een huis
gelegen te Sint-Baafsdorp op de Visserij.
Fo t v"/6"
^ñ LaureÍns de Maegh, deken van Sint-Veer1e,
¿'1"
verkoopt
erfelljke rente
van 17 so par. per jaar aan Pieteren van der Crayen een
Deze
rusL op
het huis r^raar pieteren nu in woonL en dat gelegen is" in derente
Huidevetters-

hoek

Fo 3 v" /1""
1404. seþtemb er5

28" De schepenen van de Keure boeli_ssen dat GilIis den Backere 6 s" 9 d" gro"
aan pacht zaI moeten betalen aan Gheerarde Carryne (afkomstig van Oudenaarde).

Fo L vo /7"

29" Jan van Erdbuer erkent dat hij 2 lb. 7 so 6 d" gro" tourn. schuldig ls
aan Jacob Seyssonen voor de aankoop van schapen
"
F" L v" /8"
30" Agnees van der Brugghen, weduwe van Jan van der Brugghen, neemt negen
bunder en 2oo roeden leengrond, 7oo roeden erf en nog eens j.4oo roeden
erfr onderverdeeld in 600 roeden achter het bezÍt van Gheeraert Ackenys,
een vj'erendeel van het hofLandn(1) en nog een vierendeel nabij het
bezÍt
van Bernaert van den Bossche, gelegen in de parochle Kerkhove] geourende
negen jaar in pacht van t¡/iIIem van Rechem aan 7lb" par" per bunder"
Akte geschrapt op L3 september 14C,4 omdat vrtlllem van Rechem haar alles
kwi j tschold "
F" 2 r" /1"
3L" Janne van Gavere eist dat Andries den Loesen een erf, geregen te Hofstade
onder de Jurlsdictie van de burggraaf van Aalst, aan hem zou afsLaan" Andries beweert echter dat hij het erf gekregen heeft van crementine den
Loesen , zi jn rrmoyert De schepenen van de Keure beslissen
dat dit geschil
voor de plaatselÍjke víerschaar zaj. moeten worden uitgewezen"
Fo 2 t" /2"
32" Ector van Fresinghen verkoopL de helft van een erfelijke rent.e van 30
s.
par" per jaar, die hij deelt met st.evine van Liedekerke, aan Lievine Raessen" Deze rente rust op een huis, dat gelegen is in de Abeelstraat naast
de bakkerij trup den spriet" en wordt bewoond door
Jacop van der Helsbrouke, priester"
Fo 4 ro /4,
o

(

1) land dat aan de vorst toebehoort

6

L404r

se

tember

6

33" Jacob Baert, r¡/oonachtig te sint-Gillis-waas, wordt benoemd tot ontvanger
van alle rechLen en pachten die de Sint-Pieterskerk bezit in het Land van
hlaas en in Temse "
F" 2 r"/3"
34" De schepenen van de Keure beslissen dat Jan de Pottere 18 s" gro" tourn.
za\ moeten betalen aan Everdeye Lichtvoete"
Fo 2 r"/5"
3.5. De achepenen van de Keure beslissen dat Janne stoepe en Ghisetbrecht Latten 23 s" 5 d " gro. tourn " zullen moeten betalen aan Lievine papael, omdat zi) zich eertijds borg gesteld hadden voor GilIls Laten.
Fo 3 v"/3"

36" Fransoys Scaep betaalt de volgende schulden: 9 Ib" L0 s" gro" aan Katheline Emmins, ureduwe van Boudine den Muenc, voor de aankoop van een brouwerij te Sersanderswalle, Itdmuelekintr geheten; 4 Ib" gro" tourn" aan Kathelinen sPapen, begijn van het Sint-Elizabethbegijnhof te Gent, voor de huur
van een brouwerij aan de Schaapbrug; 3lb" gro. aan Merklne sln/itten, fa"
lnlillem van een rente; 20 s" grîo" aan Janne van Tydeghem voor de aankoop
van koren; B s" gro" aan Betkine sWitten, fa" l¡/illem a1s haar aandeel in
de erfenis van Wi1lem s\¡/itten, haar vaderr êh 22 s" gro" aan achterstallíge landcijns en voor de aankoop van bier aan Katheline Emmins, pieter
slnlittenr. oom van Merkine en Betkine, treedt hierbij op a1s hun voogd"
F" 4 r"/1,"

" De schepenen van de Keure beslissen dat Pleteren den Clerc 5 }b. gro.
tourn. za1 moeten betalen aan MergrieLen sBaken"
F" 4 r"/2"
38" G1ll-ís van der Banc, die optreedt als vinder ín naam van Janne van den
Steenpitte en Segher Boenaert: êñ Wi1lem Cyen, die optreedt aIs vinder
in naam van Heynric van den Vr/ulfgate, beslissen dat Janne en Segher 35 s"
2 jtd" gro" zullen moeten betalen van cle 2 Lb. L2 so 4 d" gro" dle Heynric
van hen eiste"
F" 4 r"/3"
37

39" Stevin du Martroit belooft cle functie van opperkl-erk in de herberg van
, {an Sloven, waar nu Segher Damman in woont: op zich te nemen.Col"aerL Rastelt zich hierbij borg voor hem"
Å^ januari
'i soi-r
20
1'41'2: deze taak wordt hem kwijtgescholden door Victor van der
I Sickelen, Segher Sloven en Segher Damman, voogden van Kateline SLoven,
; erfgename van Jan Sloven en Katetine Sersanders, zijn echtqenote"
i F" 4 v"/7"
40" Jan Coolman en
s " gro " tourn "
Fo 5 t" /4"

Adewijf sBorchgraven, zijn echtgenote, erkennen 2 lb"
schuldig te zijn aan Janne poulmanne"

18

7

L404. september

9

41'" De schepenen van de Keure beslissen dat Janne Verperensone den Jonghen
21 s. gro" zal moeten betalen aan Kateline spapen"
F" 4 r" /5"
42

" Lievin Sausier erkent 23 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan Janne
rael, metser, voor de aankoop van een panchiere ( 1) "
Fo 6 î"/8"

Mo-

1,404. september L0

43" Janne van der Capellen eist dat Diedericke Scaecx hem zou vergoeden voor
een stuk land gelegen te Kruishoutem in de heertijkheid Ayshove" Diedericke beweert echter dat Janne dit stuk groncl geschonken heeft aan Katheline van den Heede , zíjn echtgenote en dochter van Janne " De schepenen
van de Keure beslissen dat Diedericke zích za1 moeten wenden
tot de vierschaar waaronder de grond ressorteert om te bewi jzen dat di L zo is "
Fo 3 r"/1""

44" Thomaes de Clerc, Heinric Coelins en hun gezetlen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij in de reqister van Lodewijc van den
Hole, Lievin van der Ghijst en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vast.
gesteld dat zL) op 7 augustus 1"404 Ectore van Fresinghe hebben opgedragen
27 schilden en 20 en een halve gro" te betalen aan Willem den Ru\^ren en
nog eens 45 gro. aan kosten
F" 3 r"/5"
45" Kerstiaen Crabbe erkent
F" 4 r"16"

21"

s" 4 d" gro" schuldiq te zijn aan Janne

Manden"

46" Segher van Rebue1ke, van l¡letLere geheten, verkoopL een huis, gelegen op
de Kalandenberg tussen de huizen van Vrlillemme van Ravenscoet en Raes van

Turtelboeme en met een achterhuis in de Paddenhoek, aan Symoene van Houthem voor 49 lb" 10 s" gro" Lourn" De grondcijns bedraagt 3 Ib. par. per
jaar ten voordele van de Sint-Michielskerk, die wordt vertegenwoordigd
door Jacob de lniielmakere, priester "

Betaald op 1- oktober
F" 4 r"/7"

47

1405.

" Clais Rampaert (woonachtig te Adendijke) erkent 2 Ib" 2 s. 6 d. gro"
Lourn " aan pacht schuldig Le zijn aan Jacoppe Bruusch.
Fo 4 r' 18"

48" De schepenen van de Keure beslissen dat Diederic van Pulaer, fs" Boudin
22 so groô zaL moeten betalen aan Fransoys Scape" Fransois de Koc, Jan
Baervoet en Diederic van Pulaer, fs" Diederic stellen zich hlerbij borg
voor hem"
Fo 4 v"/2"
(

L) heerlijk recht op het brouwen van bier

B

1"404" sepLember 10
49

" Heynríc van den Hane erkent in naam van Claise van der Eecken 24 s " 6 d "
gro" schuldig te zijn aan l¡lillemme den Tyben"
Fo 5

vo 11"

50" Thomaes de Clerc, Heinric Coelins en Lambrecht de Witte, vi-nderen van de
opperkosterij van Si.nt-Jan, melden dat zij in de register van Lodewyc
van den Hole, LÍevin vðn der Ghyst en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteid dat zij op 15 mei 1,404 Pieteren van Beysleene hebben opgedragen 6 s" 7 d" gro" le betalen aan Gillis Bekarde en nog eens 1"4 gro "
aan kosten

"

F" 7 v" /1-t"

L4O4, september

11,

51" Hughe Mastaert erkent 22 s" gro" tor:rn" aan achLerstallige rente schuldi-g
te zi jn aan Kat.elinen , dochter van ln/outer Roelant "
Fo 3 r"/9"
1,404, september

12

52" Katheline Smets, echtgenote van Pieter Michiel, schenkt B lb" gro " tourn "
van haar erfeni-s aan Janne van der Beke, haar natuurlljke zoon brj otivi-ere van der Beke "
Fo 2 vo/2"
53" Jan Soysone verhuurL een halve sLal in het Grote Vleeshuis gedurende

drie j aar aan Janne
F" 3 ro /1O"

t^/i

l l aerde

"

54" Olivier van der Strekele verklaart zi-cln bereid het huis in de Boeksteeg,
dat wijlen Robbrecht den Valkeneere enige tijd geleden kocht van hem,
terug te nemen en zeJ.fs nog een som geld hiervoor Le betalen aan KatelÍne sKox, zijn wecluwe" Ook de andere schulden die ze nog bij hem had,
schel-dt hi j hiermee kwi j t. "

55" Lodewyc Steemaer en Paesschine, zLjn echtgenote, verkopen een erfelijke
rente van 32 s. par" en 4 kapoenen per jaar aan Pieteren van den Tume
en Janne den Wielmakere, gouverneurs van de Armentafel van het lnlevershuls te Gent" Deze rente rust op het, erf waarop het huis staat van Janne
den Vos, zil-versmi<1, gr ù :Çen op de Kalandenberg nabij de Borreputstraat
tussen de hui-zen van Jan van der Pitle, cordewanierr €ñ Oegeer Roelins"
Fo 7 r"/2"
1.404, sqptember 13

56" Jan van der Mersch, fs, Pieter, neemt negen bunder en 2OO roeden leen-.
grond, 7OO i:oeden erf en nog eens L400 roeden erf, onderverdeeld in 600

I
roeden achter het bezít van Gheeraert Ackenijs, een vierendeel van het
hofland en nog een vierendeel nabij het bezit van Bernaerd van den Bossche, samen met de sLede di-e vroeger in handen b/as van Calle slnJitten en
Pj-eter Moereel (ongeveer één bunder groot.), gedurende 9 iaar in pacht
van Willem van Rechem tegen 8 lb" L0 d" par" per jaar per bunder" Op dit
goed rust een bijlening van 32 lb" par" per jaar ten voordele van Olivier van Waudripont "
F" 2 v"/4"

L404, september
5'l

"

L5

schepenen van de Keure beslissen dat CIaíse den Muenc, aIs echtgenoot
voogd van de weduwe van Heynric van Sceyssinghen, 2 lb" gro" tourn"
zal- moeten betalen aan Daniel van Ackere voor de aankoop van de helft van
een huis gelegen te Brussel "
De

en
Fo

4 v"/3"

58. De schepenen van de Keure beslissen rjat Janne van den Damme, fs" Gillis
9 lb" gro" tourn" zal moeten betalen aan Janne van der Boeninghen, omdat
hij zich eertijds borg gesteld had voor Gillisse van den Damme, zíjn zoon
Fo 5 r"/6"
1404. septemb er

1"6

59" Kateline Ryots erkent 2- Lb" 7 s" 4 d" gro. schuldig te zijn aan Eylsoeten, echtgenote van Stasj_n Ryots, voor de aankoop van bier en haring"
Fo 6 r"/1-O"
60" Jan van den Pitte, fs" Pieter, erkent 2 l.ln" t6 gro" tourn. schuldíg te
zíjn aan Gheeraert Curthals, pastoor van Lemberge"

F" t2 r'/8

"

" seot ember 1,7
61," Olivier van ln/yi:rouc, afkomstig van Haal_tert, erkent 3 lb" 5 s" gro.
tourn" aan achterstallige renLe schuldig te zijn aan Jacoppe Bruusche"
F" 2 v" /5.
62" De schepenen van de Keure beslissen dat Arende van der steene 2 Llo" t2
9 d. gro" zal moeten beLalen aan Mechiel Steyaert "
Fo 2 v"/6"
1.404

63" Gillis de Backere, fs" Jacop, erkent 2 Lb" 4d" gro" schuldig te zijn
aan Pietren den Borchgrave voor de aankoop van een merríe"
Fo 2 vo/7"

64" De schepenen van de Keure beslissen dat Pieteren den Clerc een vierde
van zíjn huis, gelegen in de Burgstraat, zal- moeten afstaan of L2 lb"
gro" tourn " zaL moeten betalen aan ln/illem den Bake, omdat hi j hem dit
beloofd had toen t¡/illem met zljn dochter trouwde"
F" 2 v"/8"

so

L0

L404. september

17

65" De schepenen van de Keure ireslissen dat Jacoppe van Perboeme
tourn " zal moeten betalen aan Janne den Meyere, bakker, voor
van een huis "
F" 2 v"/9"

1_5

1b" gro"

de aankoop

66" De schepenen van de lieure beslissen dat Willem van Verblocke 23 s" 4
gro " za:-. betal-en aan Janne HeerenbouLe voor de aankoop van bÍer "

d

Fo 2 v"/1O"

67" Jan Brandeborch, afkomsLig van Oudegem bij Dendermonde, en Diederic
Adaems, afkomsLig van Mespelare, erkennen 31 s" 4 d" gro" schuldig te

zijn aan Jacoppe Maeldroy"
Fo 4 v" /1"

68" De schepenen van de Keure bestissen dat. Gi1lisse den Backere 1-B lb" par"
aan achterstallige pacht z,al moeten betalen aan Pieteren den Pape, die
optreed'L in naam van het kapittel van Doornik, voor een tiende gelegen
te Kruishoubem.
Betaalci in j anuari 14c.7 "
F" 74 r" /2"
1"404

SE

tember

19

69" Jan Mertins, kuiper (afkomstig van Herzele) erkent- 9 lb" 10 s" gro"
schuldig Le zijn aan Gillisse van Roeme voor de aankoop van een huís"
AIs borgstellers Lreden voor hem op: Heinric van der Straten, Mart,in de
Pape , Adriaen van Ransbeke, P3-eLer de Necker, Gheeraerd uten Hove en
Soyer van BranLeghem"
Fo 4 v" /4"
70" De schepenei'ì van de Keure beslissen dat Líevine Wouters 32 s" gro" zal
moeten beta.len aan Pauwels Ni js, omdat hi j zicln eertijds borg gesteld
had voor Matthyse Cachtel "
Geschrapt omdat Paurvels Nijs het geld ontving van Lievine \nlouters"
(16 september 1"405) "
Fo 4 v"/8"
7L" Gillis en Clais van den Damme, broersr Gñ Arent van den Poele, alle
drie metselaars, erkennen 7 l-lo" gro" tourn" schuldig Le zLjn aan Janne
van Elversele"
Fo 4 vo/1o"
72

" Goessin de Pieyt erkent L2 lb" L0 s " gro o ââr1 achtersLallige pacht
schuldig Le zLjn aan Janne van der Boeninghen"
Fo 5 r"/5"

1"4C4

S

tembe

20

73" De schepenen van de Keure beslissen dat Lodewycke van den Berghe 33 s"
gro. tourn" zal moeten betalen aan Git1is Vaenkine.
Fo B v" /4"

11
1"404

" seþt ember 20

74" Jacob Dordekj-n belooft Pieterkine Reyneere, zoon van Alyssen Caelberchs,
gedurende drj-e j aar op te leiden in iret arnbacht van de mesmakers en hem ln
deze periode eten en drj-nken te geven" Hiervoor ontvangt hij 36 s" gro.
tourn" van Arend van den Boembeke, broer van Pieterkine, diå optreedt in
naem van Alyssen" Jan cle Bruwe.re stelt zÍch hierbij bor:g voor Àrend"
Fo B vo /1O"

1404" september

22

75" Thomaes de Clerc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinrleren van de opperkosterij van Sint-Jan, meiden dat zi.j i-rr de register van Lodewijke van den
Hole, Lievine varl der Ghyst en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zii op 1'6 aprÍL 14C'4 Floreinse van Maerke tre¡nen opgedragen
Zg
s " gro " te betalen aan Gheera.r:de van den Brouke erì nog eens 12 gro" aan
kosten "
F" 3 r" /2"

Clerc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinder.en van de opper*
kosterij van Sint-Jan, melden dat zij in de register van Lodewijke van den
Hole, LÍevins v'an cler Ghyst en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteLd dat z-:Li op 19 juli 14C,4 Lysbetten Hukins hebben opgedragen L6 gro"
te betalen aan Aleycen Mert"Ìns en nog eens !4 qro" aan kosten"
F" 3 r"/3"

76" Thomaes de

77" op last van de erfgenamen van Rasen Ghijsels geeft pieter van den Moure,
pr5-ester, een erfelijke rente van 56 s" par" en twee kippen per jaar aan
broeder Fransoyse van Luevene, prior van cie broeders van O.L" vrouw te
Gent" Deze rente is als volgt samengestelds
9 s" B d" par" op het erf rechtover het predikherenklooster aan het Ingelandgat, waar rlu Fransoys van cler wosLinen op woont"
Ia s. par" voor een stuk grond ernaast gelegen dat nu in handen is van
P'! eter de Backere, priester
"
4 si 6 d. palî" op een stuk gron<l
daarnaast dat nu in handen is van Lisbett.e Coolmans "
12 so par" op een erf, gelegen achter de bezittinqen van pieter van den
Moure, dat nu j-n handen is van Pieter van den l4oure, fs" pieter"
9 s" B cl" par" op heL erf ernaast waar nu Pj-eter van den Moure, fs" pieter op woont "
10 s" par" en 2 kippen op het erf van een huis in de Eqlantierstraat
waar nu broeder Heinric Hoernic in woont"

F" 4 v"/6"

1"404" september 23
78

Philíps de Brune erkent 51_ s" gro" schuldig te zljn aan Aelbrechte
voor de aankoop van bÍer"
Fo 3 vo/tl"

Hamert

L2

L404. seÞtember

23

79" Thomaes Scoenjans schenkt een erfelijke rente van 1- lb" gro" per jaar aan
het Clarissenklooster, waar zi)n dochter Zusanen onlangs een prebende kreeg
toegewezen" Deze rente rust voor een som van 12 s" gro" per jaar op een erf
gelegen te Erembociegem" De overige I s"
-qro" per jaar zr:rl1'eir,r,bi.innen de:i.drie
jaar door hem vastgelegd worden op bezittingen
te Gent"
De abdis verklaarL op 5 april 1407 dat aan deze belofte is voldaan"
Fo 4 v"/5"

80"

Jan van den Boegaerde, fs" soyer, erkent 20 s" 3 d" gro" schuldig
aan Janne Borlute, vleeschouhrer, die optreedt in n.am ,r"n de heer
pe
, voor de aankoop van evene"
FO B r" /7 "

te zíjn

van Er-

L4O4" septemb er 24
B:1" Jan de Saghere en Aechte Everwyn,

zijn echtgenote, betalen de helft van 28
lb" gro" aan achterst.allige moerpacht aan Jacob uten wulghen
en Badeloeghe
Somers, ziin echtgenote" DLt was het gevolg van een pachtcont.ract gesloten
tussen Arent Everwyn, vader van Aechter êrì willem den somer, vader van Badeloeghe" Janne Haringhe en Seger Everwijn, erfachtige Liedán van Gentr
wâren getuigen geweest van cleze overeenkomst "
F" 3 r"/7"

82" De schepenen van cie Keure beslissen dat Janne uten Dale 3 lb" LL s" 4 d"
gro" aan achLerstarlige pacht zar moeten betalen aan philippe den Vriend
Daarnaast moet hij nog eens g qro" aan kosten betalen"

"

Fo 5 r"/1,"

83" Fransoys van SpÍevelde, alias van ln/aes, erkent 1"2 Engelse nobelen schuldig
te zijn aan Lodewijke Blidelevere.
Fo 5 r" /2"
84" Ivete paeldincs verkoopt een huis en een erf, gelegen in de Hoogpoort naast
de woning van de weduwe van Pieter van Kets, aan pieteren palm" Op dÍt huis
rust een lijfrente van 4 s" gro" per jaar ten voordele van Míchiele Corne_
1is, priester"
Fo 5 r"/3"
85" Matteus de Bleeckere erkent L1 s" gro" tourn" schuldig Le zijn aan Janne
BorluuL, fs " Ghiselbrecht "
Fo 30 v" /8"
86. Hughe van Graumes, ridder, verkoopt een erfelijke rente van B 1b" gro"
tourn" per jaar aan Jan uten Hove tegen een prijs van 12g rb" gro" tourn
"
Deze rente rust op zijn bezj.ttingen in de pu"o"ñi. Melden,
De betaling geschiedt in twee fasen:
BB lb" 10 s" gro" tourn. op 2s september L404 en 4CI lb" L0 s" gro"
tourn.
op 16 december 1404"
F" 3 r"/6"

13

1404, seþtember
87

25

" De schepenen van de Keure beslissen dat Pauwelse Haerbeele 34 so gro"
tourn " zal moeten betalen aan Pauwelse den Bleenden"
F" 3 r" /8"

88" Jan de Vos erkent 4 lb" Ig s
dig te zijn aan Gelnoete den
Fo 3 v"/2"

gro, tourn" aan achLerstai_lige pacht schulHamman, fs" Lievin"

89" Jacop Scoudevlieghe erkent 3 1b" gro. tourn" schuldig te zi)n aan Mergriete van den Moure, zuster van Jan, voor cle aankoop van oude kleren
"
Fo 5 r"/7"
90

Lysbette van Zwinaerde, weduwe van Jan Boens, erkent 5 lb" l-O s" gro"
tourn " schuldÍg te zljn aan Janne van den Eede, volder"
F" 5 ro /13"

9L" Jan de Leersiedere erkent 3 lb" gro" tourn" schuldig te zijn aan philippe
den Hee r: voor cie aankoop van een schíp en nog eens 1"4 s qro tourn voor
"
"
"
de huur ervan" Gheeraert en KaLeline Ryoot, bnoer en zuster,
stellen
zich
hierbij borg voor hem"

F"

LO

r"/5"

92" Gheeraert Mertins erkent 4 lb" L5 s"
schuldíg te zijn aan Janne den Smet,

Kateline,

weduwe

Fo t2 r"/9"

g d" gro" aan achte::stallige pacht
priester, die optreeclt in naam van

van segher Bet, en haar kinderen"

1404, september 26

93" De schepenen van de Keure besrissen dat GirrÍsse Wouters L9 s" 4 d" gro"
za]- moet,en beLalen aan Janne den Wulf
"
Voldaan op 4 februari L4O5"
Fo 5 r"/9"
94"

Heinric Zimaer, Thomaes de Clerc en hun gezelIen, vinderen van de opperkosterij van Slnt-Jan, melden dat zij in de register van Lodewijke van der
Hole, Lievine van der Ghyst en hun gàzellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zii op lt juli 1"404 Heinric den Joncheere
hebben opgedragen
1L s" 4 d" 9ro" te betalen aan Gheerarde van der lJouven en nog eens 18
gro" aan kosten"
Fo 5 r"/9"

95" Sanders Radewaert,

afkomstig van Barsele, erkent 3 lb,. gro. tourn" schuldlg te ziin aan Willemme van den Lande voor de aankoop
van koren"
Fo 5
ro /!O"

96

" De schepenen van de Keure beslÍssen clat Janne
zal moeten betalen aan Laureynse Spildoren "
F" 5 r" /tt"

Wouterssone 32

s" gro. tourn.

1"4

L4O4e september 26
97

" De scheperren van de Keure Ìreslissen dat Claise van der Kercken 26 s" gro"
tourn " zal moeten betaien aan Diedericke Val-ken, omdat hij zich eertijds
borg gesteld ha.cl voor Janne Piet.erssone"
Fo 5 r" /12"

1404, sepLember

27

98" De schepenen van de Keure besl.issen dat Janne Ranst 23s
achte::staLJ"ige pacht zal moeten betalen aan Boudine uten
va.n de Sin b,-Baaf skerk "
F'o 3 \¡"/rc"

çrÄ gro. aan
Hove, ontvanger

99" De schepenen ven de Keure beslissen dat Jan Coelin 35 s"
achLerstallige pacht za1- moeten betalen aan Boudine uten
ven de Sint-Baafskerk "
F" 3 vo/L1,"

aan
Hove, ontvanger
1.1" d "

gro"

van de Keure beslissen dat Claise Ki11e 46 s" 1- d" gro" aan
acilLerstalli.ge pacht zal moeten betalen aan Boudine uten Hove, ontvanger
van de Sint-Baafskerk "
F" 3 vo /12"
1O1" De schepenen van de Keure beslj-ssen dat Janne Danckaert 3 lb" tg s" 6 d,
gro" en 6 mj-teir aan achLerstallige pacht zaL ploeten betalen aan Boudine
uten Hove, ontvanger van cie Sint-Baafskerk"
Fo 3 v"/13"
1-OO. De schepenen

i.Oz" De scircpenen van de Keu.r'e besl-issen dat Jan Deillin 7 lb" 12 s" 1.1. d" gro"
aen acht.er¡:tal1.içe pachL zal moeten l:etalen aan Bodine uten Hove, ontvanger'
van de Si.nt*t3aaf skerk "
F" 3 v"/14"
1.O3" De schepenen lran de Keure beslissen dat Claise Heinricxsone
d" gro" zal. nioeL,en beta:er'¡ aan Boudine uten Hove, ontvanger
Saaf slle;:,ç .

7Ib" 2 s"

4

van de SÍnt-

F" 3 vo/!5"

L04" De s:hepenen van de Keure beslissen dat Janne Killen 4lb" 1-7 s" L0 d" gro.
aan achterstal.lige pacht za1 moeten betalen aan Boudine uten Hove, ontvanger va.n de Sint-Baaf skerk"
Fo 3 v"/tA"
1.O5

,

Gi 11j"

s

Os Le ,

dig Le zi-jn
F" 4 v" /11"

fs" Jan, erkent 20 s" 5 d" gro"
aan

Gheerolve den Valkenere"

aan

acht,erstallige pacht schul-

15

1.404, september 27

zíjn gezellen, halheren in de Pít, melden dat zij
van Vurmelaer op 20 september 1404 hebben opgecJragen 5 1b," B s
gro" te betalen aan Lj-evine van Tielt en nog eens 22 gro" aan kosten.
Fo 5 v"/3"

1-06. Ghuyoet de Bloc en
Symoene

1O7

" I{einric de Necker, bakkerr êñ Heinric, zljn zoon, erkennen 1-L lb "
tourn " schuldig te zljn aan Pieteren den Drussate voor de aankoop
land.
Betaald op 20 juli L405 "
Fo 5 v"/7"

gro
van

"

L08. Daneel de Vincke erkenl 26 lb" gro" tourn" schuldíg te zijn aan Heínrlcke
l¡louters voor de aankoop van de helft van een huis gelegen in de Hoogpoort
tussen cie Twee He1len" De volgende personen stellen zich hierbij borg
voorchem: Jan van Waesberghe, tinnenpotgieter, Jan Vtieghe, bakker, Paesschier van Huvenbrouc en Roegeer de \¡rlitte"
Betaald op L4 april 14c-7 "

F" 7 v"/2"

de Bloc en zijn gezellen, halheren in de Pit, melden dat zLj in
de register van Joesse van Valmerbeke en zLjn gezellen, hun voorgangers,
hebben vastgesteld dat zij op.2B mei 1,404 Lievín de Buedel hebben opgedragen 4 lb " 1,2 s " 1-1- d. gro " te betalen aan Pieteren den Valkenere en
nog eens 22 gro. aan kosten" Pieteren den Valkenere verklaart hiervan
reeds 2 lb " 10 s. gro " te hebben ontvangen "

1-O9" Ghuyoet

F"

71,

r"/5"

11O. Jan Poelman erkent 2 1b" 1"8 s" gro" schuldig te zijn aan Pieteren van de
WalIe, fs" Pieter, omdat hij zich eertijds borg stelde voor Jan Colmanne

piper"

( 1)

Fo 13 r" /12"
7404" september

29

van der Berghe erkent B lb" 1"3 s. 6 d" gro" tourn" aan achterstallige
pacht schuldiq te zljn aan Soetine, wecluwe van Laureins sMagh r êñ Laureins, haar zoon, voor een goed gelegen te Steenhuize "
F" 2 r"/6"

11"1" Jan

1,404, september 30

LL2" Salhadijn van Hertbuer, Wi1lem van Meerendree en hun gezel1en, vinderen
van de kosterij van Sint-Michiel, melden dat zLj in een vroegere register hebben vastgesteld dat Jan de Polstre op B juli 1404 werd opgedragen
2t gro" te betalen aan de echtgenote van Roelant van der Heyden en nog
eens 18 gro " en 1 ing " aan kosten "
F" 3 v"/4"

(t) speler van een blaasinstrument, zoal-s bv" een fluít,

schalmei of doedelzak

1.6

1404. seÞtember

30

113" Salhaclijn van Hertbuer, Willem van Meerendree en hun gezellen, vinderen
van de kosterij van SÍnt-Michíel, melden dat zij in een vroegere register
hebben vasLgesteld cJat Jacob van Hoedoncr op 5 julí 1404 werd opgerlragen
9 s " gro " te betalen aan Jan Deyvoete en nog eens L6 gro " aan kosten "
Fo 3 v"/5"
11"4" Salhadyn van Hertbuer, Willem van Meerendree en hun

gezellen, vinderen
van de kosterij van SÍnt-Michiel, melden dat zij in de regisLer van Daniel van Maldeghem, Mertin Soetaert en hun geze1l-en, hun voorganqers,
hebben vastgestelci dat zLj Jan Reyneere op 29 november !4A3 hebben opge*
dragen 46 gro" te betalen aan Janne den Grave en nog eens 1-5 gro. aan
kosten.
F" 3 v" /6"

1"15 "

Salhadyn van Hertbuer, Wi1lem van Meerenciree en hun gezellen, vinderen
van de kosterij van Sint-Michiel, melden dat zij Kate1l-ne van Hoedonc
op 15 september 1'404 hebben opgedragen 14 gro" en 2 ing" te betalen aan
Mergrieten van der ZicheLen en nog eens 18 gro " aan kosten "
Fo 3 v"/7"

1,L6" Joes de Nayere

erkent 17 rlo" 4 s" gro" tourn" schurdiq te zijn aan Janne
van Buxtale, fs. Jan, voor de aankoop van twee bunder erf gelegen te
Vloerzegem

"

Voldaan op 5 maart
Fo 5 v"/6"
1"17

14C7

"

" Mergriete sPotters beloof t 28 s" 4 d" gro" Lourn" te betalen aan Janne
van der Muelen, f s" Lar.lreins, omdat zLj zich eertijds borg gesteld had
voor Gheertrude spotters "
Fo L0 r" /3"

GÍl1is, zljn zoan, erkennen B lb" gro" tourn aan achter-stallige pacht schuldig te zLjn aan Janne van Aersele, omdat" zíj zich
eertijds borg stelden voor Claise de Leen, hun neef "
Fo 10 r"/7"

1,18" Jan de Leen en

1'19" Salladyn van Erdbuer, vúilIem van Meerendree en hun gezellen, vi-nderen
van de opperkosterij van Sint-Michiel, melden dat r,Lj in de register van
Daniel van Maldeghem, Mertin Soetaert en hun gezellen, hun voorgangers,
hebben vastgesteld daL zij op 1A juni 1403 Mergriete Loetartg en Mergriete van der Hacken hebben opgedragen 5 s" gro" te betalen aan Michiel Steyarde en nog eens 15 gro" en 2 ing" aan kosten"
Fo 22 r" /1O"
1404

tzo"

oktober

2

De schepenen van de Keure besrissen dat Janne den Ruuschere 21 s gro
"
"
zal moeten betalen aan Laurejrrse Spildoren, omdat hij zich eertijds
borg
gesteld had voor Lievine Volkaerde "

Fo 5 v" /2"

17

oktober

14A4

1'21""

2

Vincent rnqhel erkent 36 s" gro" schuldig te zijn aan Vdíllemme den
"
Fo 5 v" /4"

den

Vrem-

122" Hughe de Bruwere en Jan van Rareslaer erkennen L5 Ib" gro" tourn. schuldig
te zi jn aan Godeverde van der lJaghe "
Betaald op 1_ april 1_405"
F" 5 v" /8"
123" Aelbrechte van Emmertie en Lisbette, zLjn echtgenote, schenken een huis
gelegen aan de Leie en B lb" gro" van hun erfenis aan Willem Matthys en
Mergriete van Emmertie, zijn echtqenote en dochter van Aelkrrechte en
Lisbette, ter geleqenhei-d van hun huwel.i jk"

F" 8 r"/8"

L24, Jacop Tlbelin erkent 32 lb" gro" tourn" schuldÍg te zijn aan Gillisse
Talboeme voor de aankoop van een huis gelegen in de Hoogpoort, cle Nieuwe
Hel1e geheten " Jacob de Pottere stelt zLch hierbij borg voor hem.

Betaald op 4 juli
F" 10 r" /1""

1-405

"

1"25" De schepenen van de Keure

beslissen dat Janne de Bode de 1"250 stukken
elzenhout, die Jan Sloeve, fs" Andries leverde aan Willem den Nayere,
zal- moeten betalen aan Jan Sloeve, omdat hij zich eertijds borg stelde
voor Willem den Nayere"
F" 10 r"/2"

1,26" PieLer van der Sluus

erkent 7lb" gro" tourn" schuldig te zi"jn aan

den Temmerman, scheepsbouv/er, voor de aankoop van een schip"

Janne

F" 10 ro/4"

!27

"

14c4.

G111ís Talboem en MergrÍeLe Blancstrain, zijn echtgenote, verkopen een
huis en de helft van het erf waarop het staat, gelegen in de uoògpoort
en achteraan uÍtkomencl in de Donkerstêêgr de Nieuwe Helle geheten, aan
Jacob Tybeline" Het erf Ís voor rle andere heLft belast met een landcijns
van 6lb" 1'4 s. par" per jaar Len voordele van een capellerie van SintVeerle, die nu Ín handen is van Heinric de Brune, priester" Het erf dat
erachter ligt is op zijn beurt belast met een landcijns van 5 Ib" 5 s.
6 d" par" per jaar ten voordele van de cotidianen vaÀ Sint-Niklaas, die
worden vertegenwoordiqd door victor de vrieghere, priester"
Fo 12 v" /2"

oktober

3

curthals, weduwe van Jan Harinx, verkoopt de helft van het huis
waari'n Jan scuurman woon<le en dat gelegen is buíten de Grau\n' ' Poort, plus
de helft van de meers die erachter lÍgt aan Janne van den Brouke tegen
22 lb" gro" tourn" op het huis en de meers rusten een landcijns van 33 s"

1'28" Mergri.ete

LB

par" per jaar Len voordele van cle stad Gent, die wordt vertegenwoordígd
door Justaes Onredener êh op de meers rust nog een erfelijke rente van
t9 so gro" per jaar ten voordele van de erfgenamen van de echtgenote van
Jacop HameLakins "
Betaald op 28 mei
F" 5 v"/5"

1"406

"

129" Thomas Besoeds, de Drayer geheten, erkent 21 s" gro" aan achterstallige
rente schulclig te zíjn aan de infirmerie van Sint-Elizabeth"

F" 6 r"/7"

1"404,

oktober

4

13O. Gi11is van LSemmersake en Lisbette van Busseghem, zLjn echtgenote, verkopen dc helft van een meers, de Inghelram geheten en gelegen te V1ierzele, aan Pieteren Boudins, die reeds de andere helft in pacht houdt van
de echtgenote van Jan van Leins "

Fo 5 v"/9"

131,"

Pieter HeIlins geeft Mergriete van der Velde, zijn echtgenote, de volmacht om tijdens zíjn pelgrimstocht het geld te innen dat men hem nog
schuldiq is en zijn schulden te betalen.
Bevestigd door Pieter Hellins op 6 oktober 1.404"
F" 6 r" /1"

132" De schepenen van de Keure beslissen dat Farrante Wandarde LO 1b. par"
zal. moeten betalen aan Gillese van der Beke, cautsiemaker (1)" Jacoppe
van der Poerten wordt op B oktober 1"404 door Gillese aangesteld om dit

geld in zijn plaats te innen"
F" 6 r"/4"

133" Wíllem Paet belooft een Lent met drie masten te maken voor het ambacht
van de vleeschouwers en dit tegen een kostprijs van 1L lb" qro" Jan Vyftíchpond en Jan Steppaert, schepper, stellen zicl. borg voor lnlillem en
Martin Soetart, Fransoj-s Syssels en.lan \n/iIlart treden op als borgsteller:
voor de qilde van de vLeeschouruers"
F" 7 r" /1""
1,34" Berthelmeus de Muelneere

erkent 6 lb "

lJ

s" gro" tourn" aan achterstalli-

ge pacht schuldig te zijn aan Claise van Hoedevelde "
F" LO r" /6"

1-35"

Kerstoffels Everwijn verkoopt een huis met 5 gemeten erf, die vroeger
toebehoorden aan Wi1lem Scoyer en gelegen zljn te Lovendegem, voor 36 lb"
gro" tourn" aan Gheeraerde Maetsette. Op dit erf rust een rente van 4 s"
gro" per jaar" Heinric van Dackaertsheeke, Boudin Goelhals uit de Burgstraat en Heinric Reyneer:e stellen zicln hierbij borg voor ln/illem Maetsette.
Fo 1,7 r'/L2"

(!) iemand die meewerkt aan het leggen van wegen

IY

oktober

!4c'4
1-36"

74A4

4

Gillis Boenaert erkent L4 s" B d" gro" tourn" schuldig te zi-jn aan Janne
van der Hulle"
F" 45 v"/1O"
oktober

5

" De schepenen van de Keure beslissen dat Jacob Mase 21 Ib" gro" tourn "
moeten betaten aan Ghiselbrecht Ryflaerde voor de aankoop van koren.
Fo 9 r"/6"

137

14c'4

zal-

oktober 6

138" Jan de Volre, fs" Gi11is, afkomstig van Eeklo, erkent L3 lb" L3 s" 6
gro " tourn " schuldig te zijn aan Jan Cupine "
Fo 6 v"/3"
1.404. oktober

d

7

139" De schepenen van de Keure beslissen dat Vr/i 1lemme van den Hane 9
9 d" gro" tourn" zaL moeLen betalen aan PieLeren Elwouclen voor
koop van zeem"
F" 10 r' /8"

l-b ?e
de aan-

1,40. De schepenen

van de Keure beslissen dat Bernaerde van Belle de erfelijke
rente van 3 lb" 15 s" par" per jaar ctie zijn vader Janne van Belle ver'kocht heeft aan Ghiselbrechte van den Kerchove zaL moeten doorbetalen en
bovendien de schulcl zal moeten inlossen dÍe is ontstaan omdat de rbnte ge
durende vijf jaar niet werd betaald" Dtt alles moeL worden betaald aan
Mertin Soetaert, Gi11is Maihu en Jacop Stulpt, Heilige Geestmeesters van
Sint-Michielr êñ Heinric van Hansbeke, priester, ontvanger van de Heilige
Geestmeest,ers

Fo 10 v" /1"

"

1'4L" Heinric symmaer, Thomaes de clerc en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zL) in de reqisters van Martin
de Gheencl, Thomaes de Clerc en hun qezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zij op 24 april 1,402 Gillis Lancleene hebben opgedragen L0 s.
6 d" gro. te betalen aan Soetine Wijnmans en nog eens 25 qro " en 2 ing "
aan kosten.
Fo 10 v" /4"
L42

"

Heinric Symmaer, Thomaes de Clerc en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zLj hebben vastgesteld dat Lodewyc
van der Ghijst en hun gezel-len, hun voorgangersr op
Yan der Hole, Lievin
7 februari 1404 (n.s;) Jacop Vladen hebbon opgedragen I s" qrõ" ie betalen aan Arende van der Mue1en en nog eens 16 gro" en 2 Lng" aan kosLen"
Fo 10 v"/5"

20

oktober

1,404.

7

1"43"

Heinríc Symmaer, Thomaes de Clerc en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zi-j hebben vasLqesteld dat Lodewyke van den HoIe en zijn gezellen, hun voorgangers,
23 januarí 14C-4
Janne den Keersmakere hebben opqedragen 1"4 s" 4 d," gro"
"ñ te betalen aan
Janne Paesdaghe en nog eens 24 qro" aan kosten"
Fo 10 v"/6"

1"44

Willem van den Pitter Jan 'Ioete en hun qezellen, vinderen van de Sint-Jacobsparochie, melden dat zij in de registers van Lodewyc van der Ho1e,
Lievin van der Ghyst en hun gezellen, hun voorgangers, hebben
dat zil op 2 oktober 1'403 Janne van der Mare r'ãnnõn opqedragenVastgesteld
32 õro" te
betaren aan Girlis Nasins en nog eens 19 gro" aan kosLen.
Fo 10 v"/13"

"

1"45" willem van

der Pitte, Jan Toete en hun gezellen, vinderen van cie Sint-Jacobsparochie, melden dat zij in cje registers van Ghi jselbrecht van Roese1aer, Jan Pleke en hun geze1len, hun voorgangers, rreÉben vastges;tetrd:,dãäii
zíi op 3 apriMo4 Janne den waghen, timmerman, hebben opgediagen 1-o s.
6 d" gro" te betalen aan Pieter weyline en nog á.n" 23 gro", en ã ing" aan

kosten "
F" 10 v" /14"
1"46"

Gillis Coirsyn erkent 18 lb" gro" tourn" aan achterstatlige pacht schuldig te zijn aan Jacob van Munte"
Betaald op 1-3 februari 14í-O (n"s")"
F" 67 r"/7"

1"404. oktober
1"47

"

B

Jan Pedaert, f s" Jan en Lysbetten van der Hanauhre, zijn vrouw, verkopen
het víerde deel van een stuk land van BOO roeden, gelegen achLer de tuin
van Jan tSolleberghe, aan Jan tSolleberghe"
Fo

6 r"/3"

1,48" De schepenen van de Keure beslissen dat Janne den Costre
zal moeten betalen aan Oliviere den Curten.

Betaald op B januari
F" 6 r"/5"

149

1,4A5

4 Ib" 4 s. gro"

(n"s")"

" Jan van der Herweghe erkent dat hij 41 s" gro" tourn " schuldig is
Pieteren Borlute, huidevetter, voor de aankoop van leder "
Fo 6 v" /12"

aan

L50" Simoen van der Sickelen qeeft een gewelf, gelegen oncier de love achter de
herberg de I'Groet,e Sickele'r aan Jacob Betten, J.nn",r"n den Kerchove en
Janne van den Putte, fs" Simoen, Hei.lige Geestmeesters van Sint-Jan, en
aan Janne van den Hecke, ontvanger van cie Heilige Geesttafel van Sint-Jan.
Deze laatsten beloofden a1le cijnzen die op dit gewelf rustten te betalen,
d "w "z " 1'6 s " par " per j aar aan Gillis ldayberch,
þriester, rtie optreedt in
naam van de pastoor van Sint-Jan voor het erf van rle love; 20 s. par" per

21.

aar aan cl ai s van vri j heghere , priest,er , die optreedt in naam van de
sÍnt-Janskerk, voor de nieuwe zaal aan de Hoogpoort en 32 s" par" aan
Heinric van Ansbeke, díe optreedt in naam van de Heili-ge GeesLtafel
van Sint-Michiel voor het hof naast de love "
Fo 10 r"/9"
j

1"404, oktober

9

151" Jan de Joncheere erkent daL hij 2Ib" 13s LC d" gro " schulclig is
CIaise van Kerchem voor de aankoop van een paard "

F"

1.404

11-

aan

v'/6"

oktober

1-O

L52" GÍllis van der Donct erkent 9
Steyaerde voor de aankoop van
F" 5 vo /1O"

S"

ôôñ

6 d " gro " schuldig te
schip

z)-

jn aan Symoen

"

1-53" Boudine de tSo11e, erfgenaam van jonkvrouw Tannen,

natuurlijke dochter

van Goesin van den Moine, zLeL af van alle rechten die hij heeft ap
een huis gelegen te Axel die jonkvrouw Tannen had geschonken aan de
HeíIige GeestLafel van AxeI, die wordt vertegenwoordigd door Bloc
Pauwelsone

F" 6 r" /9" "
Strijc, Claís Toete en Jan Dierlay, vlnderen van de onderkostertj
van Sínt-Michiet, melden dat zL) in de registers van \¡/i1lemme Valcx,
Ghiselbrecht Muelneure en hun geze1len, hun vñorgangers, hebben vastgesteld dat zii Janne den ln/alschen op 19 juti 1404 hebben opgedragen !6
1b" 1"2 s" par" te betalen aan Lievin KÍndekine, priester, en nog eens
2 s " aan kosten "
F" 10
v" /2"

1'54" Jan

155" W11lem de Kubts geeft het huis dat vroeger toebehoorde aan Cornelise Matten en gelegen is in de Burgstraat te Eremhodegem in pachl aan Arende van
Bakeren voor een periode van 6 jaar en tegen een jaarlijkse rente van 2c
so gro" per jaar" Deze pacht ging in op 18 januari 1404 (n"s")"

F'

L56

"

LO

v"/9"

De schepenen

6 d" gro" zal

schip "
Fo 33 v"/5.
1,4C-4

oktober

beslissen dat Gheerarde den Wercman, rrryoetrr geheten, 22 s"
moet.en beLalen aan Raessen Scuut voor de aankoop van een

1,1,

157" De schepenen van de Keure beslissen dat Diedric Staec, die optreedt in
naam van Janne van den Eede, zi-jn zwager, Janne van der Cappelten schadeloos zal moeten stellen cmdat híj de aan hem verkochte halve bunder,
die gelegen is boven de meers te Kruishoutem, nieL in gebruik mag nemen
daar deze in feite in bezit was van de echLgenote van Dieciric Hierdoor
moet deze laatste 1,2 s" gro. tourn. betalen aan Janne van der"Capoelten

voor drie jaar achterstallige huur"
F" 6 v" /2"

22

7404. ok tober

1.1

L58" Wauter de Meunc, fs" I¡/outer, erkent dat hij 33 s" 10
aan Thomase den Thauwere voor de aankoop van 1eder"
Fo I r"/3"

d

gro. schuldiq is

l'59" vrlillem van den pitte, Jan Toete en hun gezellen, vinderen van de Sint-Jacobsparochie, melden dat zLj op B september 1.404 Lievine van Pollaer hebben
opgedragen 5 s " 10 d. gro " te betalen aan Daneele Cachtele en noq een s L7
gro" en 4 miten aan kosten"
Fo 10 v"/1"O"
L60" l¡lilIem van-der Pitte, Jan Toete en hun gezellen, vinderen van de sint-Jacobsparochie, melden dat zii in de regiãt""" ouÁ Boudin Ledeghen en zLjn
gezellenr
hebben vastgesteld
zij op 3 mãart 7403 (n.s")
-hun voorgangers,
(afkomstig van ZuiddorpeÍ hebbendat
Nijse Boydins
opgedragen 1,7 rb" 1,4 so par"
te betaren aan l¡/illem den Vinderen, die toen ontvanger hras van het remperhof en nog eens 34 gro " aan kosten "
Fo L0 v"/LL"

oktober t2
Llevin coelins, priester, ontvanger van de sÍnt-veerlekerk, broeder Jacob
Broetloes, ontvanger van het Lazårusgasthuis en Fransoi" ,nán h/aes, erfachtig man, verklaren dat Willem van der Eendere een lijfrente van 3 nobelen
per jaar heeft verkocht aan Ghiselbrechte scaep
en Heinkin , zijn natuur1Íjke zoon" Deze lijfrente rust op zljn hostelierie,
gelegen buiten de Torrepoort, ttde swanett geheten, tussen dã brouwerij ,r"Á Jan
van der Breken,
rrde spÍeghel'r geheten, en de brouwerij I'de
rakei" op dit huis rust een landcijns van 23 s" 6 d" par" per jaar ten voordele van het Lazarusgasthuis, 2
so par" per jaar ten voordele van Sint-Veerle en een halve mudde tarwe per
jaar ten voordele van Lj-evine van clen Lare" Deze overeenkomst
werd gesLoten op 9 november t3g7 "
Fo 29 v"/3"

1,404.

L6L"

7404, oktober
1"62

"

L3

De schepenen van de Keure beslissen dat Lievine van was, kuiper,
1_o lb.
gro " tourn " moet. betalen aan Janne Basijn. Bovendien
moet hij jáarrijks L6
so B d" gro" renLe betalen voor twee huizen en hun erven, gelegen aan de
Muide naast het ''rtoeghuust' ( 1) toebehorend aan Janne
BasÍ jn"
Fo 6 v" /1,"

163. WilIem van Wachtbeke erkent dat hij L9 s" 6 d" gro" schuldig is aan
Simoene Steyaerde, die optreedt in naam van Hectorre den Buc, voor de aankoop
van runderen.
Fo 6 v" /8"
í

1)

gebouw wêar koopwaren

uitgestald

werden

23

1,404. oJ<tober

164"

Jan

sels"
FO

van Crombrugghe erkent dat hij 20 s" gro" schuldig is aan l¡/illem Ghi-

v'/Lt"

" ln/illem van den pi.bte, Jan Toete en hun gezellen, vínderen van de Sint-Jacobsparochie, melden dat zij :l-n de registers van Ghíselbrecht van Roesselaer erÌ hun gezel_len, hun r¡oorgangers, hebben vastgestelcl dat zi j op L2
augustu s L4C4 Fleinri_c de S;net hebben opgedragen 15 gro" te Ì:etalen aan piete::en Olivie:-s ei.ì nog eens L9 groo ean kosten"
F" 10.¡"/12,,

i65

166

B

L3

"

HeL hrlj-s gelegen nabi j het Sint-Jansgodshuis aan de Waalpoort, tussen de
huizen van Martin Scojers en Willem van Aertevelde, kartuizeri op het gel:ied dat SÍmoen Bet*s in leen houdt van de abdij en de kerk van Sint-Baafs
w':rdL ars bcr:g op de lijfrente van een mudde tarwebrood of 18 broden van 4
marketl clk, iedere zaterdag te leveren, die Harent Huutghebaut verkocht
heeft aan Piete:' Scoenaerde, en Katheline van Everghem, zijn echtgenote,
vervaì'lgen door alle goederen die het echtpaar bij een mogelijke påndinq
zcuden bezitLcn "
Fo 1,L r" i9 "

1.67" Jacop van ScanaffÍnghen erkent- clat hi j 26 s" gro" schuldig is aan Martin
Stocma.n voor de aanl:cop van wol" Coelart va.n Scanaffinghen, zLjn broer,

stelt zj.ch borg voor
44
_-o

no
!'

_r-69

"

J-l

V

/

/.j i

hem"

"

Gheerae::t van Campene çeeft 3lb" gro" tourn" aan Jacop de Scoenen en Jan
d'e Haermakere, díe optreden:in ne.am van Lievin Calnaert, goudsmíd, en Michiel oirderma,ert, e::fgenamen van Pieteren Jonghelinc
echtienote,
"n'rí¡n
omclat hi j zich eerti. jds borg stelde voor Matthi js uten
Houke"

Fo

2?-

r"/7"

159" De slcirepeirei-ì veì"t de Keure besl.issen dat Mergriete serthomaes, wecluwe van
GhÍgciin Ghisels en Janne vrancx, vcogci van de kinderen van Ghisers, B lb"
10 s" gro" zullen moete¡r betalen aan Bernaerde van Belre voor de aankoop
van hout "
Fo 22 v" /1-"
1,404

oktober

1,4

1'7o" Jan van oeteghem en Kat.erine, zíjn echtgenote, verkopen een erfelijke rente
van 1'6 s - pai: " per j aar op verschilrende percelen, dÍe Kateline erfde van
Mergriete van vj-nderhoute, v.rour./ vern Harent sl3isers en nicht van Kateline,
aan Jaüne Lievlns, priester"

Fo 9 r"/2"

1"71""

Lievin Dhont schrÌ:"'1-d Boudine Lampen, f s" Jacob zijn schuld van L0 lb" 10 s"
gro" tcurn " klijt, die hij hem nog moest betalen voor de aankoop
van Lievins aandeel in het huis bij de Veebrug, waar Jan van Huerne in woonde en
dat men rfden Hel lemtt noemt "
F" 9 r"/3"

24

1"404.
1.72 "

oktcber

L4

Jan ldillaert, Pieter van Hertbuer en hun geze11en, vi-nderen van het vlees-.
huis te Gen{:, melden dat zi"j in de regíst,ers van Salhadyn van
Hertbuer
zíjn gezel1en, hun voorgangerse hebben vastgesLeld clat Justaes Hurtebuucen
L3 s" 4 d" gro" schuldig ís aan Michiel Deyvoete en nog 26 gro" aan kosten"

Fo

1,1

r"

/1""

a73" Wouter Fierirr erkent dat hij 4l.b" L0 s" gro" schuldíg is aan Colarde Commer voor een rfharinghanghereir dj-e soetin, echtgenote van Inrouter, gekocht
had" Deze schuld moet echter betaald worden aan Claren Commer, zljn zuster,
aan wj-e Colarde nog eerr en ander schuldig was. Jan Couweric stett zich
hierbi j bor.g voor Wouter F.ierir¡,
Fo 1,1, r"/2"
L74" PieLer poudinssoens (afkomsti.g van Oostburg) gaf een huis met 3 gemeten
l.and, gelegen in het ami¡acht Assenede in de parochie rrPerboemerf aân Heinriu
Danckaerb, fs" Jan" Dit huis had Pieter Boudinssoens voordien gekocht van
Will.eme Oesrnonde "
Fo 11 r'/3 "
L75

1"76

"

Beatrise van den Haversype, weduwe van Jan Leeneeren,
dat zij 30 s"
gro. Lourn. schuldiq is aan l¡/iIleme Mannaerde voor de erkent
aankoop van kor:en"
Als borgsLell-ers treden voor haar op: Jan van den Hecke, kruidenierr Lievir.
Hassaert en Co::nelis van Haselbeke, alias CIaus"
F" 1,1, r"/4"

" Mattheeus de Bleckere erkent dat hfj 10 s" gro" tourn" schuldig is
Pieteren van tserenvelt "
Fo 1,1 v"/8"

1.404, oktolcer
177

aan

-1-5

" De schepenen van de Keure beslj-ssen da! Jan Kese1e 35 s " 6 d. gro. tourn.
zaL moeten betalen aan Beat::i-seir van den Abeele, omdat zLjn overleden broer
Vú.i11en clie schuld rroor'-t betaalci heef t
"
Fo 6,3o/5"

1,78

" Loenins de Clerc erkent dat hij nog een hoeveelheid hout moet leveren
Pietren Heyns Ghyselbrecht \r an Coudenhove stelt zich borg voor hem"
Fo LL r"/6" "

aan

de Bloc en zijn gezellen, halheren ín de pit, melden dat zij in cle
registers van Joes van Va.lmerbeke en zLjn gezellen, hun voorgangers,
hebben
vastgesteld dat zLi op 31 clecember: 1403 samen meL de amman van Gent zijn
overgegaan LoL de panding van een recht dat in cie Ieperstraat lag en tóebehoorcie aan Janne Lauwers, c1.i-e zich eertijds borg gestet.d had voor een
schuld van 1-o ]b" gro" tourn" ten nadele van Justaesse van Bouchout. Na
deze panding bedroeg de schuld van Justaesse nog 23 s" gro" en L8 gro" aan
kosten "
F" 22 v"/7"

1"79" Ghuyoet

25

oktober

L404

15

18O" Boudin sCuenic
van een huís "
Fo 35 v"/8.
1"404,

verklaart dat PieLeren den

Pape hem betaalde

voor de

aankoop

oktober t6

181. De schepenen van de Keure beslissen dat Claíse den Kuelneere 33 s" 4 d"
gro " zal moeten betalen aan Mechiele den Vos
"
Fo 1L r"/7"
14c4

oktober

17

182" .Janne Troest erkent dat hi j 2 Ib" 4
dig is aan Janne den Ketelboetere"

s

"

gro

" tourn " aan geleend geld schul*

Fo (> v"/4"

de Bloc en zijn gezellen, halheren ín de PÍt, melden dat l-íj in de registers van Joes van Valmerbeke en zijn gezellen, hun voorgangers, hebben
vasLgesteld dat Pj.eter Merkaert, Tnghelram Godeverts, Wouter van Hove,
Jan de Milr Giltis Pieters en Kerstiaen van der Gracht op 3 januari 1,404
erkenden 20 lb " 1-4 s " gro " schuldig te zljn aan Lievine den Jaghere . Deze
laatste verl<laarde reeds 5 lb. B s" gro. en 4 s" 2 d" gro" aan kosten te
hebben ontvangen"
Fo 1"1, r" 18"

1-83" Guy

tg$

"

Kateline Cleenwercx, weduwe van Heinríc Roetstocx, verkoopt de helft. van
een huis en een erf, gelegen in de Vleeshouwersetêeg bij de Leie tussen de
huizen van Staessin Ryoets en Jan Slathouwers, aan Janne van Roesselaere2
fs" Pieter en Janne den Wispelaire, dÍ-e optreden in naam van de gilde van
de goudsmeden, voor een prijs van L0 lb" gro" tourn" De volgende personel
traden op als borgstellers voor de gilde: Gíllis Haddin, deken, Gheeraert
van Sint*Jacopshuus, Wi11em de Mey, Floreins Vylain, Goessin Leinscoef,
Gheerolf de Valkenere, Janne van Roesselaere en Janne den tn/ispelaire"
Fo 12 v"/3"

185" Jan van Roesselaer, fs" Pieter en Mergriete Roescocx, zijn vrouwo verkopen
de helft van een huis en een erf, gelegen in de Vleeshouwerssteeg bij de
Leie tussen de huj,zen van Staessin Ryoets en Jan Lathouwers, aan Janne den
Vr,rispelere en Willem den Meyr die optreden Ín naam v"\n de gilde van de goud*
smedenr voor een prijs van LO lb" gro. Lourn. De volgende personen traden
op als borgstellers voor de gilde: Gillis Haddin, deken, Gheeraerd van
Sint-Jacopshuus, Floreins VÍlain, Goessin LeÍnscoef en Gheerolf de Valkenere"
Fo !2 v" /4"
186

" Heinric Bosschaert erkent dat hij 25 s" B d" gro. schuldig is aan Arende
van Voshole.
Fo 1,9 r" /4 "

26

L404
187

oktober

1"7

" Godevert van cler Brugghen erkent dat hij 2 lb" 2 s" gro" tourn" schuldig
is aan Janne Doncke "
Fo 2a v" iIO"

1-404, oktob_e_r

1-3

L88" Jan van Másmensteene verkoopt 7 dagwar-rt land gelegen in Lemberge åan Pleteren van der Muelen "
Fo 7 r"/6"
1,404, oktober t9

189" Jacob van der Beke, alias de Clerc, erl<ent 2 Lb" 1,7 so 3 d
terstallige pacht schuldig te zLjn aan Bcudine uten Hove "

Fo

1.404

1,1

gro" aan ach-

r"/1O"

okt,ober

2O

19O" Gheerom Blomrne en Odinen Scaeps, zL)n echLgenote, verkopen een lijfrente
van 20 lb. per jaar aan Janne van Everghem, schipper" Deze rente berust op
een erf en een huis gelegeir te Lledekerke" Gheerom overhandigt hierbij tv.'^o
documentett, één met de zegel van de schepenen van Liadekerke en heL ander
opgesteld door de meier en de schepenen van Herlinkhove"

Fo 13 r" /9"

L404

okt ber

2L

L9L" De schepenen van de Keure bevestigen dat Janne Sac 6lb. 1,2 so par, aan.
. achterstallige pacht za1 moeten betalen aan Gheeraert van Crombrugghe d1e
optreedL Ín naam van de Hospitaalridders van het Tempelhuis"
Fo 3 v"/8"
192" Jan dir liusere verkoopt een lijfrente van 6 so gro" tourn" per jaar aan Jan-"
ne den Fekel en Mergriete Stratemans, zLjn echtgenote" Deze rente berust
op het huis van Jan de Kusere, gelegen op de Muide tussen de huizen van
DaneeL Palin en van de kinderen van Gillis Imeyts" Op de grond berust
een cijns van 19 gro" tourn" per jaar ten voordele van de stad Gent en 4
so gro" tourn" per jaar Len bate van Beelin Ghiselins" Justaes Onredene
wordt hierbi j vermeld aIs vertegen\^/oordiger van de stedeli jke overheid"
Fo 7 r"/3"

L93" HeinrLc Wouters geeft ziJn vrouw Mayen de volmacht om ln zljn plaats z,org
te dragen voor het innen en betalen van schulden te Gent "
Fo B ro/9"
1.404.

oktober

22

!94" Martin van Lede erkent 16 nobelen aan geleend geld schuldíq te zijn aan
Symoen Poucstraten " Pieter van Ghelre stelt zich hierbij borg voor hem"
Fo 6 v"/6"

27

L4c4
r95

"

14C-4
1.96

oktober

22

De schepenen van de Keure beslissen dat Lodewycke van den Berghe, als
echtgenoot en wettelijke voogd van Lisbetten Acharis, 5 lb" L0 s" gro"
tourn " zal moeten betalen aan Janne Coolmanne, aIs echtgenoot en wettelijke vooqd van Adewijnen de Borchgrave, ter compensatie en ter afsluiting
van de helft van een lijfrenLe van 2 }b" gro. tourn" per jaar die Jan de
Borchgrave ee;:tijds kocht van Gillisse den Cupere, dê eerste echtgenoot
van Lisbetten Acharis, Len bate van zi-jn dochter Mergriete, kloosterzuster
in de abdij Ten Roosen in het Land van Aalst, die deze rente d.m"v" haar
testament heeft overgedragen aa.n haa:: zuster Adewijnen" De anciere helft
van de lijfrente zal- door de rechthebbenden moeten worden vervolgd op de
erf gene.men van GiIlisse den Cupere "
Fo 1,2 r"/1""

oktober

23

" Pieter Bel1e erl<en b 31b," 2 s" gro" schuldig te zljn aan Gillis
voor de aankoop van een schip "
Fo 3 v'/!8"

Lambrecht-e

197" Hildebrant de Backere erkent dat hij L3 s" gro" tourn" schuldig is
Jacoppe van Oest.rem "

F" 6 v'/7

aan

"

1-98" Ysabeel, weduwe va.n Gheeraerd de Knuts en lrliltem de Knuts, haar zoon,
geven een s{:uk landbouwgrond van 1,2 dagwant en 45 roeden gelegen te Erem*
bodeqem voor een periode v'an 6 jaar in pacht aan Claise van oedevelde" De
pachtsom bedraaqt 40 gro" per dagwant plus een halster bonen en een halster erlten pet: jaar" De verpachte grond liqt als volgt over Erembodegem
verspreid: 6 dagvrant aan de wj.ndmolen en 6 dagwant en 45 roeden te trsWa-

len coutretr.
Fo 7 r'/5"

199

" Pietren Scoennae-r:de en Kathelinen van Everghem verkopen de helf t van een
hof stede, gelegen buiten de \nlaalpoort aan het gewad nabi j het Kartuizerklooster, aan Janne Belkier en In/ilgemine Lauwereins, zijn vrouw, tegen eer.
lijfrente vân 7 s" 6 d" gro" Vl" per jaar" Cp de hofstede rust een grondcijns van 1"6 lb" par" en 6 kapoenen per jaar te betalen aan Rogifnc van
B-rakele en de andere helft was in handen van Jacoppe van den Somple, brouwer" Pieter Scoennaerde belooft ook binnen de twee jaar een huís op het
erf te laten bouwen"
F" L1, v"/L"
de Boterman erkent in naam van Claise van Oedevelde 4 lb. gro" tourn.
schuldig te zi,jn aan Raessen den Koc"
Fo 11- v" /2 "

2OO" Arend

2B

oktober

1"404

23

20L" Jacob de Brant verkoopt een tijfrente van 2 muciden rogge per jaar aan
Pieteren ,Scoenaerde en Kathelinen van Everghem, zi-.jn echtgenote. Deze
rente berusL op twee huizen, gelegen buiten de TorrepoorL tussen de woningen van weduwe Kerstiaens en weduwe sJonqhe " Op het erf berust een
grondcijns van 3 s" 6 d" Lourn" ten voordele van een capellerie (1) verbonden aan de Sint*Niklaaskerk die nu in handen Ís van Victoer de V1Íeghere, kapelaan "
F" 1,1 v" /4"
2A2" Gillis van der Duust belooft de erfelijke rente van 3 lb" par" per Jaar
die Symoen Bette schuldig is aan het SinL-Jan en Sint-Paulusgodshuis gelegen nabij de Waalbrug te Gent Trínnen de 4 jaar op zích t,e nemen of af
te kopen" Gheeraerd van der Duust stett zich hierbij borg voor hem"
L5 januari 1409: Boudin Goethals en Phelips van cler Duust, voogden van
het genoemcle godshuis verklaren ciat aan deze belof te werd voldaan"

F" 1L vo /5"

203

"

De schepenen beslissen dat de erfenis van Pieteren van der Eeken, nl. een
groot huis in de straat gelegen tr!¡ssen de Oskinsbrug en de Minnemeers belasL met een grondci jns van 19 s" 3 d. par" per jaar ten voorclele van de
stad Gent en een love gelegen aan de qracht belast met een grondcÍjns van
26 s" 6 d" par" per jaar eveneens ten voordele van de stad Gent, a1s volof
onder zijn erfgenamen zal worden verdeeld: het grote huis en het erf gaat
naar Jacob Stulpaert aIs echtgenoot en wetLelijke voogd van Mergrieten van
der Eeken en de love gaat naar Jan van der Asselt als echtgenoot en weLte1íjke voogd van Lysbetten sMuelneren, de voormalige vrouw van Pieteren van
der Eeken" De eigenaars van het eersLe erfcleel moeten echLer 7 s" 6 d" par
per jaar bijdragen in de landcijns van de love" Justaes Onredene trad hierbi j op als vertegen\^ioordiger: van de stedeli jke overheid"
F" 1,2 v"/L"

2O4" Jan de Haermakere erkent dat hij 16 s" gro" tourn " schuldig is aan Janne
van Waes, brouwer, die optreedt in naam van Everdey Pieterssoens, voor de
aankoop van laken.
F" 28 r"/1"1-"
1"404,
2OS

oktober

24

" Janne van der Couteren en Segheren van Overvelde vereffenen hun schulden
met Mathijs van Varendonc"
Fo b v"/9"

2A6" Jan Scalloet schenkt een erfelijke

rente van 3 Ib" 74 s" par" per Jaar aan
het hospitaal van Sint-Jan en SÍnt-Paulus, gelegen nabí j de l,rJaalbrug te
Gent" Deze rente zal- pas na de dood van Jan Scalloet jaarlljks worden ui.t=
betaald en wel op de volgende manier: aan e1k van de B prebendehoudsters

(1) een

stichting ter bezolcilging van een kapelaan

29

6 s" par" en de overige 26 s. par, aan het godshuis, dat worclL vertegenwoordigcl door haar twee voogden Bouciin Goedhals en Gil]is van der DuusL"
Deze rente rusL op een erf dat gelegen is achLer de fnghelkine ín de Lanqe
Munt en !'raarîop een lcrouwerij staat die uitkomt in de Stoofsteeg" Deze schenking v¡ordt gedaan op voorî\{a.arde ciat Yden Goedernaems, nicht van Jan Sca-t-1oet, de vri jgekomen preberrcÌe van MaríeLr Claeuwaerts za1 kri jgen en indien
zij na een mogelijke l<amerwijziging van Kateline tseelanders eventueel
haar kamer za1 mogen j-n ontvanqst itemen" Yden zal pas na de doorl van Jan
haar prebende in çebr"uik riìogen nemen "
Fc 7 y"'/4"

1,404" ol<tobei: 25
2Õ7

" Jan cie Bode erkent dat híj 6 lb. gro" tourn" schuldig is aan Pieteren Diederix en Laureinse Boelen voor de aankoop van turf "
F" 6 v" /lt"

2O8" Jacob Nevelinc, Jan Jorys en

willem Rebbe, vinderen van de vismarkL, melden dat zij in de regisLers v'e-n Jan cauv,'eri-cx en zLjn gezellen, hun voc.r-gangers, hebben vastgesLeld dat zLj op 17 mei 14 3 stasine Hurtebuuc hebben opgedragen L5 s " gro " te kretal.en aan Janne stouten en nog eens 1,7 E:::t
aan kosten.
Fo

209

"

11,

v"/3"

Jan Hebbel, die hanrlelt in zíjn eigen naam en in naam van cie erfgenerneì-.r
vð.n Janne van Loe, fs" Simoen, )<ornt overeen met Jacob de Smet dat deze hern
5lb" L0 s" gr"o" aan ach'i:ers'Lailige pacht zal moet.en betalen
een h¿lLr¡e bunder moer geleqen Le Moerbeke aan derÌJuerisleedelr, die voor
op 24 apri,I
14oot Líjdens de ambtsperiode van cie schepenen Gheerom Boi'luut, Segher Eve::wÍjn en hun gezellen, doo.i: J¡nne v¿iLn Loe aan Jacob de Smet en Wj-llem Vil-s
vJas verpacht" Bij deze ovcreenkomst steLlen Liever Hebbel, broer van Jan,
en Jacob' oesl:erlinc zich borg vcor Jan Hebbel en pieter palin en Wi1lem
Vits doen hetzelfde voo¡: Jacob cle Smet"
Betaald op 9 mei L405.
F" 12 r" /2"

Leins, Jan de: Wercrnan cn hun geze1.ì_en, vinderen van de Sint-N!aaspar.ochie, rnelrCen dat zij op 7 oktober 14A4 Gillese den Backere hebben
opgedragen 7 s" gr.o. Le bebalen aan Jacop van der Hafte en nog eens 18 gro
"
en 2 'ing o aan kcsten
Fo L2 r",/3"

21O" Jan van
k1

van Leins, Jan de Wercman en hun gezellen, vi-nderen van de Sint-Nj_kl aasp aroch j_e, melden dat zi-j in de registers van simoen van Huusse, piete.r
van den Turre, Jan va;r clen l-lul.se en Jarr Scuerbcut, hun voorgangers, hebben
vastqesteld dat zi) op 26 juli L404 Gi1lis de Backere hebben opgedragen
6
s " 9I^o
" te beLalen aan Jacob Sturtewaghene, fs" Boudin en noq eerìs 15 gro"

2L1," Jan

aan kosten "
F' 12 r" /4"

30

1,404. ok tober 25

Leins, Jan rle t¡/ercman en hun gezellen, vinderen van de Sint_Ni_
klaasparochie, melden dat zLj in de registers van Sj-moen van Huusse en zijn
gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat l.ij op 1L apriI 1,4A4 MichÍel Pienaken hebben opgedragen 1-B s" 6 d" gro" te betalen aan Janne
van
Beke, schri jnmakiarr êñ nog eens ?9 gro" aan ]<osten.
F" 12 r"/5"

21,2" Jan van

213" Jan van Leins, Jan de Wercman en hun gezellen, vinderen van de Sint-Niklaasparochie, melden dat zij in de r:gisters van Ghiselbrecht Gruters,
fs" ostsr Jacop Doedins en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zi-i op 24 november 1,4A2 Laureirrs Roedasb hebben opgedragen 1-5
s" gro" te beLalen aan vrouwe Wandels en nog eens 20 gro" aan kosten"

Fo

1,2

r" /6 "

214" Jan van Staden, afkomstig van Kortr.ijk, erkent dat hij 2 Ib" L4 s" gro
"
tourn" schuldig is aan Janne van den Damme voor de aankoop van een schlp
Jan Makereel stelt zich borg voor hem"

"

F" L2 r'/7"

215

"

Jan van Leins, Jan de wercmanr êr'i hun gezellen, vinderen van de Sint-Nikraasparochie, melden dat zLj in de regisLers van symoen van Huusse en zi"in
gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zij Jan van Assche op L1,
aprir L4o4 hebben opgedragen 5 s" gro" tourn" te betalen aan Salaert den
Peister en nog eens 1,2 gro. aan kosLen"
F" L2 r" /11"

216" Jan Blancstrain belooft zijn dochter Mergriete naast de goederen die hij
haar gegeven heeft ter: qelegenheid van haar huwelijk met Gillis TaLboeme
nog een erfelijke rente van 12 lb" par" per jaar"
F" 12 v"/5"

Strye, Clais Toe'te en hun gezelIen, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiel, me-Lden dat zij in c1e registers van Jan s\¡/alen en zijn gezetlen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat 1-ij op 12 maart 1,4Oo Adame
van der Stratenr woorrachtig te Hulst, hebben opgedragen 1-o s" gro" te betalen aan Heinricke den Meester en nog eens 2 s" B d" gro. aan kosten"
Fo L3 r"/3"

21'7" Jan

2L8" Jan Dn¡llaert en Kateline, zLjn echtgenote, verkopen een huis, gelegen te
Sint-Pieters Aalst aan de noordzijde van Gheeraert Walgracht, aan Gheeraert van Crombrugghe"
F" 24 r"/7"
219

"

De
6
o
F

schepenen van de Keure beslissen dat Wouteren den Meulenmeestere
d. gro " zal- moeten betalen aan Boudin Janssone "

68 r" /2"

1"1_

s

3L

1404
220

"

oktober
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Everdeye de Grutere en lnlillem de Vindere beloven in naam van de weduwe
van Jan uten Zwane haar deel in de schuld die haar overleclen echtgenoot
had Legenover Rr-rtgheere van Eeversael, nI" L0 1b" gro" te betalen aan Thomase van der Heyclen r van den Vr/erde geheten, aan wie RuLgheere cleze schuld
had overgedragen " Deze zaak zal verder afqewikkeld worden voor cle wet van
Dendermonde

"

Betaald op 7 febrt¡arí
F" B r" /4"

L405

"

van der Clinghen neemL het erf, gelegen naast de meers aan de Molenber q
h/aarop de Wijnendalemolen staat aan de Muidepoort en rlie nu toebehoort aan
Katheline, weduwe van Osts Grutersr €fl vroeger aan Phelipse van Auden, in
erfelíjke cijns van Justase Onredenerontvanger van de stad Gent, tegen een
rente van 34 s" par" per jaar"
Fo 9 v" /4"

221" Jan

222" Jan de Meyere, brouwer, erkent dat hij 4 tb" 10 s" gro. schuldig ís aan
Jacob Nevelinc voor de aankoop van een hruís te Sersanderswalle, waarvan he¡
erf in het bezit is van de Gentse overheid "
Betaald op 11 december 1.404"
F" 16 r'/7 "
223

" Staes van lrlyenbrouc erkent dat hij 6 lb" gro" tourn" schuldig is aan Janne
den Man, ontvanger van het nieuwe klooster aan de Groene Brie1 "
F' 1,7 r" /7 "

1,404.
224

"

oktober

29

Jan Kesel verkoopL het hui-s va¡r ziln overleden broer triillem Kesel, gelegen
in de Koningstraat beneden de Zandberg t,ussen de huizen van Joes van Valmerbeke en Jacop Claeuwaerde, aan Joos van Valmerbeke" op dit erf rust een
grondcíjns van B lb. 12 s" 4 d" par" per jaar behorende aan verschillende
eigenaars en 24 lb" par" lijfrente aan l,ystcetten Scermers en Daniele uten
Dale, haar zoon" Jan Morael, priester, en Mer:griete van Maldeghem treden
hierbij op als vertegenwoorcligers van de gronãeigenaars, zljnde het kapittel van Sint-Veerle en de kinderen van MergrÍ-ete "
Fo 7 v" /L"

225" Ghuyoet de Bloc en zLjn gezeIlen, halheren in cJe pÍt, melden dat Joos van
Valmerbeke en zijn gezellen, hun voorgangers op 30 apri:- 1404 op verzoek
van Andriese Ladden ziin overgegaan tot de panding van een schuld die Jan
den Costere nog heeft bij olivier den Curten ter compensatie van de 20 s"
6 d" gro" die olivier nog moeL betalen aan Andriese" Even tevoren had Jan
den costere nog 24 so gro" van zijn schurd ingelost"
Fo 7 v'/3"

32

1404, oktober
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226" Thomaes de Clerc, Heynric Coolins en Lambrecht cle WÍt.te, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Janr ffiêlden dat zij in de registers van Loclewyx van
der Hole en zijn gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesLeld dat Willemme den Hond op L5 mei 1"404 erkende nog 5 s" 9 d" gro" schuldig te z-Ljn aan
Gillis tSolleberghe en nog eens t2 gro" aan kosten "
Fo 7 v"/4"
227

"

Thomaes de Clerc, Heynric Coolins en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosLerij van Sint-Janr ffi€lden dat zi.j ín de registers van Lodewyx van
der Hole en zLjn geze1len, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zij Pieter Bulline op B juli 1-404 hebben opgedragen 5 s" gro" te betalen aan Janne
den Muenc en nog eens 29 gro " en 2 ing " aan kosLen "
Fo 7 v./5"

228" Thomaes de Clerc, Heynric Coolins en Lambrecht de Wítte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zLj op 9 september 1404 aan Gillis
van Hauwenzele hebben opgedragen L2 gro" te betalen aan Mattheuse van der
Perre en nog eens 12 gro" aan kosten"

F" 7 v"/6"

229" Thomaes de Clerc, HeynrJ-c Coolins en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint.-Jan, melden dat zij in de registers van Lodewycx
van den Hole en zLjn gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zij
Janne de Scoteleere, afkomstig van Herze1e, fs" Janr op 11 clecember 1403
hebben opgedragen 23 s " 2 d " gro " te betalen aan Simoene Serthomaes en nog
eens 31 gro" aan kosten"
Fo 7 v"/7"
23O" Thomaes de Clerc, Heynric Coolins en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Janr ffi€lden dat zij in de registers van Lodewyc van
den Hole en Lievin van der Ghyst, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat
Willem de Meyere op B juli 1"4C'4 erlcende 1"4 s" gro" schuldig te zljn aan
Gillis Bekarcie en nog eens L2 gro" aan kosten"
Fo 7 v"/8"

Clerc, Heynric Ccolins en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 20 september 14C,4 aan Janne
den Rijken, afkomstig van NederhasselL, hebben opgedragen 10 s" gro. en 5
viertalen tarwe te betalen aan Janne van der Meere en nog eens 1"7 gro" aan

231" Thomaes de

kosten "
Fo 7 v"/9"

232" Thomaes de Clerc, Heynric Coolins en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zi) in de registers van'lodewyc van
dêr Hole en Lievin van der Ghyst, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat
zIi op t2 januari 14C4 Symoen vander Waterganghe hebben opgedragen 1,6 S"
6 d" gro" te betalen aan Jan Paeschdags en nog eens 35 gro" en 4 miten aan
kosten.
F" 7 v"/LO"

l

33
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oktober
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233" Naar aanleiding van de panding van het huís van wijlen BerLhelmeus Oukine,
qelegen op de Muide nabij derfmeerenbruggheft, h/aarop een grondcíjns rüst
van 9 s" par" per jaarr op last van Harende den Saghere, molenaar, gaan de
schepenen van de Keure in samenwerking met Jan Eebins en Gillis de SuLtere,
gezhroren e::fscheiders, over toL het schatten van de waarde van het huis,
nl" 4 lb. gro" tourn"
F" B r"/1,"
234" Clais de Smet verkoopL het. vierde deel van het vierde deel en nog eens
het vierde deel van het zestiende deel van een huis op de KoornmarkL waar
Segher van Meeren nu in woont- aan Janne den Coninc" DÍt huis is belast met
een grondcijns van 1-B tb. par" per jaar aan de cotidíanen van Sint-Michiel
die worden vertegenwoordigd door Jacob Leyscoef, priester, en een erfelijke rente van 1-B lb" par" per jaar ten voordele van het Hebberechtshospitaaen de bakkersgilde"
Fo B r" /6"
235" Phelips Scelpe erkent dat hij 5 lb" t2 s " gro. tourn " schuldiq is
Jacob'. Eekaerde voor de aankoop van een schip "
Kwijtgescholden op L9 februari 1406"
Fo 1,5 v" /B "
1"404

oktober

aan

30

236" VÍeent van der Zickelen erkent 3 }b" gro" Vl" schuldig Le zíjn aan Janne
Habins, geboren te Sint-Liever sa!'lourte4rvoor de aankoop van een huis"
Fo 7 v"/1,2"
237" Janne van cien Hoernicke, fs" Heinric koopt voor 41, s. gro. heL aandeel
van Jan de Coninc, fs" Gillis en Jan de Vos, fs" Pieter, in een huis gelegen te Dendermonde in de Severenstraat"
F" 7 v"/L3"

238. Mergriete van der Meu1en, fa" t^/il.l-em, erkent 4lb" gro" Lourn" te moeten
betalen,die LisbetLe, weduwe van Jan Velghen, schuldig is aan Janne van
Singhem, pbiester" Deze laatste scheldt haar deze schuld kwijt"

F" B r"/2"

239" Jan Merlin, plaat.svervanger van de erfgenaam van Gillis Muesinsr êñ Jan
Mathijs en Jan de Clerc, erfgenamen van Alyssen Mathijs, verkopen een huis
en een erf, gelegen aan de Kromme Es naast rle huizen van Zegher van Ca1kine en Gillis Lambrechts, aan inlouteren van Ootthem"

F" B v"/8"

24O" Enige tijd,geleden had Jan van Buenelaer een huis, geleqen aan de Pasbrug,
verkocht aan Jan Poppe tegen 1L lb" gro" tourn" Deze had er een bakkeríj
van gemaakt maar kon zijn schuld niet afbetalen" Beide partijen kwamen
overeen dat, Jan Poppe het huis huur:t tegen L8 s" gro" tourn" per jaar ge-'
durende een període van vijf jaar" Ondert.ussen mag Poppe steecis overgaan
tot het definitief opkopen van het huis tegen de voorziene príjs"

Fc I r"/4"

34
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241" Arent Crabbe erkenL 5 lb. 6 so 4 ð," qro" tourn" schuldig te zijn aan Stevíne du MartroÍt en Jan Sersimoens klerk, die optreden in naam van de gilde van de korenhancielaars" Deze schuld rust op zijn huis, gelegen buiLen
de Zandpoort op de hoek van de Ïeperstraat op het erf dat toebehoort aan
de abdis van de Bijloke en dat belast is met een landcijns van I s" 6 d"
par" per jaar" De abdis worclt hÍerbij verteqenwoordigd door Goessin Lusschaert.

"

Fo 9 v" /3"
242" Jacob van Mendonc, fs" pieter, erkent dat hij 16 s" 6 d" gro. schuldig is
aan Janne Heinric, 12 so 6 d" gr:o" aan Janne van Maelgavere en L0 s" gro"
aan Pieteren de i,r/itte " Jan de Cusere en Jan de Requenece stellen zich borg

voor

hem.

Fo 20 v" /1"

243" Jan van Strale erkent dat hi j 28 s" gro" schuldiq is aan t¡/illem de
voor de aankoop van een paard "
F" 45 r"/9"
14c4

oktober

CuuLs

3L

244" Lodewyc de C1erc erkent dat hij 10 l-io" 4 s" B d" gro" tourn" schuldig is
aan Joesse Besten die optreedt in naam van Janne den Vret, Janne de Byamont en Gillis Kempenqaste voor de aankoop van koren"
F" B r" /5"
245" Jan de Meester, fs" Ghiselbrecht, schoenmaker, erkent dat hij 5 lb" 2 s"
2 d" gro" schuldig is aan Janne Keytere, fs" Jan"
Fo B v" /L"

246" Janne Herdbuer verhuurde een stal in het Groot Vleeshuis gedurende een periode van één jaar aan Martin Zoetaerde, fs " Clais "
Fo 9 r"/7"

247. Maes van den Daele en Marie, zLjn echtgenoLe, beloven dat zij de halve
bunder en de 44 roeden land gelegen te Smetlede , ciie zLj aan Janne van
den Hulle verkocht hebben, door: hem zul1en laten gebruiken zonder dat hier
nog enige cijns aan vasthangt" Arend van Synay stelt zlch hj-ervoor borg"
Fo 1,8 v"/8"
1404. november

2

248" De schepenen gelasten Giltis van der Hellen en Lodewyke van der Heede elk
2Q s" gro" te betalen aan Mechiel Pienaken omdat zij zLch eertijrJs borg
gesteld hadden voor Pietren van der Kauweeden "
Fo 5 vo/1"1"

35
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249" Jan Kuye erl<ent dat hij B lb" 1"O s" gro" schuldiq
is aan Janne Witten, fs"
Pieter voor de aankoop van een schi_p.
Justaes van Muwere, alias de Neve, Jacop Bernage en DÍederÍc
Koet stelden
zich borg voor hem.
Fo 6 r"/ll"
25O" Jan de Zaghere erkent dat hij LL 1b" gro.
schuldig is aan Kateline van
der Vennen voor de aankoop van een dercie van
een molenr' Doffericherþeheten, en de meers die ervoor ligt
"
F"B v" /2"

25L" Jan Boene, brouwer, erkent 2 r.o" L4 s" gro"
te zi jn aan Pauwelse
den Blenden voor de aankoop.van ijzer" pieterschurdiq
sturrekin,
fs" Diederix en
Wauter Caudebille stelden zich norq voor hem"
Fo B vo/1"2"

252" Jan dHert erkent dat hij 2 1b" 3 s" 1 d, gro"
Brunen, ontvanger van het Wedemershospi taal . schuldig is aan píeteren
Fo L2 r"/L0"

den

253" De schepenen besrj-ssen dat Janne Minecus, zoars
meL Bertelmeuse van Meessine, Pauwelkine', zaon vroeger overeengekomen
van Bertelmeuse, zar moeten
opleiden in het ambacht van de kousmakers. Janne
Minecus had dit nÍet geclaan omdat hij door zlin qezerlen bedreigd
was
met
cie dood indien hij pauwelkine zou opleiden" Daarom had hrj geviaagd niårvan
te worden
en had hij voorgesterd dat Janne van Roden, deken van ontslagen
gilde,
de
zijn taak
zou overnemen" Hierop werci niet ingegaan"
Fo 1,3 v"/8"
254

1.4

" De schepenen van rje Keure gelasLen Janne den Meester, fs" píeter, 30 s"
gro " te betalen aan Ghelloete den Amman als
borgsterrer voor RreÁoe rierins " Deze laatste moeL deze som geld aan
Janne
terugbetalen "
Fo L7 r"/L"
november

4

255. Lysbetten Marants erkent L4 s" gro" tourn"
schuldiq te zijn aan de wecjuwe
van Jan Harínx.
Fo 3 r"/11,"
256" Jacob van de Roke, fs" Jacob, erkent daL hij
6 lb" gro" tourn" schurdig
is aan Willegemmere Meeri j s , cìe vr.ouw van Jaeob
r s vàder .
Fo B v',/3"
257

" Giltis Stoeyaert verkoopt een lijfrente
Daneele Ser, fs. Gheeraert ten voordele
Fo 9 v"/6"

van
van

4

s" -qro " tourn " ptrr j aar
zLjn vrouhr Kerstine
"

aan

36

1"4C4

novemlf,er 4

258" De schepenen beslissen dat Mathys van den Vr/alle
L8 s" 2 d" gro" zai- moeten
betalen aan Janne van derr Per::e
"

F" 32 r"/5"

259

" De schepenen beslissen dat ci11is
betalen aan Janne van den Pe¡'re "
Fo 32 r"/8"

1.404, november

van den Eechoute

26 s" gro" zal moeten

5

260" De schepenen beslissen dat Willemme van den Hove
lb" 12 s. gro" zaI moeten betalen aan Pietren Eloute" Hij WAS immers als4 borgsLeller
opgetreden
voor Jan Van Houthem "
Fo B r./5"
261'" willem van. de

Pitte, Jan Toete en
utenberghe, vinderen van de sint-Jacobsparochie, merden daL zij in deJan
registers
,iun'Ghiselt'-echt van Roesselaer en
íoo.guÀgers,
hebben
vastqesteld dat
'ij1^99'911enr.hun.
1404 erkende noõ 2s s" 6 d- q'o. schurdis reHeincen de
zijn aan
Ëi:;::"ril"Í:_ju1i

F" B v"/6"

262" De schepenen van de Keure beslissen dat pieteren
gro" tourn" die hij ontvangen. heeft voor de huur van Assenbrouc de L3 s"
van een meers te Zarlardinge zal- moeten terugbetalen aan Janne Hols omdat hrj
ken" ofwel moet Pieteren ervoor zorgen dat de meers de meers niet kan gebrui
wel bruikbaar wordt.
Fo
B vo/7"

263" 01Ívier van den Screkele scheldt alte schulden
kwÍjt die Willeme van Gansbeke en Janne Haesbyt als erf gen;mën \,lran Robbrechte
den Valkeneere hem nog
moesLen betalen "
Fo B v"/9"
264" salhadín l-leirbuer, wi1lem van Meerenciree
en hun gezerren, vinderen van de
opperkosterij van sint-Michiels, verschijnen
,roor o" schepenen en melden
dat zii in de registers van Daneels van Maldeghem
en zijn gezellen, hun
voorgangersr hebben vasLgesterd daL Boudine cjã Necker,
arias spinnehout
op 5 augustus t4o4 wercJ ðpgedragen B s" 6 d" gro" te betalen
aan Janne den
Duuc die opLrad in naam van de kartuizers
en
;;;
eens
gro"
16
en 2 i-ng. aan
kosten.
Fo 9 r"/1,"
265" Lambrecht Bosschaert erkent 2 Ib" gro.
tourn " schuldig te zijn aan Vrrillem_
me Arends , alias Nieupoert voor dã aankoop
van een huis gelegen in Coel_
steghe

"
Volledig
betaald op 10 december
F" 9 v'/1,"

1,405"

37

1404
266

"

november

5

Michiel Pielnake en Jacop Pielnake, zLjn neef, verkopen een erfelijke rente van 6 lb" par. per jaar aan Pieteren Vernier, die optreedt in naam van
de cotidianen van Sint.-Jacobs" Deze rente berust op een huis en een erf,
gelegen in de KoutersLraat tussen de huÍzen van Gill-is Bux en Heincen van
den Nieulande en achteraan uiLkomend op cle muur van de zoon van Jan van
den Damme "

F" 9 v"/5"

267" Saladyn van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zij in de regisLers van
Daniels van Maldeghem en zLjn gezellen, hebben vastgesteld dat zij op 5
juI1 1404 Jan Cariman het¡ben opgelegd 1-7 s" B d. gro" te betalen aan Ghi-selbrecht van Coudenhove" Daartoe werd zi-jn huis, gelegen buiten de Torrepoort naast het huis waari-n hij woonL, verkocht (4 oktober 1,404). Hier we'
den nog eens 29 gro" en 2 Lng" kosten gemaakt die hij ook moest betalen.
Fo t3 v" /1"

268. Saladyn van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vÍnderen van
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zLj in de reglsLers van
Daneels van Maldeghem, Mertin Soetaerds en hun gezellen, hun voorgangers
hebben vastgesteld dat zij op 31 juli 1403 Jan Cariman hebben opgedragen
L6 s" gro" te betalen aan Janne den Grave" Daartoe werd het huis waarin
hij woont, gelegen buiten de Torrepoort op LL oktober t4O4 verkocht" Hier
werden 29 s" en 2 ing" aan kosten gemaakt, die hij ook moest. betalen.
Fo 1-3 v"/2"
269" Janne iours en Ysabeelen, zijn echLgenote, bevestigen dat Simoene van der
Sickelen ziin belofte die hij bij hun huwelijk gemaakt heeft om hem gedurende drie jaar te onderhouden, nagekomen is.
F" 16 v" /5"
27O" Jan Jours en Ysabeelen,

zijn echtqenote, verklaren dat Symoen van der
ZickeIen, de belofte , die hij bij hun huwelijk gemaakt heeft. om hen gedu-rende 3 j aar Le onderhouden, volledig heeft nagekomen"
Fo 19 r"/7"

27!" Michiel Pielnakere erkent dat hij B Ib" gro" schuldig is aan
Pielnakere "
Fo 4 r"/9"

Jacoppe

272" Jan Stryc, Claes Toete en hun gezellen, vinderen van de onderBosterij van
Sint-Michiels, melden dat zij Phelipse Meynhaert op L6 oktober hadden opgedragen 5 s" 4 d" gro" te betalen aan WlIlem de Ledeghen en nog eens 2s
B d. gro, aan kosten

F" 9 r"/8"

"

273" Michiel van den Voerde, wagenmaker, erkent dat hij 5lb" gro" tourn. schu'l
dig is aan Boudine de Smet "
Fo 9 v"/2"

3B

L404

november

6

274" Jan stryc, clais Toete en zijn gezell-en, vinderen van de onderkosterij van
sint-MÌchie1s, melden dat zLj in de registers van willem VaLcx en zLjn gezelIen, hun voorgangers, hebrben vastgesteld dat zij op 5 juli L404 Janne
Inlandelaert , alias de l{eyser, hebben opgedragen z s" z d " te betalen aan
Pi.eteren van den Hecke "
Fo 9 v"/9"
275" Jan stryc, clais Toeten en hun qezellen, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiel, rnelclen dat zij in de registers van Boudin den Ledeghen en zi.jn
gezel1en, hun voorgangers, hebben vastgesteld clat ziJ op 16 december 1"4A2
PieLeren van Sevenberghe hebben opgedragen 2 s " A d " te lcetalen aan LÍevine
van der Coutren en nog eens 21 gro" aan kosten"

Fo

1"3

r" /1"

276" Jan Stryc, Cl-ais Toeten en

hun gezellen, vinderen van de onderkosteníj
Sínt-Michiel, melden dat zij in de registers van In/illem Vatken en zi)n van
ge.zellen, hun voor.gangers, hebben vastgesteld dat zij op 2 auqustus 1"404 U clcop Croec helcben opgedragen 7 s " 1-O d " gro " te betalen aan Wouter Hayer en
nog eens 29 qro" aan kosLen"
Fo 13 t."/2"
f-

1"404. november 7

2-77" Zegher van den Lare

erkent dat hij 3 Ib" gro" tourn" schuldig is aan

bode van den Dale voor de aankoop van bier"

Gheer.-

fo 2 v"/11."

278" Philips Mertins erkent dat hij 14 lb" gro" tourn" schuldig is aan Wouteren
den Raven "
Fo 9 v"/7"
279

" Ghiselbrecht Soyssone erkent dat hij 10 s" gro" schuldig is aan pÍeteren
den Smet, fs" Nys"
Fo 9 v"/8"

28O" Gheraerdt de Grave erkent L5

s " l- d. gro " tourn " schuldig te zijn aan Lysbette Ghyhets, vrouw van Seclyn,
voor de aankoop van wijn"

b"o 1,3 r" /4"

28L" Pieter Bortsaerdt erkent dat hij 42 s" gro" tourn" schuldig is aan de weduwe van Andries sBruwers en I¡Jillemme den Ruwere, die de erfenis van Andries
beheert "
Fo 17 r" /11"

282" Kateline sBackers, fa" Zeghers, echtgenote van Wouter Coevoets, schenkt met
de toestemming van haar man 12 lb" gro" tourn" aan de kerk van Ter Doest
te Brugge " Deze som geld zal bij haar dood van haar erfenis moet,en worden
betaald "
Fo 18 v"/2"

39

1404

november

7

283" Olivier de Bosschere (afkomstig van Kerkhove), neemt 6 en een kwart bunder
Iand en meers, gelegen te Kerkhove, voor een període van 9 jaar in pacht
van Justaese Cabelliou tegen 4 Ib" 10 s" gro" tourn", 4 halster koren en
4 stoven vlas per jaar.
Fo 21, r"/1"
284" Janne den Siwekere moet. 24 s. qro" tourn" betalen aan Janne van den Perre
voor de aankoop van een paard, omdat hfj zich eertijds borg gesteld had
voor Janne van Steelant.
Fo 32 r,/7"
1404, november

B

" Gheeraert van clen Heede erkent dat hij 2 Lio" gro" tourn " schuldiq 1S Aan
Beelen van den Corkere- "Heincen van den Eedtvelde stelt zich borg voor hem"
F" 9 r"/5"
286 " Pleter de Meersman erkent dat hij 29 s" 7 d" gro" schutdig is aan Janne
van Beke, brouwer"
F" 1,3 r" /5 "
285

287" Platyn van Branteghem erkent dat hij 20 s" gro" tourn" schuldig is
Nícasine Lambert voor de aankoop van haring "
F" 13 r" /e> "

aan

288" Gi1lis VÍncke, fs" GillÍs verkoopt een lijfrente van 4 lb" par" per jaar
aan Janne van der Brugghen en Katheline sKupers, zLjn echtgenote" Olivier
ScaIluIe stelde zich borg voor Gillis Vincke"
Fo L3 r"/7"
289" Jan van Putlere erkent dat hij 28 s" gro" aan huishuur schuldig is aan
Goessin Lusschaerde, die optreedt in naam van het Alynshospitaal Jacob van
"
den Ackere en Baughelin de Conínc stelden zich borg voor hem"
Fo !6 r"/5"
1,404. november

1-O

29O" Laureins van Bastelaer erkent dat hij B s" 4 d" gro" schutdig
sin Lusstaerde, die opt.reedt in naam van de Bljloke"

F"

1,3 vo

is aan Goes-

/6"

1,404, november

1-2

29L" Jan de Joncheere, fs" Jan en Gillis Alaerts erkennen dat zLj 17 s" L0 d"
gro" schuldig ztjn aan Mertine van Sycleer en Kateline, zí)n Vf OUt^/
"
Fo 1"4 r" /9 "

40

!404

nove

r

1-3

292" Arend van Steenhuuse, heer van Ayshove, erkent
dat hij 40 1b" 9 gro" schul_
dig is aan Gheerarde van Assche en pietren van de
Walle voor kosten gedaan
in de herberg van Jan van de Riede
"
Fo 13 r"/11,"
293

" Jacob lrliemare erkent dat hi j 6 lb" 12 s" gro" tourn., schuldig is aan
ne Cupine "
F" 13 v"/7"

294

" Stasin van Vr/yenbrouc erkent dat hij 29 1b" gro" tourn" aan achterstallige
pacht schuldig is aan Janne den Man, ontvanger van
heL nieuwe klooster in
Gent" CIays van Oedevelde treedt op als zijn borgsteller"
Fo 1,7 r"/6"

Jan_

L404. november 14

295" Jan parys, fs. Jan en Jhane van Eymsrode, zijn
schelden Janne
van der Wa11e, f s" Bouciins de schuld kwi jt dÍe echtgenote,
hij
nog
moet beLalen voor
de aankoop van
meers, gelegen te Zwevezele, naast de straat
9"n
rlie men
ffdaelhurdeil
de
heet
"

Fo 13r"/8"

1,404

november

L5

296" Joes Roelant, fs" Jan, erkent 27 s" gro" schuldig
te zLjn aan l¡/Ílleme
Cloppere voor de aankoop van schapen en varkens

F"

1_3

r"/1A"

den

"

297" Jan de Gheest, {:immerman, erkent 20 s" gro" schuldig
te ziln aan l-ievine
Assarde voor de aankoop van hout

Fo !3 v"/5"

1.404

november

"

1,7

298" Daneel van

Lovendeghem laat zL)n zoon Willekine gedurencle g jaar
opleiden
in het ambachL van de schilders bi j l^/iLIem
van
Expoete.
Hiervo6r
moet
hij
de eerste zes j aar 10 s " gro per j aar betalen en cje laatste
"
twee
20
s"
gro" per jaar"
Fo L4 r. /1""

299" Jan de somer verkoopt een lijfrente.van 6lb" par"
per jaar clie hij ontvangt van Jacoppe van
Heðte,
bijctrenaamd
van
ã"n scotte, aan Boudine
91n
van der Blocht' Deze IÍjfrente
berust
op
het
huis
van Jan de somer, gelegen
tegenover het klooster van de vrouwenbroers, waârop
voor de herft van het
erf een grondcijns rust van 22 s" par" per jaar" Boudine
van der Brocht
schenkt deze lijfrente aan Jacoppe van den úecte ter
betaling
van de 6 s"
par" per,jaar die lii,J hrern gehuldt:q.was"
F" 1,6 r" /L"

41"

1,404

november

3OO" Jan
van
FO

1,7

van Leyns erkent dat hij 7 s" gro" per jaar schuldiq is aan Diedericke
Leyns, z-Ljn broer, als zijn recht in het bezit te 'tcattenayr'"

19

v"/6"

3O1" Ghuyoet de Bloc en zLjn gezellent halheren

Rijke

1-7

schilden schuldig is

aan

in de Pit, melden clat Jan de

Jan van den Meere en nog eens 22 .gro "

aan

kosten "
F" 29 v"/5"

1404, november

18

3O2" Heinric Terdelet erkent dat hij 3 lb" t6 s" gro" Lourn" aan achterstallÍge
pacht schuldiq is aan Janne van Eeke, fs Robbrechts "
F" 1,3 v" /9 "
3O3" Jan Spicht erkent dat hij 3 lb" 4 s" gro" tourn" schuldlg ís aan Janne van

den Boegaerde
Fo 74 r"/4"

"

3O4" Jan va¡l den Ve1de (afkomstig van Nazareth) en GilLis van Landhuut erkennen
dat Eè A9 'È .€d "gro " schuldig zi.jn aan Goessj-n Lusschaerde voor de aankoop
van hout "
Fo L6 r" /3"
3O5" Wiilem Velghe en Will"em Pontenoys erkennen dat zij 42 s
zijn aan Goessin Lusschaerde voor de aankoop van hout "
Fo 16 r"/4"

9 d" gro" schuldic

306" Jacob de Paen erkent dat hij 9 Ib" 4 s" gro" tourn" schuldig is aan Janne
van der Boemerqhe"
Fo !6 r" /1o"
3O7. Jan van den Hecke, priester, en Jan van den Kerchove, erfachtige liedent
maken bekend dat Gillis l,r/auters de twee stukken meersr samen l dagwant en
13 roeden groot, die hij gekocht heeft van Janne van der Varent en gelegen
zLjn in t¡loubrechtegem, heeft overgedragen aan Simoene van der Síckelen omOat frij hem g Ib" 1-O s" gro" schuldig was en hij niet in staat was deze te

rug te betalen.
F" 16 v"/3"

3OB. Janne Sersanders, fs" Daneels, erkent dat hij 6 Ib" gro" schuldig
Joesse clen Brunen, ontvanger van het Clarlssenklooster"
Fo 14 r" /3"
1_404

is

aan

november 20

Pitte, Jan Toete en Jan van den Berghet vincleren van de Sint
Jacobsparochie verschenen voor de schepenen en zegden dat zij Meeuse van
Wansvelde op 1-6 oktober hadden opgedragen 18 so gro" te betalen aan Janne
Goethem en bovendien nog eens 15 gro" aan kosten"
Fo 3 v"/9"

3O9" Willem van de

42

L404
310

"

november 20

Ghiselbrecht van Caudenhove, voogd over de kinderen van Jan van Leyns,
schenkt een erfelijke rente van 33 s" 4 d" par" per jaar aan de Sint-Michielskerk in ruil voor een eeuwige dienst voor de zielerust van Symoene
van Leyns, oom van Jan Leyns. Deze erfelijke rente was als volgt samengesteld: de helft van een derde en een zesde van 17 s" 6 d" par" en 4 kapoenen op het erf aan de Kalandenberg wâarop Jan van Abysvoerde woont; 15 s"
4 d" par" op het erf \^/aarop l¡/illem de C1erc woont en dat''vroeger Loebehoorde aan Janne den Bleckere; de helft en een zesde van een clerde van 21
s " par " per j aar op het erf waarop Lysbette van Clene woont en dat gelegen
is op de Kalandenberg op rJe hoel< van de Bennesteeg; 2 s" 6 d" par. op een
huÍs te Merham op de hoek van de Hallincstraat waar Gillis Hornic woont en
1,2 d" par" op de molenwaf binnen de Muidepoort waarop de molen staat van
Goessin en Ghiselbrecht. Voet.
Fo 14 r"/5"

31'7" Andries de Costere, mei-er van Masmien en hlillem van Eecke, beloven 30 s"
9ro " tourn " te betalen aan Gheeraercle van Eervelde ( afkomstig van Graeuwerke) omdat zij zich borg qesteld hadden voor de schuld die de heer van
Masmien aan deze laatste moest betalen"
Fo 16 r" /2"

3\2" Jacob Nevelínc, Jan Jours en hun gezellen, vinderen van de Vismarkt,
den dat z,ij op 15 oktober 14A4 Jan Vlannen hebben opgedragen 35 s" 5
gro" te betalen aan Willemme Rei:kren en nog eens 17 gro " aan kosten "
Fo 16 r"/6"

me

1-

d"

313" Janne van den Hamme en Katheline van Steelant, zi.jn echtgenote, scheiden
van tafel en bed" De goederen worden verdeeld. Janne krijgt aI zLjn persoonlijke goederen en 1-O tb" gro" die op dit ogenblik in bewaring gehouden
worden door Ghe]loete van T,eyns" Hij moet echter ook alIe gemeenschappelijke schulden betalen" Katheline k¡:ijqt. eveneens a1 haar persoonlijke
goecJeren t,eruq en L5 lb " gro " van het bewaarcle qeld " Zi j moet echter de
twee kinderen verder opvoeden "

F" 16 v" /1,"

31"4 "

Ghyselbrecht van Coudenhove als voogd over de kinderen van Jan van Leins,
afkomstig van I'Afseneftenerzi-jds en Jan de Bleckere en Gillis Paesdach
hun oppervoogden anderzi jds verwissel-en met elkaar Lwee renten, n1" 1"2 s"
par" eÞn halve kapoen en een twaalfde van een kapoen op het erf van de
love op de Kalandenberg waar nu Symoen van Houthem in woont en 15 s" 4 d"
par" die Jan de Bleckere en Gillis Paesdach vroeger hadden op het erf waar
Willem de Clerc op woont" De kinderen van Jan van Leins, die nu in het
bezit war'en gel<omen van deze laatsLe rente, schenken deze samen met nog
andere niet nader genoemde rent,en aan de Sint*Michielskerk in ruil voor
een eeuwige dÍenst voor de zielerust van hun vader.
Fo 18 v"/3"

315" Goessin Rebbe verhuurt de helft van zLjn stal in het grote vleeshuis
Janne Meyeraerde"
Fo 2L v" /11"

aan

43

7404
3L6

"

november

21,

Jan van der Doerent, aliâs van l-louten, kruidenier, verkoopt een erf , gelegen aan het kerkhof van Sint.-Niklaas naast de huizen van Jan van Houten
zeLf en wouteren van Roden, aan Justaesse cots " Daarop gaf "Tustaesse cots
dit erf opnieuw in pacht aan Jan van Houten tegen
een cijns van 6 Lb" par"

per j asr "

Fo 13 v"/3"
317

" Willem Laephout erkent dat hj- j
aan Ghiselbrecht van Roeselaer"
F" 13 v" /LA"

4

lb" 6 s" 10 d" gro" tourn" schuldiq is

fs" Gheeraert erkent dat hij 34 s" gro" schuldíg is
Heinric van de velde voor de aankoop van koren en evene ( 1) "
Fo !4 r"/6"

318. Jan Lancbeen,

379

" Lodewyc de Monteneere erkent dat hij B lb" gro" tourn
Janne den Brunen, smid, voor de aankoop van een huis
Fo 1,4 r" /7 "

"

schuldig is

aan

aan

"

32O" Gillis

Eollaert, fs" Jacop, erkent dat hij 32 s" 4 d" gro. aan achterstalpacht
lige
schuldig is aan Janne den Saghere"
F" 18 v" /4"

321-" Janne den Somer, timmerman,

erkent dat hij 32 s" L0 d" gro" aan achterstallige pacht voor een molen moet beLalen aan Mase den Hont, omdat hij
zich eertijds borg gesteld had voor Janne Boudins " Jan Cariman en Pieter
\nleylin zullen hem hierbij helpen"
Fo 24 v" /8"

1,4C4

november 22

322" Philips van Masmine, heer vãn Zomergem, erkent dat hij 39 s" 5 d" gro"
schuldlg is aan Kateline Scouteete, echtgenote van Mertine van Sycleer "
Fo !4 r"/1"O"
323" Jan van Varenwyc, fs. Sanders, erkent dat hij 14 lb" gro" tourn" schuldig
is aan Loclewijke van den Hole voor de aankoop van een molensteen "

F" 16 ro/9"

324" De schepenen van de Keure beslissen dat Laureins van Leuvene L0 s " qro.
aan achterstallige huishuur zal moeten betalen aan Segheeren van den Somp1e en dat Laureins het huis za1 moeten ontruimen"
Fo 17 r"/5"
325" Ja¡r de Joncheere en Gillis Alaerde erkennen dat zLJ 6 s" 6 d" gro" tourn"
schuldíg zijn aan Joesse van den Cleygate"
Fo 23 v"/7"
(

1) zwarte haver

44

1,4O4r november 24

326" De schepenen van de Keure, Ghelvoet Dammân, Píeter van der Mr.lelen en hun
geze11en, herinneren Janne Boenen eraan dat hij 20 s" gro" tourn. schuldig
is aan Janne van den Boegaerde en Janne den Spícht dat
hij dezelfde som
schuldig is aan Janne Boenen "
Fo L3 v"/1-1"

" Jan van den Voerde, schoenmaker, verkoopt een huis, gelegen aan de Bornesteeg i.n cle Nederkouter rechLover GillÍs Strate, aan Janne den Backere"
Op dit huis een grondcijns van 40 gro" per jaar"
Fo t5 r"/1_"
328. HeilzoeLe Goedertiers erkent dat zij 3 lb" B s" gro" tourn" schuldiq is
aan Zegheren van Meeren voor de aankoop van een huis, gelegen in de Zeugsteeg achter het huis van Sente Loys h/aar Hellzoete nu in woont"
Fo 1,5 r"/3"
327

329" Janne Lukenbosch erkent dat hij 3 lb" L2 s" gro" schuldig is aan woutren
Alaert voor de aankoop van bíer"
Fo 16 r" /8"
330" Fransois van spievelde en Nicasis Borluut, erfachtige lieden van Gent,
maken bekend dat Mergriete Scondere , echLgenote van Jan Leencnecht, klokgieter, erkent dat zli in naam van haar man 3 lb" 3 s" 5 d" gro" schuldig
ls aan Janne crocmanne voor de aankoop van koper"
Fo L6 v"/5"

33L" Giltis van den Brande erkent dat hij 6 s. gro" tourn schuldíg is
PÍeteren AmeIrike, Jan Plattyn stelde zj.ch borg voor " Gi1lÍs"
Fo 1,8 r" /2 "
332" Jan Dutlaert, ç^

Gheerolfs, erkent dat hij B s" gro" schuldiq is
Victoere van der Síckelen "
Fo 19 v"/3"
tòo

333

aan

aan

" Vincent van der Sickelen verkoopt d e hofstede î?ter Sickelenrr gehet,en, die
gelegen is in liet Hulstse vri je en een stuk grond van een halve bunder
nabi j het goe<i "ter Sloete'f die hi j bij zLjn huwelijk van zijn vader Simoen ten geschenke gekregen heeft, aan Victoere van cier Sickelen zijn
,
broer "
F" 19 v"14"

334" Kateline en Aechten Rabbyts enerzì-jds en Jan Bruneer en Merqriete sBurten,
hun stiefvacier en moeder anderzijcls, komen overeen daL Jan en Mergriete de
stede, gelegen te'twiendekerrvan l dagwant en 16
groot, ín bezit
zullen mogen nemen in ruil voor een rente van 32 roeden
gro" pe; jaar" wanneer
één van beiden zou overlijden, clan mogen Kateline en Aechten zj,ch de helf t
van de stede toe,äigenen "
F" 66 v"/6"

45
1,4c4

november 25

335" l^lillemme Soyer moet 16 s. gro" betalen aan Joes Besten voor cje
aankoop
van koren "
F" 22 r'/2"
1"404. novemher 26

336" Lievin Dhane erkent dat hi j 16 lb" par" schuldig is aan Jacop ttoedin"
Jan
Castelain , fs" Jan en MaLheus SLiriet stellen zich borg voor hem"
Fo 24'v"/7"
14O4n november 27

337" Jan Boene, htrouu/er, erkent dat hij 32 s" gro" schuldig is aan
Robbrechte
den Jonghen voor de aankoop van wijn"
Fo 18 v"/6"
L404, not¡ember

2t3

338" thomaes de clerc en Heinric coelins, vinderen van de opperkosterij
de sint-Jansparochie, verschenen voor de schepenen en zegden dat zijvan
ln
vroegere registers hebben vastgestelcl dat Lievin van den Hole en GÍllis
de Vri-ese, hun voorgangers, op 29 juli 114)1- aan Janne van Landuut hebben
opgedragen 4 s" 1d" gro" te betalãn aan rvlergrÍete, de vrouw
van Andríes
sBrouwers, en nog eens 1"7 qro" 2 ing" aan kosten"
F" 's r" /4"
339" Gillis phÍlips neemt een hofstede van 22 bunder 92 roeden
in pacht van
Janne Sersanders , fs, Gheerems, en 10 bunder land van rrder
aelmoeseneil
van de kerk van Affligem tegen 6 s" gro" tourn" per jaar en dit
gedurencle
een periode van 9 jaar"
F" 1,4 v" /'1"
34O" GÍ11is phit-ips betaalt een schuld van 30 s gro"
tourn" aan achterstallige
pacht aan Janne Sersanders, fs Gheerems "
"
"
F" 14 v" /2"

341" Jan Hernyn, pachber van Jan Sersanders, fs" Daniels, erkent
hij 11 lb"
gro" schuldig is aan Ghiselbrecht den Grutere, fs" Osts ter dat
afbetal ing van
een groLere som geld die Jan Sersanders hem schuldig is"
Fo 1-5 r." /2 "
342" Pieter de Brune erkent dat hj. j 48 s" gro" tourn schuldig
is aan Jacoppe
"
den Bake voor de aankoop van laken
"
Fo L5 v"/4"
343" .Janne van Buxtale, ammanr €Íì pietren van der Muelen, Janne
Hul1e
e:n Gillis Lewerken, schepenen van de Keure, panden een huisvan denrrhonin
de
dadeghe steghe,r nabij het wevershuis, dat toebehoorde aan
Symoene van
Bakerem

Eìo 1,7

"

r"/4"

46

7404, november

28

344" Jan Coelman de pipere erkent dat hij
Jacob den Bake"
Fo 18 r"/9"

1,7

s" B d" gro" schuldlg 1s aan

345" Katheline Beerhouts stelt haar huis in de Meersteeg, waar zij in woont en
waarop een landcijns rust van 20 s" paro ên 1 kapoen per jaar ten voordele
van Ghelloete den Amman ter beschÍkking opdat Gheeraerd van Assche en Jacop Wenemaer zouden wí1len optreden a1s borgstellers over een schuld van
1 Ib" gro" die zij over een periode van 9 jaar moet betaLen aan Franskine,
natuurlijke zoon van Fransois van den Boegaerde en kleinzoon van Katheline
F" 22 r"/9"
1.404

november 29

346" Gheeraert de Brune erkent 4 lb" 10 s" 9 d" gro" aan achterstallige pacht
schuldig te zljn aan Kateline ldayberchs"
Fo 7 v"/14"
347

" Heinric Zymaer, Thomaes de Clerc en hun gezeLlen, vlnderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij in cle regislers van Lodewyc van den
Hole, Lievin van Ghyst en hun gezeJ.Ien, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zij op 18 februari 1,404 LievÍne van Brabantre hebben opgedragen
!6 so gro" te betalen aan Jan Schermere en nog eens t6 gro" aan kosten"
Fo 17 r"/2"

349.

Heinric Zymaer, Thomaes de CLerc en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 4 november t4O4 Janne de LctL
court hebben opgedragen 6 s" gro" te betalen aan Janne van Thorout en nog
eens 1"7 gro " aan kosten "
Fo 17 r"
/3"

349" Arent Valke en Bouclin de Ledeghe betalen 2 lb. gro" tourn" aan Janne
van Nuefville omdat zLj zich eertijds bij de aankoop van koren door Llevin Utegebout - dle nu qevlucht was - borg gesteld hadden"

F"

1,7 ro /9

"

Buxtale, amman en Pieteren van Eeseche, Jan van den Hulle en
Gillise Leweerken, schepenen van de Keure, gaan over tot de inbeslagname
van het deel van Lievine Utgebout in de erfenis van zLjn vader Janne Ut"ge
bout ten gevolge van een schuld van 3 lb" gro" tourn" die Lievine Utgebout had tegenover Arende Valken en Boudine den Ledeghen.

35O" Janne van

Fo L7 r" /1O"

35L" De schepenen beslissen dat Lievin Deyvoete als vervanger van Lysbette
Katheline, bastaard van Clais Steps en echtgenote van Jan de Vries, ,rbijgenaamd Vriese Utenhove, de helft van 4 Ib" 4 s" gro" tourn" zal moeten
betalen aan Marie Stepso zuster van Clais ter terugbeLaling van het geld
dat zLi haar broer Clais geleorid had" Jan de VrÍese za1- de geleende som
dan op zijn beurt moeten terugbetalen aan Lievin Deyvoete" Ook de kosten
42 gro" zijn te hunner laste"
Fo 1,7 v"/13"

47

14Q4,

decemþe_r

-l
352" Jan Rebbe erkent dat. híj 30 s" gro" tourn. schuldig is aan FransoÍse
Mora.le "
Fo 1,7 r"/8"

7404

december

2

353" Jacop cie Scaelgedeckere erkent dat hij 2Ib" 2 s" 6 d" gro" schuldig is
aan Janne Stulle "
Fo L7 v"/2"

354. Jan van Buleere verkoopL een halve brur-¡der akkerland, gelegen te Lovenclegem aan de oostzijde van de kouter tussen cJ.e percelen van de cotidianen
van Sint-Michi.els en van Ilainric van Dankaertsheeke aan de trhaghegrachttl,
aan Heinrj-c van Danl<aertsheeke Legen 2 Lb" 12 so gro.

f¡" 68 r"/4"

t4O4. december

3

355" Saladyn van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vinderen van
de opperl<osterij van Sint-Michiels, melden dat ziy op 9 september 1404
Kateline van de Poele hebben opgedragen 14 s" 7 d" gro" te betalen aan
Mechiel Steyaerde en nog eens i6 gro " aan kosten "

F" 14 v"/3"

356" Saladyn varì HerLbuer, Vfillem van Meerendre en hun gezellen, vinderen r¡ar,
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zij in de registers van
hun voorgangers hebben vastges'Leld dat. deze op 21, juni 1403 Vr/outer van den
Scoete hebben opgedragen L8 s " 6 d " gro " te betalen aan Mechiel Steyaerde
en nog eens 32 gro " aan kosten "

F"

1"4

v" /4

"

357" Saladyn varr Hertbtter, W-i-llem van Meerendre en hun gezel-len, vinderen van
de opperl<osLerlj van Sint-Míchiels, melden dat zij op LL oktober 1"4A4
Jacop Valke hebben opged.r:agen 1-O s " gro " te betaten aan de echtgenote van
Jan Hee::enbouts en nog een s 27 gro " en f- ing. aan kosten.
Fo 14 v"/5"
358" Saladi jn van l-lertbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Sint-MichieIs, melden dat zij op 1-5 september 14A4
Hèinric van der Dwersstraten hebben opgedragen 6s 4 d" gro" te betalen
aan Jan Cappen en nog eens 43 gro" aan kosten.
Fo 1"4 v" /6 "
359" Saladyn van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun gezel1en, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zij op 22 november L404
van de Voerde (woonachtig te Deinze) hebben opgedragen 3 s" gro" te beta.len aan Janne van der Neste en nog eens 2 s" 6 d" gro. en 2 ing" aan l<osten

Fo

"

1-4

v"/7"

4g

74A4. december

3

360" Janne van clen Hasche, timmerman, erkent dat hij 30 s" gro" en L4 halster
evene schuldig is aan GÍ11i-sse Rusins "
Fo 1_5 r" /4"
361-" Messe van TurLelboeme en Gheerard van Turtelboeme erkennen dat z,íj 2 lb"
2 s" gro" schuldig zijn aan Perchen den Meyere voor de aankoop van een
paard "

F"

1"5

r"/5"

362" Jan Seyssone, fs" GiIlis, erkent dat hij 3 lb" gro" schuldig is aan Janne
Droechbroet voor een borgtocht "
Fo t5 r"/6"

363. GiI1is Cousin, f s " Jan, hroonachtig te SinL-Martens-Lj-erde, erkent dat
hij 3 lb. L0 s" gro" Lourn" schuldig is aan Stevine tStrammen voor de
aankoop van een huis over de Schelde ttbacht,en kaerdert
"
Fo t5 ro/8"
364" Jan van der Boemgaerde, fs" Jan. (afkomstig van Veurne) erkent dat hij
L7 so gro" tourn" schuldig is aan pieLeren Pecsteene, zijn stÍefvader.
Fo 15 v"/1,"
365" Fransoys van der cappellen verklaart dat Janne van der Naste de 4 1b"
L0 s" gro" tourn" die hi j hern schuldig was a1s borgstell-er voor Gi1lis
Feytemanne be'Laald heef t "
Fo L6 v"/7.
366.

Kateline van Tweembeke erkent dat z.ij 2 Ib" gro. schuldiq Ís aan Diedericke Koet voor de aankoop van haring. Mechiel Laurej-ns stelt zlch lcorg
voor haar"
F" 17 r"/13"
¡

367" Jan Seghers, fs" Jan, erlcent dat hi j 1-O lb " gro " tourn . schuldig is
aan Fransolse van de¡: Smessen voor de aankoop van een huis in tfsBeerenstegheff

Fo

1"7

.

vo/!.

368. HeinrÍc den Necker, fs" Heinric, erkent dat hij 3 lb" gro" schuldig is
aan Segheren van Meeren"
F" 1,7 v" /3 "
369" Janne den Duuc schenkt de helft van zi.jn huis, qelegen op de Korte Steen
dam, aan Symoene den Duuc, z.ijn zoon" Zij moeten een landcijns betalen
van 1 nobel aan Pieteren van Bervelt en 22 so par" aan de stad Gent, die
vertegenwoordigd wordt door Justaes Onredene"
Fo 1,7 v" /aO "

49

1.404. december

3

37O" Jan Coelman de pipere erkent dat. hi) 14 s" gro" schuldiq ís aan Mathijse
van den Boegaerde, omdat deze laatste zLjn schulden betaald heeft aan

Vincente Inghele "
F" 28 r" /12"
december 4

1,404

37L" Kerstiaen van der Gracht schenkt een líjfrente van 20 s" gro" tourn, per
jaar aan Jehanne van der Gracht, zLjn dochter en kloosterzuster rtte, ./OSscheft , omdat zLj niet kan delen in zijn erfenis
"
Fo 1,5 r" /9 "
372" Ghiselbrecht de Vos, Jacob van der Molen en hun geze1Len, vinderen van de
onderkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 23 september 1,4A4 Lodewyke
van den Berghe hebben opgedragen tz s" gro" te betalen aan Janne van Cotthem "
1,7 v"

Fo

/4"

373" Ghiselbrecht de vos, Jacob van der Molen en hun gezelren, vinderen van de
onderlcosteríj van Sint-Jan, melden dat zij in de registers van Gheerolf
Bette, Lievin van Mossevelde en hun gezellen, hun voorgangersrhebben aangetroffen daL zii op 1"o mei 1-404 Jacoppe van den Doerne
hebben opgedragen
9 s' 9 d" gro" te betalen aan Willem den Ruwere en nog eens
20 gro" aan
kosten "
Fo 1,7 v"/5"
374

"

37s"

Ghiselbrecht de Vos, Jacob van der Mo1en en hun geze11en, vinderen van de
onderkosterj-j van Sint*Jan, melden dat zlj op 1,g september L4C4 Janne
van
Overmeere hebben opgedragen 3 lb " grîo tourn te betalen aan Arende van den
"
"
Damme en nog eens 22 gro. aan kosten.
F" 1,7 v" /6.

Heinric Boelen en Katelj.ne Landsmans, zijn echtgenote, scheiden van tafel
en bed en verdel.en hun goederen Zij mogen allebei hun persoonlijke goederen meenemen, maar moeten ook"de schuiOen dragen die zi j ze1f gemaakt
hebben" I^li1lem Lammins treelt hierbi j op als boigsteller voor Kateline
Landsmans en Joos Mersch voor Heinrlc Boelen
"
F" 25 r"/8"
december

1.4

376"

schepenen be,slissen dat Janne den Fellen en Michiele van der HÍtde 35
gro.
s"
tourn " zuJ-len moeten betalen aan Claise de Pape.
FO 1'7 v"
De

11,1"

377

"

De

36
FO

schepenen beslissen dat Janne
s" gro" zullen moeL,en betalen
17 v" /12"

den Fellen en Michiele
aan Janne den Rutere "

van der Hilde

50

1404, december

5

378" Gillis Simoens, de exuwere, erkent dat hij 36
s" gro" tourn" schuldig
is aan Janne den Grave "
Fo 1,7 v" / j"4 "
379" Jan Lettetjans erkenL dat híj B Ib" gro" tourn"
achterstallige pacht
schuldig is aan Gi1lis Caryn " Fransois Sybert enaan
Gillis
Lettel¡ans stellen zícin borg voor hem

Fo 18 v"/5"

3Bo" Jacop van
Brouke, Hefnric van Ghincierhover en wíllem van der vondelen,
9"nerfgenamen
verkopen als
van Diederic sletsarde en Lisbette van der Beke,
zLjn weduwer een huis met aIle toebehoren,
gelegen in de ?rhoedeveldestrate" in de parochie Zaffelare, dat toebehoort
uuñ het goed rter hellen,? en
dat nu in pacht gehouden wordt door Jan van Botelare,
aân Janne den Boemhouwerer priester"
Fo 22 v"/2"

Heinric van Ghinderhover, Jacop van den Brouke en Willem
van der Vonclelen
verkopen ar-s erfgenamen van Diederic sletsarde het
t'ter
goed
Wu1ghen",
geleqen in het l_and van Aalst te Heldergem en
14
en
een
halve
bunder
groot,
Mergriete
sBoemhouwers,
weduwe
van
Philip
Bussaert
"1n
Fo 22 v"/3"
"
382" Heinric van Ghinderhover, Jacob van den Brouke
willem van der Vondel en
verkopen een erferijke rente van g so par" per en
jaar
aan Lisbetten van der
Beke, wecluwe van Diedericx sletsaerts. Deze runl"
rust
op een erf gelegen
'in de Brabantstraat waar nu Heinric van den steene woonachtig
is"
F" 23 r"/7"
383" Heinric van Ghinderhover, Jacob van den Brouke
en willem van der vondelen,
erfgenamen van Diedericke sletsaerder êñ Lisbetten
weduwe, schenken de rente van 6 s" par" per jaar, van der Beke , zijn
die rust op een pand
gelegen in het'rsceppers veltil waarvan de andere helft
behoort aan de
weduwe van Jan van der Mosen, alias van Buxtale,
aan
de
kerk van Bavegem
in uitvoering van het testament van de overLeoeá urçvçlrLÑe
Diedericke Drsletsaerde"
381""

Fo 26 V" /3"

1,4O4, december

7

384. Gillis van de Velde erkent dat hij 2 lb" gro"
tourn" schuldig is aan Segheren van den Sompele
"
3 februari 1405: deze som
geld werd door Segheren van den Sompele doorgespeeld aan Aechten Verneys
"
F" 1,8 r" /1"

5L

december

L4C.4

B

385" Janne van

Den::emonde en Janne den Koc, bakker, legqen
de grens tussen hun
beider erven, gelegen aan de Nieuwstråat,
,ru"t,
r:egelen
het gemeenschappelij]< waLerverbruik er¡ komen ouereen tegen werká voorwaarden
Janne den Koc
z'L jn varkens za1 mogen houden.
Fo 1,8 v" /1,"

1"404

^

december

9

386" Clais van Heedevelde erkent dat hÍj 48 s" gro"
tourn" schuldig is
Floreinse Vilaine t zilversmid"

aan

F" 78 r"/3"

387" Ja.n de Bee.cie verklaarL dat het erf gelegen
te Viane nabij Geraardsbergen
,
d¿rt rnghele r'r¿¡ Beelde kocht van Janne
MaLoyere,, Gheeraard putocke, Clais_
se den Visschere erì Janne clen Visschere, geheel toekomt aan
zljn broer
ïnghele "
Fo 1"8 r" /4"
-?88" I¡r/iliem

cle_ Cloppere, f s" Michiels, erkent
dat hij 7 Ib" gro" tourn" aan
achte.::stal Lige pacht schulclig is aan Pieter
Boelen "
Fo 18 r"/to"

389" Lievin Hursi:aert erkent dat hij 1.2 rb" gro" tourn"
schuldig is aan Gillisse verì Roeme voor de aankoop vãn eenv 4 óti.*ái"n-. Gi11is
Hulstaert, zijn
-v9'd,er.r Lievin Hulstaert,
zj-jn oom, Jan Dammaert en Ivlertine NeeIs stelden
zLcn t>org voor hem"
11o 1,8

1.404

r"7tt"

december

L0

390" Lievin Gheylinc erkent dat hij 3C, so gro"
schuldig is aan Janne den Witten
smid, voor de aanlcoop van i jzer"
ñô
Àr
r
.LJ v" /2"
391," Gheerard van Turtelboeme erkent dat hlj
Janne Bloumen voo.r de aa.nkoop van laken" 46
F" IS v" /5"

s" 2 d" gro" schuldig is

aan

392" De schepenen bevelen Claren van de Voerde 28
gro" te betalen aan broeder
Janne Mursepeine, die optreedt in de naam vans"
het
sint-Janshospitaal 'in
clen Houtbriel " Gillis van der Bercmost moeL dezelfde
som betaren aan Cl aren
van de Voerde"
Fo L5 v" /6"

393' BerteLmeus-Enghelaert, echtgenooL van de weduwe van
geeft Gillisse den Beckere ãe vormacht om in zijn naam
"l".on Kerstiaens,
geld te innen
dat Jan de clocghietere hem in naam van zí jn ,rróur nog het
schuldig
Ì^/as.
F" 18 r"/5"

52

74A4. december 10

394" Herman Mosschaert erkent dat hij 2 lb" 10 s" L0 d" gro" tourn" schuldig
is aan Lyncke Nachteqalen en Gheerarde den Drussate omdat zij zLch eertijds voor hem borg gesteld hadden" Jan de Moer treedt nu op als borgstel-

ler voor hem"
F" 18 r"16"

395" Lisbette Volponds, weduwe van pieter, erkent dat zij 26 so gro. tourn"
schuldig is aan Mergriete, echtgenote van Jan Seke1s"

F" L8 r"/7"

396

"

Jan van den Pitte, fs" Pieters, erkent dat hij L7 s" gro" tourn" schuldig
is aan Katelíne Mabeuds, weduwe van Jan van Merlebeke, voor de aankoop van
haar goederen gelegen in het rechtsgebied van de vierschaar van Merelbeke"
I{ughe van de Walle stelt zich borg ciat z,ij op haar beurL al haar verplich-

tingen zal nakomen "
F" 1-B r" /B "

397" Diederic van Leyns, priester, erkent dat hij 6 1b" 10 s" gro" tourn" schuldig is aan Lievin den Deken, fs" JusLaes voor de aankoop van een huis aan
de Zandberg achter het huis van Jan van cie Kerchove "
Fo L8 r"/12"

398" Philips de Jonghe, rÍdcJer, schenkt Janne van Varnewyc alIe schulden die
de volgende personen hem nog moeten: de weduwe van Mattys Cachtel nog t6
so gro" en 32 so gro" aan achLerstallige pacht; Jan Gardyser nog 4 s"
gro"; Jan de Meyere nog 39 gro" en Jan Minnebode 42 gro.
Fo 1,8 r" /L3 "
399

" De schepenen bevelen PieLeren Pite 30 s" gro" tourn" achterstallige tiende te betalen aan Jan Morale , priester, afgevaardigde van het kapittel van
Sínt-Veer1e, omdat hij zj.ch eertijds borg gesteld had voor Lieven de Moer
brouwer "
Fo 2L v"/8"

4OO" Jacoppe Vrancx

erkent dat hij 24 s" 4 d" gro. aan achtersLallige pacht
schuldig is aan Laureins Boudinssone"
F" 22 ro /1,"

40L" Jan Bosscaertr'schenktde helft van detrscursmullen buten l,r/inLgatenn die
,
hij even voordien gekocht had van Jacoppe den Pottere, aan de gilde cler
huidevett.grs, vertegenwoordigdrdoorrhairiadeken, Lievine van euinqueren"
Fo 22 ro/3"
õmbê¡: 1"t
402

"

1.

t¡

Jår¡ CooÏry{dn.de pipere erkent dat hij 21 s" B d" gro" schuldig is
Janne de l¡rlinter"
Fo 79 r" /!A"

aan

53

1404, december 11.
4O3" Nys Mínnaert erkent dat hij L1 halster zaad schuldlq is aan Gil1ls Bekaerde
en \¡Jillemme den Vi-sschere "
F" 23 r" /7"
4C4 "

Lisbette van der Beken, weduwe van Diericx Sletsaerts, verkoopt een huis
aan de Kalandenberg daL men de ftspieghel'r noemt en twee achterhuizen achter
de Heilige GeeststraaL voor 40 lb" gro" en een lijfrente van 1 lb" gro" per
jaar aan Justaese Coets" Op het grote huis rust een landcijns van 52 s"
6 d " par " en één kapoen per j aar ten voordele van een capelrie van SintVeerle, die nu in handen i-s van Jan van den Paeuwe, terwijl op de 2 achterhuizen een landcijns van 22 s" par" per jaar rust ten voordele van de O"L.-Vrouwgilde van Sint-Jan en op het andere erf ten voordele van de SíntNiklaaskerkl In naam van deze eerste instantie trad Jacob de Baertmaker als
ontvanger van Sint-Jan op"
Fo 26 r"/5"

4O5" MergrieLe Els erkent 1,3 lb. par. schuldlg te zljn aan Pletren der ln/edewen
voor de aankoop van þaring" Lievln van Damiaet en l¡/i11em van Damiaet stellen zLch hierbij borg voor haar "
Fo 54 v"/5"
1"404, december

1-2

406. Boudln Lampe verkoopt een huls, gelegen in de Drapstraat, de ttbuisert geheten, voor 1-2 Ib" 1O s" gro" tourn" aan Janne Scoep" Op dlt huís rust een
landcijns van 3 Ib" par. per jaar ten voorciele van het Sint-Jan en Paulushospitaal te f'tniaelbrugghe"" Deze instelling wordt hierbij vertegenwoordiqd
door Boudin Goethals "
Fo 20 v"/6"
1404

december

L3

" Jan Herpolf erkent dat hij 24 s" gro" tourn" schuldig is aan Michiel Steyaerde voor de aankoop van hout "
Fo 19 r" /9.
4O8" Jan de Meyere, fs" Jan en Lisbette Scoemans verkopen een lijfr:ente van 6 s"
gro" Vl" per jaar aan Janne van den Sleutele, alias den backere en Beatrlsen l^li11ans, zljn echtgenote" Deze lijfrente berust op een huis, gelegen
te Sanderswal tegen deitBetsgrave bruggherrtussen de stove (1) die men
iltScaetrf noemt en de brouwerij die de ttp¿Ieil heet" Op dit huis rust een
grondciJns van 20 s" par, per jaar ten voordele van de stad Gent"
Akte geschrapt op 22 september 1"407':<lrnCat Jan van den Sleutele deze lijfrente had kwijtgescholden"
F" 19 vo /5"
4O7

(1) eqn bepaalde rulmtè, als openbaar badhuis ingericht"

54

1404, december 13
4A9" InJillem van den Pitte, Jan Toete en hun gezellen, vinderen van Sint-Jacobs,
melden dat zi-j op 2 december 1,404 Janne Buline hebben opgedragen 2 s" €'i d.
gro" te betalen aan Pieteren Elebout en nog eens 2 s" 7 d" gro" aan kosten"
Fo 20 r" /1"
41O" Philips Rament. erkent dat hfj 24 s. gro" tourn. aan achterstallige 'pacht
schuldig is aan Andriese den Plantere "
F" 23 r" /2"
41"1""

De schepenen beslissen ciat Janne de Siwelere 2I1o" 1,7 s" gro. zal moeten
betalen aan Janne van den Pene omdat hij zich eertijds borg gesteld had
voor Jacobpe van Hamme" Deze laatste za1 op zijn beurt zLjn schuld moeten

vereffenen met zijn borgsteller"
Fo 23 r"/8"

412" Jan van Varnewyc, fs" Sandersr ohtvanger van het Land van Zottegem, Jan
Braembosch, baljuw van Zottegem en Gillis de Raven, baljuw van Slnt-MariaOudenhove, beloven de 45O Franse kronen te betalen die Hughe van Melnyn,
heer van Ant.oing en krurggraaf van Gentr ñog schuldig is aan Robberecht van

der

Hoyen

"

Fo 68 r" /1"

1"404. december

1"4

413" Gltlis Vaenkin erkent dat hij tO lb" 1L s" 6 d" gro. tourn" schuldig is aan
Janne van den lnloelputte omdat hij zlch eertijds borg gesteld had voor een
schuld dÍe Lodewyc van den Berghe en zijn vrouw haclden tegenover Janne van
den l¡/oelputte.
F" 10 v" /3"
414" Lodewyc van den Berghe en Lysbette Acharis, zijn echtgenote, erkennen dat
zi) 45 tb " gro " tourn " schuldig zLjn aan c1lllsse Mayaerde"
Fo 22 r"/6"

415. Gillis Vaenkin erkent dat hij 3 lb" 12 s" 6 d" gro" tourn" schuldig Ís aan
Lievine van Caneghem, omdat hij zïcl7 eertijds borg gesteld had voor Lodewyc
van den Berghe en zljn vrouw, die hem beloofd hebben het geld terug te betalen

"

Fo 22 v"/4"
41"6"

Lysbette Acharis en Lodewycs van den Berghe, haar echtgenooL, verkopen een
bunder land gelegen blj de akker terrlandhokere dat men eet in de broucf'
te Gent, 5 bunder land gelegen I'te beke voor sinaeysrr ttde bentertgeheten
en 75 roeden naast het ttspitaels goedert te Oudenaarde, die ze gekocht hadclen van Lauwereins Palen, voor een som van 1,6 Ib" B s" 2 d" gro" tourn. aan
Gillise Vaenkine ter afbetaling van hun schulden aan Janne van den hloelputte, scheerder, en Lievine van Caneghem"
F" 24 v" /2"

55

14c'4
417

"

1404
419 "

479

december

1-5

Jan Mayeghem en Jan Meyerart, voogden van de kinderen van Jacob Meyerart,
verkopen een achtste van het huis, gelegen aan het pleintje rechtover de
Vrijdagmarkt, tussen de huizen van Justaes onredene en Hughe Soetebrox, aan
Ghelvoete den Amman " Dit huis behoorcle vroeger aan LievÍn van den Hoeghenhuus en Liefkin, ziin zoon" Het is belast met een grondcijns van 6 lb" B
s" par" per jaar Len voordele van de beggarden van Gent, die worden vertegenwoordigd cloor Pieter Vlaminc, broeder" Daarnaast verkoopt ook Jan van
Nevele een vierentwintiqste en Heinric Damman die optreedt in naam van Katelinen Indelins, van doinse geheten, een achtste van het huis, allen aan
Ghelvoete den Amman "
F" 67 r"/5"
december

L6

olivier van clen DaIe en Kateline van der Poerten, zijn echtgenote, verkopen
een lijfrente van een halve mudcJe rogge per jaar aan Glorien Willaerts.
Deze 1Íjfrente berust op een huis, qelegen in de Hoogstraat tussen de huizen waarin OlivÍer van den Dale en Gil1is van der Meere in wonen" Op dit
huis rust een grondcijns van 25 s" par" en 3 kapoenen per jaar ten voordele
van Everart Rynvisch" Wulfram Vriend was hierbij aangesteld tot ontvanger
in naam van Everart Rijnvisch"
Fo L8 v"/7"

" Jacop Janssone erkent dat hij 7 Ib" gro" tourn" schuldiq is aan Janne van
den Heede voor de aankoop van een schip"
F" 19 r"/2"

42O" Olivier van Varnewyc en Jacop van der Gage, schaliedekker, erkennen dat
zíj 13 1b" 12 s" gro" tourn" schuldig zi-jn aan Janne van tn/estvoerde" Da-

niel Bette treedt hierbij als borgsteller
Fo L9 r"/3"

op"

421ti Laureins

de Portere erkent dat hij een hoeveelheid hout schuldig is aan
Pieteren Heins " Pieter van Hillaer, fs" Jan, stelt zich borg voor hem"
Fo 23 v"/8"

4C4

de

ber

1.7

422" De schepenen beslissen dat Simoene en Jan van Bakerenrvader en .",oon,
enerzijds en Phaes en Kathellne van der Mersch, anderzijds, zul1en moeLen
verdergaan met de verdeling van de goederen van Jan van Bakeren en Katheline van der Mersch ten gevolge van hun scheiding van tafel en bed, die
door Simoene was stopgezet" Bovendien zullen Simoene en Jan de betaling
van L6 lb" gro" aan schulden die het echtpaar voor 13 december 1"402 ge:
maakt had, mogen verhalen op het gemeenschappelijk bezit"
Fo 1-5 v" /7 "

56

1404

december

L7

423" Jan van den Moertere erkent dat híj een hoeveelheici hout en L8 gro" schuldiq is aan Daneele paesdach"
Fo 19 r" /1"

424" Gillis de Kever, fs" GiIlis, erkent dat hij 10 lb" 7 s" 6 d. gro" tourn"
aan moerpacht schulclíg is aan Michiele de l¡Jint, die dÍt stuk moer van een
halve bunder groot even voorclien kocht van de voogden van het lr/enemaerhos-

pÍtaal te
Fo

1,9

Gent

r" /5 "

"

425" Janne Houcmanne, erkent dat hij a1s echtgenoot van Mergriete Cabuus L4 s.
3 d" gro" schuldíg is aan MerqrieLen Smeets"
20 oktober 1405 : deze schuld werd betaalcl "

F" 22 r"/4"

426

op 16 december 1,404 kwamen een aantal eerbare lieden meederen dat WÍ11em
van der \¡/erst op 5 september 1399 erkend hacl 6 Ib" gro" tourn" schuldiq
te zijn aan Kateline van der Werst, zijn moeder"
F" 22 r'/5"

Cornelis de Lantmetereo woonachLig te Tmpe, verkoopt een ltjfrente van 6
s" gro" tourn" per jaar aan Janne van Exaerde" Deze IÍjfrente berust op
een erf , vier mi j I buiten Gent gelegen, dat ^Jaab*l Jks-:1,2 sc. grol opl-evert.
WÍIlem van Beveroeghe en Pieter van der Beke stellen zlch noig voor hem"
Fo 22 v" /5"
428" Jan Melis erkent dat hij 2 Lb. 15 s" qro" aan achterstallige pacht schuldig
1s aan Janne van Overackere "
F" 22 v"/6"

427

"

429" Jan van Leins, üan de \¡/eercman en hun gezellen, vinderen van Sint-Nik1aas,
melden dat zij in cle registers van hun voorgangers hebben vastgestetd dat
zLi op 13 oktober !4A3 Maerc van der Bare hebben opgedragen 5 s" gro" te
betalen aan Gíllisse Goegghebuer en nog eens 1,7 qro" en 1 Íng".aan kosten"
Fo 22 v" /9"
43O" Jan van Leins, Jan de weercman en hun gezelren, vinderen van de sint-NikI aasparochie, melden dat zij op 26 november 1,404 Mattheeus de pors hebben
opgedragen 30 so L0 d" qro" te betalen aan Dlederic Koec en nog eens 39
gro" en 1 íng" aan kosten "
Fo 22 v" /1c "

431" Jan van Leins, Jan de Weercman en hun c;ezellen, vinderen van

de Sint-Niklaasparochie, melden dat zij op 22 oktober 1"404 Kerstine Loufs hebben opgedragen 6 s" gro" te betalen aan Pieter Eeciden en nog eens 3 s 3 d" gro"
aan kosten "
Fo 22 v" /17"

57

1404, december

17

432" Jan van LeJ-ns, Jan de vr/eercman en hun gezelren, vinderen van de slnt-N1kl aasparochie, melden dat zij op 9 september L4C,4 Jan van Assche hebben
opgedragen 2 s " gro " te betalen aan Jacoppe den Bake en nog eens 1"4 gro
"
aan kosten "
Fo 22 v" /L2"

433. Ptteter Sersimoens en Jan Sersimoens, erfachtige l-ieden van Gent, verklaren dat Diederic Mande op 30 mei 1401 heef t erkend dat hi j 7 Ib" 1_O s.
. gro" schuldig is aan Jan Sloeven, voogcl van Simoens Sersanders klnderen "
' F" 36 v"/2"
14c4
434

435

"

"

december

1-B

Jacob van Perboeme erkent dat hi j 2 lb" gro" schuldic¡ is aan Arende Borde"
Fo 17 v"/7"
Wouter Scaec erkent dat hij L9 Ib" 10 s" gro" tourn" schuldíg is aan Alyssen sBanen, weduwe van Gil1Ís van Betsbrugghe, voor de aankoop van ee n
huis, qelegen in de VeldstraaL tussen de huizen van Wouter Colnemaker s
en Olivier van den Strekele" Op dit huis berust een landcijns van 30 s"
par" per jaar ten voordele van het Bíjlokehospitaal, 16 s" par" per j aar
ten voordele van het Kartuizerklooster en I s" par" en 2 kapoenen per

jaar ten voordele van WiIIem Sersymoens"
28 jurÍ 1"4L4: Al-ysse sBanen verkraart dat alles betaard
F" 19 r" /6"

ds"

436" Heynen den Necker en Kathelíne van den Wale, zijn echtgenote, verklaren
dat Heinric de Necker en Mergriete de Bortaens, vader en moeder van Heynenr de belofte die zlj bij hun huwelljk qemaakt hebben om hen gedurende
4 jaar te onderhouden, vo1ledÍq hebben nagekomen"
Fo t9 r" /8"

" Joes Roeland erkent dat hij 27 Ib" L0 s" par" schuldiq is aan Victoere
van der Sickelen voor de aankoop van schapen "
F" 20 r'/4"
438" De schepenen beslissen dat Janne Droeqhbroet, platijnmaker, 20 s" gro.
en 18 miten zaL moeten betalen aan Kateline, echtgenote van Jan Brunals
en dat
Kateline hem het voorziene platijn zal- moeten leveren"
437

FO

22 r" /8"

14O4.-_december !9
439

" Arend van der Veere erkent dat hfj 2 lb. 15 s" 4 d" gro" tourn" schuldíg
is aan Janne van der Burne voor de aankoop van Lwee paarden "
Fo

1,5 v"

/3"

44O" Diederic Koet, fs" Pieters, erkent dat hij 30 s" gro" tourn" schuldÍg is
aan Lybrechte van Lijke, priester, voor de aankoop van een huis"
F" 20 r"/6"

58

1404, december

19

441," Daniel Raes erkent 36 s. 5 d"
zijn aan Janne van den Hulle "
Fo 57 v"/4"

gro"

aan

achterstaì-1ige pacht schuldig te

442" Pieter Diedericx, alias de ghareelmakere, verkoopt een huis gelegen te
Assenede tussen de Veemarkt en het begijnhof dat liqt in de rr sGravenstraterr
aan Jan Dierkine, brouwer "

F. 19 v" /1"

443

" Jacop Heekaert erkent dat hij 23 lb" gro. tourn" schuldig is aan Symoen
Sproet voor de aankoop van een schip. Heinric Fierins stelt zich hierbi j
borg voor hem"
F" 1,9 v'/2"

444" Jan Rebbe erkent dat hij 1,6 s" gro. tourn" schuldig is aan Jacobpe den
Hamer voor cie aankoop van laken"

F" 22 v'/8"

445"

van Hoerne en Kateline Stroyers, zijn echtgenote, erkennen dat zij
1L lb" gro" tourn" schuldig zi)n aan lJeinric Fierins voor de aankoop van
een huis staancle t?buten cupentf naast Ghiselins van Everghem"
Fo 23 r" /4"
Vr/i11em

446" Phelips Scelpe en Jacob de puer verwisselen

hun schepen met elkaar
Om het
verschil irr waarcle te compenseren zaJ- Gillis de Smet, schipman, in "naam
van Phelips Scelpe 4 lb " 1_O s " gro " betalen aan Jacob de Puer" Jan van
Everghem, de jongher êñ pieLer Andries, sLellen zLch hierbij borg voor hem.
Fo 23 r"/9"

447" Lisbette l^lillaerts, weduwe van Jan Caberets, verkoopt de helft van een huis
en haar recht van bijleninge op de andere helft aan Gheeraerde Haroie tegen
een lijfrente van 12 s" gro" per jaar" Dit huis is gel-egen aan de kerk te
Latem en sLaat op een halve bunder en een halve dagwant grond"
.Ero

23 v"/1"

448" Gitlis de Smet, schi-pman, erkent dat h.i j 5 lb" 10 s" gro" tourn" schu ldig
is aan Philipse Sce1pe voor cie aankoop van een schip en 4 lb" 1,O s o gro"
tourn " aan Jacoppe den puer voor het schip van dezelfde PhÍlipse Scelpe "
Fo 23 i"/6"
7404" december 21
449

"

Jan de Bliec, alias f'van der sleutelerrverkoopt een lijfrente van 6 s"
gro" tourn" per jaar aan Janne Líevins, priester" Deze lijfrente berust
op het huis hiaar hij nu in woont, rechtover Boudin van Ravenscoet en tussen de huizen van Pieter Jacobsoens en cle weduwe van Jan Clocluders. Op het
erf van clit huis rust een landcijns van 2 s. gro" per jaar ten voordele
van de O"-L.-Vrouwegllde van Sínt-Jan"
F" 68 ro/3"

59

december 22

1"404

45O" Jan Dan><sone e.rkent dat hi_j 3 1b" L0 s" gro" tourn " schuldig is aan Janne
van de Vel.de voo:: de aankocp van een schip" Arent Valke en Laureins HomIay

stellen zich borg voor de beLaling en Boudj-n van den Velde voor de levering
"
Akte geschrapt op 2 oktober 1_405 omclat deze schuld werd vereffend "
F" 19 v"/7,,
ervan

451" PhÍ1ips de Costere erkent dat hij 3 lb" 16 s" 9 d" gro" tourn" schuldig is
aan Janne van der Beenighe, ontvanger van Katheline Sersanders"
Fo 23 r" /3"
452" Lievin de Pottere verl<oopt.een lijfrente

van 6 s" gro" per jaar aan Kate*
line sPottei-l, zLjn zuster " Deze lijfrente rust op een huis, gelegen op
de Muide Lussen de huizen van Vrlillem Sersymoens en Gillis van den Bunre en
op dit huis rust een landcijns van 1-B s. par" per jaar ten voordele van
Justaes onredene, die optreedt in naam van de stad Gent"
F" 36 r"/5"

1,404

"

decernber 23

453" Thomaes de Cler:c, l-teinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de opperkosteri j varr Sint-Jan, melden dat zi.j op 20 december 14C4 Janne Dullaerde,
f ß. Gheerolf hebl¡en opgedraqen 12 s"'gro" Le betale4 aaq Jan Kennen en nog
eenf.i 20 gi:o " aê.n kosten "
F' 14 v" /8"
454" Thcmaes cle C.l-erc, Heinri_c Coeiins en hun gezellen, vinderen van de opperkosleri j van- SinL-Jan, melden cjat zij op 20 december t4O4 Jan Dullaercle,
fs. Gheerolf, hebben opgedraqen 3 s" gro" te betalen aan Oliviere van Juqon
en nog eeÌls 19 gro" aan liosten"
Fo 1,4 v" /9 "
455

" Kai:heiine, echtgenote van Gj-1Iis Groeten, erkent dat zLl 2 lb"
schuldig is aan Gillisse Roelfs"
Fo 14 v"/lO"

1"3

s" gro"

456" Jan de Vos, fs" Jarr, verklaart dat Jan Valke, fs" Jan, hem het qeld heeft
beta.ald dat hij hem schuldig r¡/as voor de aankoop van een huis, gelegen te
frcrommen esscherr aan de oostz-i-jde van de stove die
men iltrisekinrr noemt"
F" 20 r" /3"
457

" Lievin Deyvoet verhuurt een stal in het grote vleeshuis voor
van twee ; aar aan Lievine Meyeraerde"
fo 20 r'/8"

een

periode

458" I-leinric Zymaer, Thomaes de Clerc en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 1-6 oktober 1404 Bernarde van den
Steenpí Lte hebben opgedragen 4 s " gro " te betalen aan Janne van den WoeI-

pitte, fs"

Fo

2.3

r" /5"

Jacop"

60

1"404. december 23

" Kerstiaen Boudins erkent dat hij 30 s" gro" schuldíq is aan Janne van
Exaerde, clÍe optreecJt in naam van mevrouw van Linterne, voor de aankoop
van hout
F" 23 r"/6"

459

460" Fransois Seissone verkoopt een lijfrente van L lb" gro" tourn" per jaar
aan Janne Boelen. Deze lijfrente rust op een erf, 2 mijl buiten Gent gelegen

"

L7 f ebruari 14O5: deze lijfrenLe werd hem kwijt gescholden.
F" 24 r" /12"
461""

Pieter

Moraen

verhuurt rle helft van zLjn stal in het grote vleeshuis ge-

durende één jaar aan Fransoyse Seryd!"orsø
Fo 25 v"/7"

¿1

1,405"

Íanuari

2

462" Píeter Jacops sone erkent dat hiJ
Diederlc Valken en Arende Valken "
Fo 19 v" 18"
463

2

lb" 16 s" gro" tourn" schuldig is

" Joes Noyt belooft 1"2 en een halve last turf te leveren aan pieteren
tier" Jan van den Wincle stelt zich borg voor'ihem"
Fo 20 r"/2"

aan

wau*

464" Jan i¡/outersr woonãchtig tettVo¡îhouteftin de parochie Kemzeke erkent dat
hij 34 lb" tourn" schuldig is aan Janne van Maelgavere voor de aankoop
van een huis qelegen buiten de Grauwpoort, dat f''ij beloofd heeft te schenl<en aen zLjn zoon Janne Wouters ter gelegenheicl van zLjn huwelijk met de
dochter van WiIIem ympins"
F" 20 r"/7"
465

"

De schepenen van de Keure Ï:eslissen dat Janne van den Velde de 2o2S stokken hout die hij beloofci hacl aan Pieteren de Smet zaI moeten leveren ofwel 2 s" gro" per honderd stokken za1 moeten betalen" Hiervan zal hij wel
de 5oO stokken hout, die PieLeren de Smet hem nog schuldig was, mogen af:
trekken" Vüi11em de Smet en Gheeraerde van clen Steene, traden hierbij op
als vinderen, respectievelijk voor Pieteren de Smet en Janne van den Velde"
Fo 21" v'/2"

466" Jan van Bassevelde, vleeschouhrer, verhuurt een star in het grote vreeshuis
gedurende een jaar aan Clayse Serydierse.
F" 23 v'/3"
1,405. i anuari
467

" Clais

4

Rebau verkoopt 1 dachmael en 10 roeden land aan Wiltem van Crombrugghe tegen 2 i-lo" 1-5 d" gro"
Fo 28 v"/6"

61,

L405" Ìanu ari

4

468" Jan Snel1e, fs" Adri aen , erkent 30 s" gro" tourn" schuldig te zijn
Janne van ln/aes, brouwer, voor de aankoop van bier"
F' 36 r" /11"
1-405, i anuari
469

aan

6

" Luuc Nachteghale scheld t Pieteren den Scaepdrivere het geld kwijt dat hij
hem nog schuldiq htas voor de aankoop van de helft van een huís op de Tichelrei "
Fo 23 v" /2"

L405" i anuari

7

47C/ Marie sBlocs erkent dat zLj 5 lb" gro" tourn. schuldig is aan Janne Blocke"
Fo 20 r'/5"
471-" Robbrecht de Brune erkent dat hij g lb" gro" tourn" schuldig is aan Zoetine
van den Bergher'weduwe van Kerstiaens Stoevers, voor de aankoop van een
huis"

Jan-de Brune, zijn broer: êh Jan de croec, schepper, fs"
stellen zich borg voor hem"
Betaald op 13 jutl 14A6"
F' 23 vo/4"

Wl11em,

472" Clais Stake erkent dat hij 9 1b" gro. tourn schuldig is aan Janne van
Kothere, voor de aankoop van een hui s ín de"InlaaistraaL, GiILis Roe1f brou,
hrer stelt zich borg voor hem"
Fo 23 v"/9"
1,4A5. i anuari
473

"

Pieter de Scaepdrivere en Pieter rnghel, fs" Heinric, kopen het aandeel
van Ghelloete Damman Ín de 4 gemeten moer, gelegen in Moerbeke, naast de
trRuselmoêr", het land van Jan en segher nveiwijñ,
die hij in tl,oz samen
met Jan SersÍmoens en segher Damm ar voor een periode van 20
j
in pacht
genomen heeft van hetfrgraefvedumetr hospitaal, gelegen naast aarnsalen
de
Rijsel, tegen 4 rb" gro" per jaar" De kãopsom bedroeg L3 rb" gro" De ko-te
pers moeten nu verder de pachtsom en de
ten voãrdele van cle qraaf
"i¡ns
van vlaanderen betalen. Jan sersymoens en
Gí1lis van oe vÀroe";;"=GÍIrls,
stellen zich borg voor hen en ¡eioe kopers stellen bij eventuele tekortkomíngen een hujs, qelegen aan de Tichelrei aan d;';scanrugghen'f
Lreschikking" op dit huis rust een grondcijns van G s" par" per jaar ter
Len
voordele van de stad Gent, vertegenwoordigd door Justaes onredene en het staat

Lussen de huizen van Boudin Pennemans en de erfgenamen van pj-eteren van
den Hecke"
Fo 20 v"/2"

62

1,405. 'ianuari
474

475

"

"

a

De schepenen beslissen dat de verkoop van een huis h/aarop
een landcijns
rustLe van 22 gto" tourn" per jaar, ãoo" de
weduwe en de kinderen van
claeis Daens, vertegenwoorcligd-dooi Gillis Roelins,
voogd, aan vincente van der-sickelent zo moet worden geregeld, oåthun
vincente
volle
prijs van 70 lb' gro. za1 moeten betalen plus då lijfrente vande
3
lb" gro"
tourn" die de verkopers jaarlijks schurdiô zijn aan willem sersimoens"
De lijfrente van 4 lb" gro" per jaar ten voordere van Jacob
Broc, priester, en Janne van vuerþoute, die rust op het verkochte huis de
za1
echter
,
ten laste van de verkopers zijn
Fo 21, r"/3"

Janne den steene schelclt zoetin van den Berghe, weduwe van Kerstiaen
den
steene, fs. Janner êíì haar kinderen de lijfienúe van i- lb. gro" per jaar,
die men hem beloofd hacl toen hij hun zijn
in de Hoogpoort schonk,
kwijtr mj-ts het betalen van een afkoopsóm"huis
Bij
het betalen van deze afkoopsom is er een tussenkomst van Allaem van der scoerry"n, Zoetj-ne
van den
Berghe beloofde ook Janne den sLeene en Jacop, zijn l,aon en voogd
van haar
kinderen, de 5 s" 9 d" gro" te l:etalen die
jaårrijks schuldig was aan
Ilainôin Ëel1in*en Agneé:Èen;,chtJn echtqenote "'Lj
"
Fo 23 v" /5.

476" Píeter Mortier verklaart dat hi j B s" 1-O d. gro" ontvangen heef
t van t^til_
lem den Vremden in naam van Olivier van Poelvoerde"
Fo 24 r" /1O"
1,405. i anu arÍ

9

477" Matheus Dancins, Gheerolf Bette, Gheeraert Borluut en Mertin
Gheend,
erfgenanren van celie van vaernewyc, weduwe van Jan sGruters, cle
alias
van
boeclaer, verkraren dat Jan Rijm då achterstallige lijfrente, die hij
Celie vaernewyc bij haar dood noõ schurdig was, heeft betaald
"
Fo 20 r" /9"
478" Lievin de Temmerman erkent dat hij als borgsteller voor Janne
van de Voer_
de 1"2 f b" gro" tourn" schuldig is aan Clais Vite"
Betaald op 27 mel !4Os
F" 23 v" /LO"
1.405. ianu ar-l 10

479" Lodewyc van Calkine erkent dat hij L8 Ib" gro" tourn"
schuldÍg is aan Everarde van den Driessche voor de aankoop van een huis rechtover
hospi_
taal" Willem Seyssone en pieter Baervoet stellen zich borg voorhet
hem-;
Fo 24 r" /L"

63

L405. i anuarÍ
48O "

Jan sersymoens verkoopt het huis, de frkarrerr geheten, dat gelegen 1s rechtover de sint-Michielskerk tussen het huis van Jan sloeven en de brouwerlj,
aan Jan Monoye" op dit huis rust een grondcijns van 4 lb" par" per Jaar
ten voordele van de cotidianen van sint-Michiels.
7 februari 1'405: Jan Monoye verkoopt het huis verder aan Janne Sloeven
"
Fo 24 r" /1í-"

L405. lanuari
481_

482

483

"

"

"

1"1.

1,2

Gherolf Bette, fs" Gherolf, schenkL in naam van zLjn kínderen een erfelijke
rente van 3 1b" 4 d" par. per jaar op een erf gelegen buiten de
Torrepoort
waarop een huis staat dat men dettspiegheltfnoemt en toebehoort aan Jacoppe van Ertbuur, brouwer, en van L5 s. par. p€r jaar op een erf gelegen achter het goed van Jan clocmans, hraar nu Gheertruut van der Heydeñ op woont,
aan de cotidianen van Sint-Jacobs" In ruil hiervoor moeten zíj op de overl-ijdensdatum van Mergriete Utendale, echtgenote van Jacop Bruuscñs,
mÍs lezen voor het zieleheil van haar vader en moeder en haar beide een
echtgenoten. Deze schenki-ng werd gedaan in uitvoering van het testament van
Mergriete utendale" Gheeraert de Lantmetere trad hierbij op a1s
van de kerk van Sínt-Jacobs en PieLer Lernier als ontvanger van ontvanger
de cotÍdi anen .
F" 20 v"/3"
De schepenen beslj-ssen dat Jacob de Vos alle kosten zal moeten vergoeden
die verbonden waren aan de koop van een i¡/agen door Gillisse
den Badere"
Deze tJagen was immers in beslag genomen door de baljuw en de schepenen van
DesLelbergen, o.m. wegens verplichtingen tegenover Pieteren van Blslaero
F" 20 v"/5"

Jacob Maes verkoopt een lijfrente van 1,2 lb" par. per jaar aan Everaerde
van den Driessche en Mielberghen onredens, zijn eci^rtgenote" Deze lijfrente
berust op een bakkerij, gelegen in de oudburg tussen de huizen van
van Nevele en Boudins Leghen" Op dit huis rust een landcijns van 30Janne
6 d.
par" per jaar ten voordele van verschillende mensen. De bakkerij zelfs"was
in handen van de Heilige Geesttafel van SÍnt-Jacobs, vertegenwoordigd door
Ghiselbrecht van Roesselaer en van het Bijlokehospiúaat, oåt wordt vertegenwoordigd door Goessj-n Lusschaert.
7 mei 1'407 I Everaerde van den Driessche en zijn echtgenote scholden Jacob
Maes deze schuld kwijt"
F" 21 r" /2"

484" Boudine van den Kerchove erkent dat hij 60 s" gro. tourn" schuldig is
Everaerde van Mossevelde voor de aankoop van een huis.
F" 24 r" 12"
485" Lisbette Bornages erkent dat hij 28 s" 9 d" groo tourn. schuldig is
Michiele van Wijchuus"
Fo 24 r"/3"

aan

aan
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1,2

486" Heinric symaer, Thomas de clerc en hun geze1len, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, meLden dat zij
11 oktober t4o4 Goericke den
oreest hebben opgedragen 10 s" gro" te"ó
beLalen aan Gillese Soffien en nog
eens 77 gro o êtì Z ing" aan kosten "
F" 24 r" /4"
487" Heinric Symaer, Thomas de Clerc en hun geze11en, vínderen van de opperkosteríj van Sint-Jan, melden rlat zij op LL oktober 1404 Janne den Zingheloese hebben opgedragen L050 fascelen ( 1) te leveren aan Gillis Bekarde
en nog eens 19 gro" en 2 ing" aan kosten te betal_en"
Fo 24 ro/5"

488" HeinrÍc symaer, Thomas de clerc en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van sint-Jan, merden dat zij op 16 oecembár 1404 Janne Kusen, afkomstÍ-g van Letterhoutem, hebben opgedragen 5 s " 6 d " gro " te betalen aan
Gillis Bekarde en nog eens 21, gro" en 2 ing" aan kosten
"
Fo 24 r" /6,,
489

" Cornelisse van den Kerchove, olieslager, erkent dat hij 4
tourn " en zes vaten olie schuldiq is aan Michiele Donaes
"
Fo 24 r"/9"

s

L1, d

" gro.

49O" Mergriete van Buxtale, weduwe van Andries sBrouwers, geeft will-em cien Ruhren de macht voor haar rekening schulden te innen
"
Fo 25 v" /12"
491,"

Pieter de Scaepdrivere erkent clat hi.j 3 lb"
Janne Sersymoens en Zegheren den Amman
"
Fo 29 r"/4"

1.405. ì anuari

1"4

s" gro" schuldig is

aan

13

492" Jan van de WÍle erkent dat hi j 31 s gro, schuldiq is aan GilLis
"
Jan Stryc stelt zich hierbij borg voor
Jan van de 1¡/Í1e"
Fo 19 r" /L1"

Massj-n,

493" Nise Minnaert erkenL dat hij vier mudden rrnaeps saeLstr schuldig is
Gillis Bekaerde en tn/iltemme de Vischere"
Fo 20 v'/4"

aan

494" Jacob de Haesteqhe erkent dat hi j 1_8 s" B d" gro" schuldig is aan Jacoppe van der Straten voor een glaswerk.
Fo 24 v" /1""
( 1)

takkebossen

65

" i anu ari 1,4
495 " Lievin Utgebout erkent dat hij 22 1b" gro" tourn. schuLdig ís aan de korenkooplieden Janne Bai1liet, fs" WilIems, Boudine van dei B1oct, Seghere
den Ammanr Gillis clen Kempe, Lodewycke van den Hole: Arende valken, symoene Lachenjoen, Janne van den Hoeqhehuus, Janne Monnoye en Janne Kerch9f: Arent utgebout stelt zich borg voor zijn broer"
F" 21 r" /4"
1405, januari L5
1,405

496/ PieLer Palin erkent dat hij 3 Ib" 1,7 s" 6 d" gro. schuldig is aan Pieter
Paelínx voor de aankoop van een huis gelegen aan de Hoogpoort tussen Pieteren Mínnebods en de weduwe van KeLs "
F" 2L r"/5"

" Lievin Deyvoet verhuurt in naam van zijn kinderen een stal ín het grote
vleeshuis voor twee jaar aan Janne Meyeraerde. Simoen Deyvoet , zijn zoon,
stelt zich borg voor hem"
F" 24 v'/5"
498 " Philips Boll.oc erkent dat hij L8 lb" gro" tourn. schuldig is
aan Janne
Lammj-ns voor de aankoop van een schip" WÍl1em den Vremden, Jan Versaren,
fs" WÍllem en Wiltem Buuc stellen zj.ch borg voor hem "
Betaald cp 10 maart 1_407 "
497

Fo 24 vo/6"

499

" Pieter van den Assche erkent dat hij 24 so 6 d gro" schuldig is aan Andries Cruusmanne voor de aankoop van een huis.
Fo 24 v" /1O"

1"405. i anuari L6
5OO"

Jan Clais , r^roonachtig in Steeland, belooft de L4 mudden en een halster
gerst dj.e hij schuldig is aan Janne Laureins te zullen leveren"
Fo 21, v"/1"

5O1" Mergriete sBrunen erkent dat zíj 1"4 so 6 d" gro" schuldig is aan Janne
van Ziebrouc voor de aankoop van 1 riem biet "
Fo 24 v" /4"
5O2" \¡Jouter de Sloeve erkent

dat hij 6 Ib. gro" tourn " aan geleend geld schuldig is aan Janne Nachtegalen, fs" Jan "
Fo 24 v"/9"

5O3" De schepenen beslissen dat Goessine Seemins 20 s" gro" zal moeten betalen
aan de heer van Erpe"
Fo 38 r" /1"
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Lievin Ghisels erkent dat hij 3 lb" 14 s" gro" schuldig is aan Janne den
Langhen "
Fo 2L v"/3"

5O5" Willem den Oqghenadeghen en

cillis van den Nieuwenhuls verklaren dat zij
a1s vervangers van Claise van der Heeken 7 nobelen schuLdig zijn aan Janne
Onghenadeghen "
Fo 21, v"/4"

506" Jan Stryc, Clais Toete en Jan DÍerkin, vinderen van de onderkosterÍj van
Sint-Michiels, melden dat zii in de registers van In/illem Valx en ziin gezelIen, hebben vastgesteld dat zij op L2 apriìr 14C,4 Jacoppe van Mendonc
hebben opgedragen 24 s" gro. te betalen aan Janne den Duuc, ontvanger van
hel Kartuizerklooster, en nog eens z s" z d," gro" aan kosLen"
Fo 21 v" /5"

Stryc, Clais Toete en Jan Dierkin, vinderen van de onderkos teri j van
Sint-Michiels, melden dat zij op 22 oktober 1.404 Janne de
MoL hebben opgedragen 1,6 gro " te betalen aan Janne den Meester en nog eens 18 gro" aan
kosten "
Fo 27 v"/6"

5O7" Jan

Stryc, Clais Toete en Jan Dierkin, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiel s , melden clat zi j op 15 november 1-404 philip Vaenken hebben
opgedragen 5 en een hatrlre gro " te betalen aan Janne Verperen, fs" Jan en nog
eens 23 gro" aan kosten"
Fo 21, v" /7 "

5O8" Jan

509. Ghelvoet van Leins verkoopt een

erfelijke rente van 34 s" par. en een kapoen per jaar aan Janne den Bliec" Deze rente rust voor 20 s" par"
een
erf in de KruisstraaL waarop Jacob de scaerslÍpere woont en voor 14op
par"
s"
en een kapoen op een erf buiten de Torrepoort waar Jan Willaert op woont"
F" 21, v" /9 "

51o" De schepenen besl-issen dat Justaesse Hurteh:uuc 30 s. L0 d" gro" zal moeten
betalen aan Jan de Duuc, ontvanger van het Kartuizerkloostei, voor de aankoop van schapen.
Fo 24 r"/8"
51"1" \¡/illem de

Vriese erkent dat hl j 1"1.o lb " par " aan achterstaLlíge pacht
schuldiq is aan pieteren de Brunen, ontvanger
van het WenemaerhospiLaal .
F" 24 r" /13"

51"2

"

Jan Seghers, fs"
aan MichÍeIe den

F. 34

r"/6"

Bertelmeus erkent dat hij 32 s" gro" tourn. schuldig is
Wint voor de aankoop van 24 last turf"
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513" G1llÍs de pots erkent dat hij 2 lb" 1-3 s" gro" aan achterstallige pacht
schuldi,q is aan Janne de Bleckere en Gillisse Paesdaqhe
"
Fo 36 r"/!2"
14.050

januari

L9

574" Jan de Clustere erkent dat hij
sone voor de aankoop van bier"
Fo 21_ v" /14"

20

so gro" schuldig is aan pieteren Jans_

51-5" De schepenen beslissen dat Heínricke van den Hane 15
moeten betalen aan Roelande van der Heyden

Fo 25 r"/1,"

lb"

1,2

d"

par

zal-

"

"

516" Gheeraert de Grave ontvangt B lb" 1,2 s" 6 d" gro" van Janne den wale
in
aflossing van de ZO lb. L0 S. gro" dle hij *o"st betalen voor de aankoop
van een huis achter het Gravensteen tegen de Geldmunt
"
F" 25 r" /2"
51"7

" Jan van HÍferinghen en Heinric Jaquemyns erkennen dat zij
tourn. sc.huldig zL jn aan Justaesse Ryoet voor de aankoop
Fo 25 v"/4"

LÕ

tb" gro"

van haring

"

518" Jan Tltgats erkent dat hij L5 lb. gro. tourn. aan achterstalLige pacht
voor een hof te trDenselghem" schuldig Ís aan Andriese van cier Craye, onL_
vanger van Sint-pieters "
Fo 26 r"/3"

519' willem van den Hove verkoopt een lijfrente van 20 s. gro" tourn" per jaar
aan Gill-is van der Mersch" Deze tijirente berust op een huis geregen aan
het kerkhof van sint-Niklaas tusseÃ de huizen
van pieter
den Turre en
Jan srabbaert. op dit huis rust een grondcijns van 42 s" van
6 d. par" per jaar
ten voordele van Jan de Man, ontvanger van het sint-Mergrieteklooster
de Groene Brielr van 21" s" 3 d" par" per jaar ten bate van Jan AesbÍteaan
en
van 2L s" 3 d' par" per jaar ten voordele van willem van Gansbeke en Fransol_ se Bernaerts
"
Fo 42 v"/2"
1,405. i anu ari

2O

52O" Jan van Hertbuer erkent dat htJ 2 lbr 3.:s j 2 dc gro"
teren van den Driessche voor de aankoop van schapen schuldig
"

Fo

L1"

521,. Gi lli

is aan pie_

r"/11.

s van Beversluus erkent dat hij to lb" gro" tourn" schuldiq is
Justaes van Beversluus, zLjn broer "
Fo 13 v"/4"

aan

6B
1_405

anuari

20

522" Jan de Bruwere belooft de qrondcijns of eventuele andere renten te betalen die zouden kunnen rusten op de goederen die Gillis de Kempe gekocht
heeft van Janne van den Berghe" Jan van Roeselaer, zilversmid, stelt zich
hierbij borg voor hem"
Fo 1,4 v" /11"

523. Bernaerde van der Braemt erkent dat hij 23 s" gro" schuldig is aan Matthlse
den Haec"
Fo 25 r" /3"

524" Jacob Maes verkoopt een lijfrente van een achtste van een tarwebrood per
week aan Jan Baerde, riemmaker" Deze lijfrente rust op een huis, gelegen
Ín deftloefsteghetttussen het huis van Lievin Cays en hetttcorten tynen
huust'" Het erf van dit huis was in handen van Llevin WltLebroet, prlester,
als waarnemer van zijn capelri-e.
Fo 25 r"/4"

525" Heinric de Necker, bakker,
gro" tourn" schuldig zljn
Fo 25 r" /5"

en
aan

Heinric, zijn zoon, erkennen dat zij 4 lb"
Janne van den Heede voor de aankoop van zeem"

526" Glllis van Beversluus schenkt

1_O lb" gro. Vl
aan Soetklne, zijn bastaarddochter bij Grielen Cersteels" Deze som geld "moet worden betaald uit zijn
erfenis "
Fo 25 r'/6"

527

529

" Gillis van Beversluus schenkt 10 Ib" gro" Vl"aan Roelkine, zíjn bastaardkind bij Grielen Cruuts" Deze som gelcl moet worden betaald uit zijn erfenís.
Fo 25 r"/7"
"

Jan de Marteleere en Mergriete, zijn echtgenote, nemen het goed te Gontrode in pacht van de t'aelmoesenetr van SÍnt-Baafs, dat vertegenwoordigd wordt
door Boudine de Broesschere, aalmoezenier, gedurende een perlode van 9 jaar
tegen 20 Ib" gro" tourn", 6 mudden rogge en nog eens 6 s" gro" tourn" aan
de Sint-Baafsabdij per jaar" De pachter moet de abdij ook jaarlijks van
een hoeveelheid brood, bier en zuivelprodukten voorzien" Bovendien moet
hfj de aaLmoezenier onderhouden wanneer deze mocht langskomen, moet hij de
helft van het fruit leveren dat op het landgoed groeit, moet hij al het
elzenhout leveren dat het landgoed opbrengt, moet hij de gebouwen goed onclerhouden en moet hij jaarlijks een tiende van zijn opbrengst aan de aalmoezeníer afstaan" Schade aan het goed zal. door de abdij worden gedragen,
met uitzondering van beschadígingen waarvan de pachter zeLf de oorzaak is"
Gheeraert de Marteleere, Simoen de Martelep.re, Wi1lem de Marteleere, Jan
de lnlale, brouwer en scheepsbouv^ier, Jan de CIerc, brouwer, Ghiselbrecht
Feins, brouwer, Gillis de Laet, Jan Seghers, Wi1lem Decker, Fransois Moyaertr Jacob C1eymaet, Jan Haghin, fs" Jacob, Pauwels Haghin en Mlchiel
Blaesvelt stellen zich borg voor de pachters en Gheeraert de Marteleere
en Simoen de Marteleere verbinden zich bij eventuele tekortkominqen de
borgstellers schadeloos te stellen "
Fo 29 r" /1,"

1.4l-5
529

"
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salhadyn van Hertbuerr l^lí11em van
-*"ïã"n en zíjn qezerlen, vinderen van
de opperkosteri j van sint-Michiel", Merendree
dat zi3 op 30 oktober 1404 tntouter van der scoeten en Jan preys , zijn borgstelrer,
hebben opgedragen 26
s " 6 d " gro " te betalen aan Janne vaÃ
den
Boeninghán
un nog eens 27 gro "
aan kosten "
F" 35 r'/4"

53o" sarhadijn van Hertbuer, r^rlrrem van Merendree
en hun gezellen, vínderen van
de opperkosterij van sint-Michi-e1s, melden dat
z,iJ op 19 september 1,404
Boudin Spinnegoud hebben opgedragen g s" Z ¿"-qrã"
te betalen aan Llevine
Bessele e.n nog eens 1,6 gro" aan kosten"
Fo 35 r',/5"
1,405. 'ìanuar i

21"

53L" PLeten van der Beke erkent dat hij L4 s" gro.
schuldlg is aan Claise van
Heversbersch voor de aankoop van koren.
Fo 25 ro/9"
532" Jacob Cabuus verklaart dat Seghere Utenhove,
alias van den Voerde
alle schulden betaald heeft die hij hem nog moest"
Fo 25 r" /tO"
533.

hem

Katheline Bruneels, weduwe van Jan van Leins van Afsnee,
Ghiselbrecht van
caudenhove en Jan van Leins in naam van de kinderen
van
Jan
van Leins,
crare Maschs en lnlillem Portfondeur, haar echtgenoot,
en
Truue
Maschs en
wouteren Auweel , haar echtgenoot, úerkopen het
frup cìe Leyer, waar
huls
,
Jan van Lein".
aan pieúeren van papeghem" De weduwe en de
in woonder
ren beziLten hiervan
dríe vierclen en de helft ian het overÍge vierde,kÍndeterwijl de andere erfgenamen de andere herft ervan Ín bezit
hadden"
op
dit
huis rust een landcijns van 4Ib. 1"2 d" par. per jaar,
die Anesoete van
ln/est , echtgenote vañ simoen ra? Leyns,
voor
enige
tijd
aan de sÍnt-MichÍelskerk geschonken had in ruil,råor'".n eeuwige
dienst"
6 so par" per
jaar gaan hiervan echter naar de kerk van
sint-Jãcobs,
vertegenwoordigdr
door Gheeraert de Lantmetere, priester"
Fo 25 v" /1"

534" Jacop de

paeu

erkent dat hij 2 rh," gro" tourn" schuldig is aan stevín

Caelmonde voor cle aankoop van koren

Fo 25 v"/2"

"

535" Jan de Hert, fs Jan, erkent dat hij 3
"
1b" 6 so gro" schuldig is aan Janne
den Vos, fs" Symoen,
voor de aankoop van een schip
"
Fo 25 v"/3"
536" CIais Gheeraerts, afkomstig van Massemen,
erkent dat hij 4 1b. 9ro " tourn.
schuldig is aan Janne Cachiele en Daniele de
Costere omdat hij zich eertijds borg gesteld had voor Janne Bels"
Fo 25 v" /1,L"

70
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537" PieLer van Melle verhuurt zijn stal Ín het grote vleeshuis gedurende één
j aar aan Pj-eteren van Hertbuer "

F"

31, v" /9

"

1.405, l anuarÍ. 22

538" De schepenen beslissen dat Mase den Hont 28 so gro" tourn" zal moeten betal-en aa.n Victoere van der Sickelen "
Fo 25 v"/5"
539" Jan Sloeve verklaart dat Janne van der Cappellen hem zijn schulden voor
cle aanl<cop van grond betaald heeft "
Fo 25 v"/9"
1405, januari
540.

23

Pieter de smet, fs" Nys, erkent dat hij 4 1b. B s" gro" schuldig is
Janne van der Brugghen, fs" pieter voor de aankoop van bier"

aan

Fo 21, v"/1.2"
541""

Ileinric Bac, fs" Wouter en Marie van den Ackere, zijn echtgenote, verkopen een vierde van 1 bunder moer gelegen op de ?fwunleeden naast de percelen van Pieter van den Amme en Wi1lem WandelaerL, aan ldillem Wandelaert
voor 4 Ib" Jacob van den Ackere, scheerder, treedt hierbij op als borgsteller

"
Eìo
ttr ,,"
/6"
L
1J
V
/

542" De schepenen beslissen dat Janne van der Vloet 2A s. gro" tourn " zal moeLen lretalen aan Joesse Lesere, augustijn, die optreedt in naam van Janne
van den Velde.
F" 25 v" 18.
543

Serydiers verhuurt een stal in het grote vleeshuis
" Fransois
één j aar aan L-ievine Meyeraerde.

gedurende

Fo 25 v" /1a"

544" Goessin Luschaert verkoopt een huis, gelegen in de Hoogstraat tussen de
huízen van lnlouteren sGraven en Heinric Coetaerts, aan DanieLe van Maldeghem voor L8 lb" gro" tourn" Op dtt huis rust een landcíjns van 20 s"
par" per jaar ten voordele van het gasthuis van Gent, dat \^rordt vertegenwoordigd door broeder Líevin Riemelant"
Fo 26 r" /4"
545" Jan van Waelbrouc erkent dat hij L0 s" gro" tourn" schuldig is aan Justaesse Ryote"
Fo 26 v"/7"
546" Wiltem de Bey erkent dat hij 27 s" gro" schuldig is aan Janne van
brouwer, voor de aankoop van 1and.
F" 28 r" /13 "

lnlaes,
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547" Daneel utendale verkoopt een huÍs, gelegen in de Koníngstraat
rechtover
het huis van Phelips sersanders en tussen de huÍzen van Lisbetten
scermers en Jacob claeuwaerts, aan Michiele Lauwereins" op dit
huÍs
rust
landcijns.-van 6 Ib" par" per jaar ten voordele van Fransen Bruusch" een

F" 34 v"/6"

548" Jan Corbeel, alias Meyvaert, neemt een goed, gelegen te
Hyf te van 1,7
bunder groot, voor een periode van 6 j aar in pacht van Jañne
van der
Heeken, fs" Simoens tegen 34 lb" par. per jaar aan pacht"
pachter is
De
verplicht het land steeds conform te bezaaien. wilrem en .lacob
zijn broersr êtì Jan Soys, fs" Simoens, stellen zj.ch hierbij borgcorbeel,
voor
hem "
Fo 39 v"/7"
1405. ianuar i24
549

" Jan Wevelberch erkent clat hi j 6 Ib. gro" aan achterstallige pacht schul_
dig is aan Arende van Voshole "
F" 21, v"/13"

55o" op basis van de beslissing die hun voorgangers simoen van
den pitte,
Robbrecht van Heecke en hun gezellen in 1372 r,ennenrgenomen,
bepalen de
schepenen van de Keure samen met Gillis de suttere en Jan Eebins,
erfscheiders, de grens tussen de erven van Jacoppe den Bake en zLjn zoon
enerzijds en Janne Pilaet anderzijds" Deze erven zijn gelegen aan de
Wannestraat te Gent.
Fo 24 v"/3"

551" crais scerpinc en Aechte cruppincs, zijn echtgenote, verkopen
den van een huis, gelegen in de veídstraat tuãsen de huizen drie vierBruesere en Jacob van Keme1e, aan Janne van der Rake voor 6 van Jan van
1b. gro"
tourn " op dit huis rust sinds B juni 1398 een cijns ten voordele
Beatrise, scuusschen, weduwe van Jan swinters".lån de saghere, fs"van
vert, en.Jan Droeghbroet stellen zich borg voor Janne van der Rake" GodeF"
26 î"/L"

552" Pieter coene verkraart dat Beatrise sBackers, fa" Heinric
haar
schuld vanwege de aankoop van een huis, gelegen op de ReepsBackers
rechtover
het
Geraarcl Duivelsteenr ên het huisje achtei .racobs
svisschers,
vorledig
betaald heeft "
F" 2G r" /2"
553

"

Gil1is van Riemersch verkoopt een lijfrente van drie zakken tarwe per
jaar aan Janne Coelins" Deze rente berust op de goederen
van G11lis van
Ri-emersch, binnen en buiten Gent gelegen"
Fo 29 v"/2"

72
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554" Ghelloet

Damman verkoopt 1_O gemeten bos, gelegen te Sleídinge, aan de
boomgaard van het goed ttt,e moererrr aan Raessen den Ruede, Janne Lakaert
en Moenin de SmeL tegen L2 so gro" per gemet"

Fo 26 r"/7"

555

. Jan Bee1e, f s," .'Zeghers , scheldt Katheline, zljn natuurlijke dochter en
Michiele de Hoeghe, haar echtgenoot, al hun schutden die zlj bij hem hebben
kwljt"
Fo 26 v" /1""

556" Jan de Pape, die op dit ogenblik bij Blocke van Steeland inwoont, betaalt
2 Lb. gro" tourn" aan Janne Bloemme, scheerder, die optreedt in naam van
Jacoppe Cabuus, ter betaling van zÍ.jn schulden "
Fo 26 vo/2"
557" In/illem van den Pltte, Jan Toete en hun gezellen, vinderen van de Slnt-Jacobsparochie, melden dat zij in de registers van Raes onredens en z|jn
gezeIlen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zlj op 27 mel i(4Ðj,,.J6tì,ne
Scinkel, fs" Jans, hebben opgedragen 16 gro" te betal-en aan Llsbette,
echtgenote van Joes van Ghend¡ €fl nog eens 1-5 gro. aan kosten.
Fo 26 v"/4"
558" Wi1lem van den Pitte, Jan Toete en, hun gezellen, vinderen van de Sint-Jacobsparochû,e, melden dat zlj in de registers van RombouL van der Helst,
Jan van der Heeken en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgestelá
dat zíi op 6 juni 1"402 Symoen Baerde hebben õpgéoragen B gro" te betalen
aan de echtgenote van Joes van Ghend en nog eens 1,6 gro. en 2 ing" aan
kosten "
F" 26 v" /5"

559" hlilLem GhÍsels eðkènt dat hå j 5 Ib" L0 s o gtô;.:r!1 . schuldlg ls aari'Janne
ghi:sels5 e p.rlçsfuer, ai jn zoon, als zijn aandeel:'ùn de erfenis van zLJn
moeder

ci

Fo 28 r"/5"

14A5

anuari

27

560. Jan Serwoutins erkent dat hij 6 lb" gro " Lourn " schuldig is aan Katheline
van Sente Hoevers Hughemaes voor de aankoop van een huis te Níeuwpoort
nabi j de Sint-Janshuusbrugghe"
Fo 1-7 v" /tS "
56L. Jan Lammlns, scheepsbouwer, verkoopt het schip , dat hij zelf van Jan:
van Brabant gekocht heeft, aan Janne Makereel tegen t3 Ib gro" tour¡.
"
Jan Sproet stelt zich hierbij borg voor hem"
Fo 26 r" /6"

73
1.4C.5

anuar

27

562" Gilfis Brysaert en KerstÍne Smoers erkennen dat zij 9 lb" 7 s" gro. tourn.
schuldig zijn aan JusLaesse Ryote voor de aankoop van haring"
Fo 26 v" /6"
563" Willem Tollin erkent dat hij 28 s" gro" tourn" schuldig is aan Joesse
Wint

Fo

"

26

den

v"/9"

564" Race van Mullem, alÍas l,riouters, verklaart dat hi j in naam van Mergriete
van Heurne, zijn echtgenote, alle lasten op zÍch zal nemen dle nog zouden
kunnen voortvloeien uít haar t?bj.leninghert in een leen, Itsuralen merschtt geheten, dat zíj in leen hielden van de burcht van Nokere, en dat zLj nu verkocht hebben aan Jan van der Meere"
Fo 26 v" /11"
565" Mergríete Hels erkent dat zij 23 s" 2 d" gro" schuldig is aan Gillisse
Papal voor de aankoop van haring" Jacob Nevelinc stelt zich hierbij borg

voor haar"
Fo 34 r'/B

der Bíest verkoopt een lijfrente van B s" gro" Lourn" per jaar
aan MergrÍete Blcc, fa" Pauwe1s, weduwe van Jacop Ma-qh. Deze Ii jfrente
rust op een huis aan de vierweegse voor het augustijnenklooster op de hoek
naasL Pieter Diericx en Jan Bosschers" op dit huis rust een grondcijns van
24 s" par" ten voordele van Boudin Goethals:rdie optreedt in naam van SintJanshuis te ldaalbrugge en B so par" ten bate van Gheraerdt de Montenere die
optreedt in naam van de Heilige Geesttafel van de Sint-Niklaaskerk"
Fo 34 r"/9"

566. Jacob van

567" Jan de lnilelmakere erkenL dat hi j 23 so 1"1, d. gro " moet betalen aan Janne
Pricke en Janne Toete, fs" Willem, voor het aangekochte laken dat Heylaerd
van der Beke nog schuldig was aan dene person9n "
Fo 59 r" /tO"
1.405

anuari

28

568" Janne den Langhen erkent dat hij 5 lb. 1-B so gro" Lourn" schuldig 1S
de voogden van het hospitaal rrvan der noet godstr te Gent"
Fo 26 v'/9"

AAn

569" Saladyn van Brtbuur erkent dat hij 38 s" I d" gro. tourn" schuldig is aan
Loye van den Hulle en Mathijse van der Spieghele, die optreden in naam van
hun neef Janne van Lembeke.
Fo 26 v" /1C."
57o" Jan GhÍsels, alias Jan Joris verklaart ciat hij Kathellne Kerstians, weduwe
van Jan van Baestode, zijn moeder, zal. onderhouden tot haar dood" In ruil
hiervoor ontvangt hfj al haar bezittingen, met name al haar goederen in de
herberg, 5 Ib. gro. die Everaerd van Mossevelde haar binnen 5 jaar moet

74

betalen voor de aankoop van een huis te sint-Baafs en een lijfrente van 1,7
vaten rogge per jaar ten nadel-e van GíllÍs Kerstiaens en Daniele Kerstiaens"
Mergriete Ghisels, weduwe van Lievin Goeris en zuster van Jan Ghisels, verklaart zich akl<oord met deze regeling" Jan Brankaert, f s. Piet.ers en Joeris
van den Hende stellen zich hierbij borg voor Jan Ghisels"
Fo 34 v"/5"
1405 " 'ianuarí 3 o
57L" Justaes Cabelliou erkent dat hij 2 lb" 10 s" gro. tourn" schuldig is
Janne Clocman voor de aankoop van een huis "
Akte geschrapt "
F" 26 v" /12"

aan

572" UJilLem van Damy.:pf verhuurt een stal in het grote vleeshuis qedurende één
jaar: aan Pieteren van Hertbuer"

F"

31"

v"/8"

573" Lievln Coets verkoopt een IÍjfrente van een halve nobel per jaar aan Janne
den Wercman en Katheline, zijn vrou\^r" Deze Ii jfrente rust op twee huizen,
gelegen aan het kerkhof van Sint-Niklaas, tussen het huis van de timmerlieden en het huis dat men de rrFoede deurertnoemL en dat staat op de hoek
van de'tcrommer steghetf " op deze twee huizen rust een grondcijns van 5 s"
pa-T'" per jaar elk ten voordele van het ambacht der timmerliedàn"
Fo 34 r"/2"

jke verklaart dat hi j 23 s 5 d " gro. heeft ontvangen van
Janne den Bleckere ter betallng van de huÍshuur die Fransois Beyaert hem
schuldig \^rase omdat Janne den Bleckere zich eertijds borg gesteld had voor
hlillem de Ri jke "
Fo 36 ro/13"

574" lniillem de

Ri

575" Loenis van
Claus

den

o

Driessche erkent 32 s" gro" schuldig te zijn aan Cornelis

"

Fo 66 v"/2"

" Heinric van cler Heerent erkent 26 s" groo tourn" schuldig te zijn aan
thelinen Martins "
F" 70 r"/9"
januarí 3L
1,4C.5
576

57?

Ka-

" Ghisebrecht de vos, Jacob van der Muelen en hun gezellen, vÍnderen van de
onderkosterij van Sint-Jan, melden dat zIj hebben gelezen in de registers
vân Gheerolf Bette, Lievin van Mossevelde en hun qåzellen, hun voorgangers,
dat zij op 20 april t4o4 Janne Linkebosch hebben opgedragen 7 s" 4 d" é"o"'
tourtr" te betalen aan Janne de Frabelle en nog eenl-13 gio. aan kosten.
Fo 10 v"/7"

578" Joês Boene erkent dat hij L8 s" gro" schuldig Ís aan Jacob Sucevoete voor
de aankoop van brood.
Fo 34 v"/2"

75

L405" Ìanuari
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579" Zegher Baert, Lysbette Hermans, zLjn echLgenote en Gillis Heymans verkopen
een zestiende van een huis, dat men de ttspieghelrt noemt,r êh een achtste van
het erf dat ernaast ligt aan Lysbette Heymans, moeder van GÍllis" In beide
huizen vdonen op dit ogenblÍk PieLer de Pape en de weduwe van Ghiselbrecht
van Caudenhove"
F" 34 v"/3"
5BO" Pieteren den Hoghen en Nannen Heymans, zi)n
bette Heymans anderzÍjds ruilen een achtste
Pitte, die men de ttspieghslrr noemt, waar nu
Ghiselbrecht van Coudehove in wonen, met de
die Lysbette Heymans erfde van Jan Heymans,
teren den Hoghen nog eens 20 s. gro" tourn"
Heymans

echtgenote enerzijds, en Lysvan de twee huizen gelegen te
Pieter de Pape en de weduwe van
bezittingen gelegen te l-tamme
haar vader. Daarnaast zal Piemoeten betalen aan Lysbette

"

Fo 34 v" /4"
14C-5

februari

3

58L" De schepenen beslissen dat Jacoppe van Gaiges, schaliedekkerr êñ Janne van
den Damme, die optreedt in naam van Berhouts Meeussone van Dordrecht, worden ontslagen van de betaling van scroedergeld wat door Janne van Everwijn,
Ghyselbrecht Mayhu, Ghyselbrecht den Grutre en hun gezellen, scroeders,
hlas geëist omdat eerstgenoemde te Gent meermaals scñaIiën hadden verkocht
en doorgevoerd naar Kortrijk en Rijsel.
Fo 29 ro/3"
1.405

582.

februari

3

Mergriete, weduwe van Jan Sturtewaghens, schenkt met de toestemming van
Mergriete Sturtewaghens, haar docht,err êñ haar man, l¡i/illem den Buc, 3lb"
gro" tcnrrn" aan Heinric Mayen, haar huidÍge echtgenoot, omdat hij voor
haar en haar dochter een bedevaart gedaan heeft naar Sint-Jacob de Compostella" Deae scrh geld mag hÍj verhalen op haar erfenis" Bovendien doen
Mergriete Sturtewaghens en l^/i11em den Buc hierbi j af stand van hun erfenisrecht op het goed tr tt SLeen goedekinil te Assenede, daL nu in het bezit

was van Heinric
Fo 34 r" /L"

583" Helnricke

"

den Tiendenere scheldt zijn broers
nere, Gillisse den Tiendenere, Janne den Boc
lb" par" kwijt die ze hem e1k schuldig zijn"
Fo 35 r"/3"

en
en

zwagers Janne den TiendeJanne van der Haghe de L6

584" Mechiel de Voghel, kaasverkoper, erkent dat hij 3 lb" L5 s" gro. tourn"
schuldig is aan pietren Aelbrechte voor de aankoop van een huis, gelegen
in de Sint-KatelijnestraaL. Jan Scoenaert, huidevetLer, en Jan van den
Kerchove stellen zich borg voor hem"
Fo 36 ro/7"
t
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"

4

clais Fierf-ns, vleeshouwe'ri- erkent dat hi j 2 en een halve
schuldig is aan Gheerarde den Steenen "

mudde tarwe

Fo 30 r" /1"

586. Jan de Jonghe, fs" Philips, verkoopt een l-andgoedr geregen
Lo, , datc"26 bunder gròoL:Xsrïrr¡àilrvàh ,*e,¡h¡r:A¿l.t¿'fãài., ían in de parochie
be nå"if tÍqhbid
.SCt¡efvef dè3 4 bundef.;'.ifr!.tben Vâiì,-h,êft
j
...";:1
:
I
\¡an,:
h,uls
Poeke en de 12 overige bunder in nánden ziijn vän verschilrende . rl.íj
heren, aan
Janne van vaernewyc, fs. Jan" Deze koop werd gesloten op voorwaarde
dat
Janne van vaernehtyc de helft van de acirterstal van een lijfrente
van

5Ib.
9ro" per jaar ten voordel-b van de echtqenote van Jan van der Staghe, in
totaar 9 ð 10 1bo gro" zal betalen omout r,i¡ eertijds opgetreden was als
borgstelLer voor Jan derJonghe" De prijs
bedraagt 20 rb" gro., waarvan reeds
2 lP: L0 s" 9ro" betaald werd" De rest zaL
dienen om de achterstallige
rechten van de eigenaars te betalen en om de
4 stiefkinderen van Jan dl
Jonghe, allemaal kloosterzusLers, het geleende
geld terug te betalen" Fhillpse za1 de andere helfL van de achteistallige-lijfrente
op zLch nemen"
Indlen de rest van de koopsom niet zou volstaán om de 4 kloosterzusters
betaren, dan moet Jan de Jonghe dit via Janne van vaernewyc zerf betalen"te
Fo 31bis r"/L"

587" Jan Loeke erkent dat hij 24 so gro" schuldíg is aan Vrancken
Cnofpaerde
voor de aankoop van een schip.
Fo 34 r"/5"
5BB" Matteeus Stobbelen en

Gillis Eerenbout,
Willems, erkennen dat zi,j 4
Ib" t4 s" gro. tourn" schuldig zijn aan fs"
Boudine Borluut voor de aankoop
van een schip"
Fo 34 r"/7"
5E9" Pleter de Mrn erkent dat hij 25 S" 4 d. gro" tourn"
schuldÍg is aan In/illem
van den Steene
Fo 34 v'/1""

voor de aankoop van hout

59O" hlilleme van Crombrugghe moet 20

aan Claise Rebau"
Fo 35 r"/6"

591-"

"

s" 3 d" gro" en zes halster rogge betalen

Pieter de Scaepdrivere, Jan Neve, fs. Clais en Jan Race, zullen Janne
van
Denremonde en In/outeren Martlns een hoeveelheid brandhout
leveren
in
rull
voor 10 lb" 5 s" gro" tourn.
Fo 36 r"

/1Oo

592" G1llis de Heect, Zegher de Haze, orivier van der steengracht,
zegher van
der Steengracht, Zegher van der strate, Heinric Roegeers, vr/outer
purrem,
Zegher Heense en Gi11ís craus beloven regelmatíg de"pacrrú
betalen voor
het land, gelegen te Asper en te Zingem dat zíj van zegherteDamman
in pacht
houden

"
Fo 52 v"
/8"
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593. Jan GaffeLkin erkent dat hÍj 1.7 tb" L6 so 1"O d" gro" schuldlg is aan Janne van Meeren, die optreedt in naam van Sint-Pieters, voor de aankoop van
hout "
Betaald op L8 juli 1405"
Fo 26 v'/1"3"
594" Goessin Rebbe verhuurt gedurende één jaar een halve stal in het grote
vleeshuis aan Liev:î.ne Meyeraerde "
F" 28 r" /1_"
595

596

"

"

Jan Stryc:, clais Toete en
Dierkín, vinderen van de opperkosterij van
{?nop
sint-Mj.chíelsn merden dat zij
L2 deáember t4o4 Mlchiele Gheeraerds ,
aIÍas de cupere, hebben opgedragen 20 gro" te betalen
aan ïnghelramme de
Raet en nog eens 26 gro" aan kosten"
Fo 30 r" 12"
Jan stryc, clais Toete en J?! Dierkin, vinderen van de opperkost,erij van
sin{--M:ichiers, melden dat
in de rágist,ers van l,rtillem varcx en zijn ge"!)
zelIen, hun voorgangers, hebben
vastgeãteld dat zij op 28 apri:- 1,404 seghe:"en de Pape hebben opged:'agen 1"a
te betareÀ aan de echtgenote van
Laurens Tants en nog eens 1,6 éro. enÇro"
2 ing. aan kosten"
Fo 30

r"/3.

597 "

Jan Stryc, cla1s Toete en J11 Dierkin, vinderen van de opperkosterij
van
sint*Michiers, melden dat
in <ie rágÍsters van t¡tirlem valcx en zíjn ge"!i
zellen, hun voorgangers, hebben
vasegeÃteto rlat z'i) op 1 maart 1,404 Symoene Ramont, fs" Jan, hebben opgediagen 4 so gro" te betalen
aan de
proost van dettl¡Julfsdonctf van sini-naais en nog eens L9 groo aan
kosten"
Fo 30 r"/4,

598" Pieter cie Vos verkoopt een halve bunder slagmoer, gelegen te Moerbeke
aan
de waterl-oop van Zegher Scoenensoons, zonder de grond, die toebehoort aan
de weduive en erfgenamen van Racen Ghisels, aan Janne Raes, fs" Racen l¡\litten

"

Fo 35 r"/2"
599

" Jan de Vos, fs " Andries, erkent dat hij 4 lb" 2 s" gro" tourn" aan achterstallige pacht schuldig is aan Ghelvoete den Amman
Fo 46 r" /8"

"

600" Robbercht de Brune, fs. Gheeraerds erkenL dat hij 5 1b" gro.
tourn. schuldig is aan pÍeteren van Berenvelt, die optrc,elt Ín naam van Soetine
van
den Berghe, weduwe van Kerstiaen scoeners, voor de aankoop van een huis

de Hoogpoort"
Fo 47 v"/3"

in

78
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60L" Gíl1is de Clerc, Jan van den Dale en Jacop Smout, erfgenamen van Johannes
Meeussone, verlenen Janne van der Biest priester, en Jacoppe den Dievel
de macht om in hun plaats Le zorgen voor, de inning van wat men hen
nog
schuldig is "
Fo 36 r"/6"

1"405

februari

7

602" Jan Everwi jn alias Gade.rgoet erkent dat hij 1-9 lb" tourn. schuldig Ís
Joesse van den Woestine voor de aankoop van een schip"
Fo 30 r"/1"3"
603

6c,4

"

"

aan

Diederic van Leyns-en Mergriete Bettereneefs, zijn echtgeno.be, verkopen
huis, gelegen in de Broekstraat op de hoek ván de Borresteeg aan Janne
1e?
Heinricsone, kruidenier, tegen een lijrrente van
so gro" vl. per jaar"
op dit huis rust een landcijns van ¡ ín. par" per4g
jaar Len voordele van
Ghiselbrecht van. Rouselaer, ontvanger van de Heilige Geesttafel van sintJacobs, Jan Lievins in naam van zijn capelrie en .rãcob
t¡/ielmakere, ontvanger van de sint-Michielskerk" rndien de koper binnende
de
4 jaar zou overL1jden, dan gaat het huis terug naar de verkopers. Thomaes van
ctaepdorp
en Jan van Maelgavere stellen zich hierbij borq voor Janne Heinricsone"
Betaald op 1,6 juli L405,
Fo 30 v" /L"
Symoen van Bakerem erkent dat hij 4 lb. 7 s" gro" schuldig
is aan Fase van
der Mersch, omdat híj zich eertijOs borg gesteld had
voor
de zoon van Janne
van Bakerem.
Betaald op 3L januarÍ tLTt"

Fo 30 v" /1o"

605

"

Gheeraerd vrlieric, fs" Philips, afkomstig van Kanegem,
een hof , gelegen in de parochie Kanegem voor 9 jaar in pacht vån deneemt
Sint-Baafsabdij
tegen 17 lb" 1-o s" gro" pacht per
De pachter heeft echter geen recht
op de rente van 10 s" paro en tweei.ur"
kapoenen per jaar die de pastóor van
Kanegem aan het hof moet betaren. Gheeraerd moet hen
nog twee renten,
één van 10 s" 9ro" per jaar en één van 20 s" gro" perook
jaar"
Bovendien moet
hf j de kloosterlingen onderhouden u¡anneerue oij hem langskomen,
moet hij
het jaarlijkse tiende betalen, dient hij het fano voor de helft met
winterkoren en voor de helft met evene te-beøaaiên ..{2xscunder) en i=-nij verplicht
alle gebouwen zorgvuldig te onderhouden" schade aan het landgoed zal door
de abdij worden vergoed, ten minste als hij er zelfniet de oorzaak van is"
Jan van der Mersch, fs" Gillis,
Phelips wierÍc en Lievin Tltgast sterlen

zich borg voor hem"
Fo 32 v" /1"

606" Jan Witlemssone erkent dat hi j 1,2 lb gro tourn
"
"
"
schuldig is aan Gi11ís 1,{i1lemssone, zijn
oom"
Fo 34 v"/7.

aan

achterstallige pacht
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607" Heinric de Smet, kandelaargieter, erkent dat hij 4 lb. gro" tourn. schul_
dig ls aan Janne den Brunen, die optreedt als deken van de smedengilde"
Jan Utenwulghen en Jan de Grave, lorouwer, stellen zlch hierbij borg voor
hem "

Betaald op 18 november 1,405"
Fo 34 v"/8"

608. Jan van der Capellen vergoedt Janne Sloeve voor de aankoop van
grond gelegen in de parochie Kruishoutem"

1OO roeden

F" 34 v"/9"

609" Ghiselbrecht CIaus erkent dat hij 3 lb" 4 s" gro" schuldiq is aan broeder
Janne Bernier voor de aankoop van een huis, gelegen te ttcrommenesschen
tussen de huizen van Jan pals en Llevins van Dentelghem
"
F" 34 v. /to"
61-O" Daneel

Bette erkent dat híj 24 s" 6d" gro" schuldig is aan broeder

Bernler "
Fo 34 v" /11"

Janne

6Lt" Jacob van Zele erkent dat hij 7 rb" qro" tourn" schuldig is aan Janne
van
den verde, arlas breckinc" Deze schuÍd rust op een vracht die hij
met
ziJn
schip van Gent naar Doornik en omgekeerd vervoerde,
Fo 35 r"/1""

612" De schepene n beslissen dat Ghelloete den Amman, fs, Jan, 19
s" 4 d" gro"
tourn " zal- moeten beLalen aan Janne van den Sype, eertijds bal
juw in :-dë
Oudburg

"

Betaald op 29 maart
Fo 35 vo/1"

1,405

"

7405, februar 19

613" De schepenen þevelen Jacoppe den Hert 2 lb. 3 s" 9 d" gro. te betaLen
de weduwe van Heinric Vos "
Betaald op 2A j u 1i 1,405 "
Fo 30 r" /!5"

aan

614" Gillisse van Landuut moet g s" gro " Lourn betalen aan Justaesse Coets en
"
nog eens 2 gro " aan kosten "
Fo 31 v" /4"

615" Raesse van der Haghe moet 3 Ib " 5s gro" tourn" aan achterstallÍge tienden betalen aan Janne Penneman, die optreedt 1n naam van Janne Ghísels,
prlester "
Fo 34 r"/3"

BO

1.405,

februari

9

6L6

Gheeraert van Crombrugghe moet 9 1b" 4 s. 4 d" gro" aan achLerstallige
" pacht
betalen aan Janne Gaffelkin, ontvanger van de Sint-Pieterskerk "
F" 34 r" /4"

677

" KersLiaen van der Gracht erkent dat hij 30 s" 6 d" gro" voor de aankoop
van tegels en 4 qro" aan kosten schuldig is aan Pieteren van ,le Velde "
Fo 35 r"/7"

618" Gillis van Landuut, kerkmeester van Eke, moet 3 lb" gro" tourn" betalen
aan Daniele den ClocghÍetere.
Fo 35 r'/8"
619" Katheline Stoppeleeren, weduwe van Jan Queecx, scheldt Heinric cten Amman
en Katheline Spelgiaerds, weduwe van Gheerems Utenhove, zljn echtgenote,
de schulden aan Kathel-lne Queecx, weduwe van Jan van den poe1e, kwijt op
voorwaarde dat zLj Katheline Queecx voor de resL van haar leven zul1en
onderhouden

F" 35 r"/9"

"

620" Jan Huusman erkent dat hij 3 lb" gro" tourn" schuldiq is aan Lievine van
den Beerblocke voor de aankoop van een erf dat hij reeds van Lievine in

pacht had "
Fo 35 r"/1O"

62L" Jan van der Meere verkoopt een huis, gelegen in het Steendam tussen de
huizen van Jan sDuuchs en Jan Wanqhemets, aan Kerstoffelse Pric, fs" Jan "
Op dit huis rust een qrondcijns van 21" s" par" per jaar ten voordele van
de stad Gent, die ,t"rtegenwoòrdigd wordt cloor Justaes Onredene" Jan Pric
en Willem van Goesselare stellen zich borg voor hem"
Fo 35 r"/11"

622" De schepenen besl-issen dat Raesse van vaernewyc de 2 lb" gro", die hij
ontvangen had van Heinric Beenkine ter afbetaling van een som geld d,le
Pleter cle pape , van rf landuutfr geheten, hem schuldig was en nu terug vorderde

, zal- lhogen behouden "

Fo 35 v"/3"

623" Glllis de Costere, pasteibakker, erkent dat hij 2 Lb" L6 s" gro. schuldig
is aan Piet,eren Tienponde.
Fo 35 v"/7 "
624

" Jan WÍ 11ae rt , ,Jacob Soissone en hun qezellen, vlnderen van het grote vleeshuls, meld,en dat zij op 3 december 14A4 Janne van Hertbuer hebben opgedragen 1.3 s" L0 d" gro" en 2 Ing" te betalen aan Ghiselbrecht Soyssone, die
optreedt Ln naam van Mergrlete, zijn moederr êñ nog eens 1.6 gro" aan kosten "
Fo 36 r" / 1,4"

81
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625" Ghelloet Damman, pieter van der Muelen en hun gezellen, schepenen van de
Keure, beslissen dat.fanne Sersanders 31 lb" par" aan achterstalllge pacht
zal moeten betalen aan Gillis van Lancluut"

F" 37 r"/2"

626" Thomaes de MoI erkent dat hij 3 Ib.
en een hoeveelheici hout schuldÍq is
Fo 40 r"/9"
627

"

1405

-LO

s

aan

" gro " aan acht.erstal l ige pacht
Janne Vermarren "

Jan vermarren en Josine van den l¡Jincle, zijn echtqenote, verkopen het goed
t'ter bistertrf van L20 bunder groot aan Katheline sionghes,
weduwe van Jan
Maes de Mol, pachter op dlt þoedr mâg geþroon zijn negenjarig pachtconLract verderzetten tegen 38 s. gro" tourn. per jaar aan pacht"
moet hi j de ei-genaars ook een steen vlas pe¡ ¡aár leveren, dientDaarnaast
hí j a1l_e
kosten tot 18 gro" per jaar zel-f te dragen en moet hij rreÁ ook jaarlijks
een hceveelheíd hout leveren "
Fo 40 v"/1"

februari

L0

628" Gillis van den Brouke, fs" Gillis, erkent dat hij 21, s" gro" Lourn" schuldig is aan Segheren van Meeren voor de aankoop van koren
"
Fo 16 r"/I1,"
629" Philips Mertins, afkomstig van vurste , erkent dat hij 30 s" gro" tourn"
schurdig ís aan Zegheren van Meeren voor de aankoop van koren en achterstaltige huishuur"
Fo 17 r"/14"
630" willem van Meerendree, Gillis

Bl-oumaert en hun gezellen,
van de
kosterij van Sint-Michiels, melden dat zij op 1á decembervÍnderen
1404 Jan steenhackere hebben opgedragen 3 s" 6 d" gro" te betalen aan Janne van der weeclere, die optreedt in naam van Janne de SutLere en nog
eens 21 gro" en z
ing" aan kosten"
F" 35 v"/2"

631-. Gheeraerd van den Heede, fs" Jan, erkent.
1s aan Raessen van Mul1em"
F" 35 v" /4"

dat hij 4 lb" gro" tourn" schuldig

632" Abin in/ingaert erkent dat hí j 2 lb" 1L d. gro" schuldig is
Janne van
Westvoerde voor de aankoop van lijnwaad" Jan Godins, GilIisaan
Massins,
van der Eenhoeden en Matthijs de Blonde stell-en zich borg voor hem. Jan
F" 35 v"/5"

633" wirlem van Meerendree, Girlls Bloumaert en hun gezellen, vinderen van
de
opperkosterij van SÍnt-Michiels, melden rlat zij ín de ráqisters van Jans
van Huffelghem en zijn gezel1en, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat
zij op 3 apriJ- 1'402 simoen van Bassevelde hebnen opgedragen 22 s" 6 d" gro"

B2

te betalen
F" 36 r"/1"
1405.

februari

aan

Daneele camscerpere en nog eens 15 gro" aan kosten"

L0

634" willem van Meerendree, Gillis

Bloumaert en hun gezerlen, vj-nderen van cle
opperkosterij van Sint-Michiels, melden clat zlj ln de registers
van Daneels van Maldeghem en hun gezelLen, hun ,roo"gãng.r", hebben vastgesteld
dat zij op 1-9 februarÍ L4o4 Katheline tielmans rrån¡en opgedragen 4 s" gro.
te betalen aan willem van Goesselaer en nog eens 15 gro""aan liosten.
Fo 36 r"/2"

635" ldÍIlem van Meerendree, GilLis BloumaerL en hun gezerlen, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zLj ln de regísters
Daniel
van Maldeghem, Mertin Soetard en hun gezellen, hun voorgangers, van
dat zij op
7 juli 1404 Mende van der Haghe hebbeñ opgearágen 15 grð" Ë. betalen
aan
Janne van Suughe, die optreedt in naam van Gillis van westvelde, en nog
eens 1,7 gro " aan kosten "
Fo 36 r"/3o
636. wí11em van Meerendree,

Gí11is Bloumaert en hun gezellen, vinderen van de
opperkosteri j van Sint-MÍchiels, melden dat zi j in de registers .,van
Clais
Daens, Jan Lueden en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastqesteld
dat
zij op 6 november 14oo Jan Roegers hebben opgedragen 6 s" 4 d" õro" te betalen aan Jan Boembeke en in de registers van naniel van Maldeghem, Jacob
stulpt en hun gezeIlen, eveneens hun voorgangers, dat deze op i+
¡úri 1404
z_Ljn overgegaan tot de panding van een huis van i.n Roegers, geregen
Sersanderswal-Ie in de ttverkÍn steghett , in opdracht van Jan Boembeke.tern
totaal werden hÍerdoor 28 gro" en 1 ing. aan kosten gemaakt"
Fo 36 r" /4"

637" Mergriete Moesolfs belooft 2 Ib" gro. per Jaar af te staan aan Lisbette
Moenszoêns, dochter van de moeder van Michiel Mompersr op voorh/aarde
dat
zLj haar voortaan zai- onderhouden "
Fo 36 vr/4"
638" Lodewyc van Reynghersmiete, heer van trboelaerrf en Janne van Hale, heer
van t?li*Iloert verklaren a1s voogden over Triestramme Utenzwane dat Ectorre
utenzwane, natuurlijke zoon van Jan Utenzwane, de qlft
ontvangen die
Jan utenzwane hem op B november L395 beloof d tlao in diezal
perlode
i^¡aren
"
Jacop van den Pitte, Jan EbbelÍns en hun gezellen,
schepenen van de Keure
van Gent "
Fo 4? v" /5"
74C.5

februarí

1"1

639" Pieter weylin en Mergriete carimays, zijn echtqenote, verkopen een lijfrente van 1"2 1b" par. per jaar aan Laureinse ciaís en l,aureins van den
Buunrer fs" Jacob" Deze rente rust op een huis, gelegen nabij de Veebrug
op de hoek van de Drabstraat, de "bosch neven de-clockefrqerráten, achter

B3

het huis van Segher Everwijns" op dit huis rust een landcijns van 44 s"
7 d" par" per jaar ten voorclele van Jan van der Mersch, priester,
ger van Sint-Pieters, in ruil voor een eeuwige dienst , van 17 s" ontvanB d"
par" per jaar ten voordele van Sint-Jan en Sint-Paulus tefrWaelbrugghen'r,
vertegenwoordigd door Boudin Goethals en van 5 s" par" per jaar teñ voorciele van Jacob de Wielmakere, ontvanger van het Heilig Kruis van SintMichiels. Betaald op 3 oktober 1"416"
F" 30 v"/5"
1"405

" f ebruari
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64A" Cornelis vlassintop erkent dat hij 24 s" gro" schuldig is aan Janne van
den Damme
F" 36 r"/8"
641," Justaes de Neve

erkent dat hfj 4 lb. 14 s" gro" schuldig is aan Janne
van Overackere, dÍe optreedt in naam van cle vrouw van Wackene, weduwe
van Jan Utenzwane "
F" 43 r" /2"

14C.5

februari

12

642" Jacob Bloume erkent dat hij 2Ib"
ter Bloume, zi,jn broer"

11-

s" 10 d" gro" schuldig is aan pie-

F" 35 v"/9"

643

" Jacob Bloume koopt de erfenisrechLen van zijn broers Gheerom, Píeter en
Lodewyc op het huis van hun overleden vader, gelegen in de ItSchelstraterr

"

F" 35 v"/1]."
644" Heinric van den Driessche koopt een huisr gelegen te |tcrommenhesschert
tussen de huizen van Jan Valke, fs" Jan de Bruwere en Janne Goessins,
van Jan Valke, fs" Jan de Bruwere"
Fo 35 v"/1!"
645" De schepenen beslissen dat Janne van den Abeele en Janne van Londersele
1,6 so gro" zul_len moeten betalen aan Michiele de Vaes voor de aankoop
van vier vaten olie"
F" 35 v" /12"
646" Arend van Hueverenbrouke erkent dat hij 6 Ib" L0 s" gro" schuldig is
aan Janne den Co, fs" Berthelmeus"
Fo 36 r"/9"
647

"

Thomaes de Clerc, Heynric Coelins en hun gezellen, vinderen van de onderkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 4 oktober 14C4 cillisse
Naecins hebben opgedragen 1,7 gro" te betalen aan Matthyse Ghisels en
nog een s 21 gro. aan kosten "
F" 36 v"/9"

B4

1405

f ebruari

1"2

648" thomaes de Clerc, Heynric Coelins en hun gezellen, vinderen van de kosterij van SinL-Jan, melden dat zLj op 22 november 1,404 Jacob Vladen he]:ben
opgedragen 4 s" 4 d" gro" te betalen aan Gheerolve van der Schelstraten
en noq eens 1,4 gro " en 1 ing " aan kosten "
Fo 36 v" /1O"
1.4C^5

februari
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649" Di-ederic Valke, fs" Heinric, erkent dat hij 2 lb" 15 s" grc." tourn" schuldig is aan de vrouw van Jan Heerenbouts "

F"

1,7

v"/8"

650" Jan de Ruede erkent dat híj 47 s" gro" tourn" 11, ing"
schuldig 1s aan Pieteren van Muelendike, die optreedt
van den Meere, weduwe van Gheraert van Gistele"
Fo 28 r"/2"

en een steen vlas
l-n naam van vrouwe

651" Gillis de Bake erkent dat hij 20 s" 9 gro" aan achtersLall-lge pacht schuldlg is aan Ghiselbrecht van Caudenhove, die optreedt 1n naam van de kinderen van Jan van Leins "
Fo 36 v" /L.
652" Pieteren Andriese moet
Fo 36 v"/3"

1-1

lb" par. betalen aan Dieclerlcke

653" Raesse Onredene verkoopt een lijfrente

van

Scake

"

2 lb" gro" tourn" per jaar

aan Michiel den Ot.ter " Deze lijfrente rusL op al zijn goederen en Justaes
Onredene, Mertin de Gheent en Ghel1oeL van LeÍns stellen zich hierblj borq

voor hem"
Fo 36 v"/6"
L405, februari-

L4

654" Gheeraerde van cler Brucghen moet 3lb" 1-g s" gro" tourn. betalen aan Gillis van Munte, omdat hij zLch eertijds borg gesteld had voor Johannes van
Denremonde" Deze moet op zijn beurt Gheeraerde deze som geld betalen.
Betaald op 23 oktober 1"405"
Fo 36 v"/7"

655" De schepenen beslj.ssen dat Gill-isse van der Hu1st 1,6 lb" gro" zal- moeten
betaren aan Pieteren cle costre, afkomstig van Zeveneken"
Fo 28 r"/3"
656" Jacop de Paeu, brouwer, erkent dat hij 9Ib. gro" schul-dig is aan Janne
van Boeschoute voor de aankoop van lijnwaad" I¡/illem van Meerendre en
Segher van Speybrouc stellen zich hierbij borg voor hem"
Fo 36 v"/5"

85

februari

74C.5.
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Everdey de Grut erer l-andheer van het desbetreffende huis, en Thomaes storem,
" erfachtig
man, bevestigen dat Mergriete vaa den \nlincle op zo januarÍ 1,4os
erkende dat zij 3 ]b" gro" tourn" schuldig is aan Janne verperrensoone" Deze schuld rust op de helft van een huis iÃ oe Burgstraat, dat belast is met
een grondcijns van 20 s" par" per jaar ten voordele van Everdey de Grutere"
F" 36 v" /8"

657

658" Laureins Pale erkent dat hij 2 lb 1"6 s" gro" tourn" schuldig is aan Piete*
ren Pale, zLjn broer, en nog eens 3 1b " gro " tourn " aan pÍeteren als zL jn
deel in de erfenis van hun vader, Jan Pale "
F" 36 v"/1L"
659"

op initiatief
van broeder C1ais van cien Steen wordt Heinric van der HoIe
ontslagen van
betaling van L2 lb" par" aan achterstallige pacht en nog
-de
eens 24 lb" 1'6
s" 6 d" par. die Heinric schuldig was aan ci¿ tempeliers te
Gentr dle vertegenwoordigd werden door Gheeraerd van Crombrugghe"
Kwijtgescholden op 3 april 1405.

F" 36 v" /í.'2"
660

"

Olivier de Jaghere, ridder, geeft het goed van Lovendeqem, gelegen in de
parochie Aalter en L1 bunder groot, voor g jaar in pacht aan
Willem Brune
tegen 42 s" gro. per jaar. Wi1lem Brune mag het Iand gebruíken naar eigen

goeddunken

"

Fo 4A v"/2"

661-" Jan de Nobel erkent 26 s gro. tourn"
Maegh voor de aankoop van" een paard
"

schuldig te zijn aan Laureinse

de

Fo 66 v"/5"

1,405

f

ebruari
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662" De schepenen beslissen dat Katheline Jans 28 s" B d" gro" za1 moeten betalen aan Gillesse de Leenheere voor de aankoop van koren "
Fo 32 r" /G"
1"405, f ebruari

1,6

llem van cien pi tte r Jan Toete en Jan utenberghe, vinderen van sint-Jac,obs,
melden dat zi| op I januari 1'405 Janne van Luevene, h¡oonachtig te Lokeren,
hebben opgedragen 3 s" 4 d" gro" te betalen aan rn/illem den Buc en nog eens
26 gro" aan kosten.
Fo 28 r"/7"

563 " I¡/i

;64" Willem van den Pitte, Jan Toete en Jan Utenberghe, vinderen van Sint-Jacobs,
melden dat zLj op B januari I4O5 Jan Steel hebben opqedragen L6 s" 6 d" gro"
te betalen aan Symoen Drabben en nog eens 20 gro" aan kosten"
Fo 28 r"/8"

B6

1.405. f

ebruarÍ

1,6

665" l¡lÍlIem van den pitte, Jan Toete en Jan utenberghe, vinderen van Sint-Jacobs,
melden dat zij op 29 november L4a4 Girlis den vos, woonachtig te Eksaarde,
hebben opgedragen 23 s. gro, te betalen aan Janne den h/int en nog eens 23
gro" en 2 ing" aan kosten"

F" 28 r"/9"

666" Vrlillem van den Pitte, Jan Toete en

Jan

Utenberghe, vinderen van Sint-Jacobs,

dat zLj op 9 december L404 Jan de Steenhackere hebben opgedragen 2
s" 2 d" gro" te betalen aan Claj.se den Croec en nog eens 1_5 gro" en f. ing"

melden

aan kosten

"
F" 28 r" /1O"

667" Thomaes de Clerc, Heinri-c CoelÍns en Lambrecht cle witte, draaíer, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zíj in de registers van Lodewijc van den Hole, Lievin van der Ghijst en hun gezellen, hun voorgangers,
hebben vastgesteld dat z,ii op 22 februari 1.404 Janne van Heyghe hebben opgedragen 3 s" gro" te betalen aan Vincente van der Strat.e en nog eens L2
gro"
aan kosten"

F" 28 v"/I"

668" Thomaes de Clerc, Heinric Coelins en Lambrecht de I¡/itte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Janr ffiêlden dat zLj in de registers van Lodewyc van
den Hole en zi-in gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat ?,ij op
3 juli 1"404 Gillis Borrekine hebben opgedragen 5 s" 4 d: gro" te betalen
aan Andries Cruusmanne en nog eens 20 gra" ãn 1 ing" aan kosten"
Fo 28 v"/2"
669" Thomaes de Clerc, Heinric Coelins en Lambrecht de Witte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 23 december t4O4 OlÍviere de
Smitere hebben opgedragen 40 qro. te betalen aan Jacoppe de Wielmakere,
priester: êrt nog eens L3 gro" aan kosten "
Fo 28 v"/3"

de Clerc, Heinric Coelins en Lambrecht de Wítte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden ciat zLj in cie registers van Lodewíjc
den tJole en zijn gezellen, hun voongangers, hebben vastgesteld dat 1-ii opvan
20 maart 1'404 Jacob Cabuuse en Mergrieie sPapen hebben opgedragen 24 s" gro,
te betalen aan Janne den Fekel en nog eens zo gro" aan kost,en
"
Fo 28 v"/4"

670 " Thomaes

671" Thomaes de Clerc, Heinríc Coelins en Lambrecht de ln/itte, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 18 november L4O4 Arende van
den Berghe hebben opgedraqen 7 s" gro " te betalen aan Andries Cruusmanne
en nog eens 22 gro" aan kosten,

F" 28 v"/5"

672" Pauwels cle Vleeschauwere, van Uitbergen, verkoopt een rente van L Dendermondse zak rogge per jaar aan Heleenen van In/issele
"
Fo 28 v"/9"

B7
1"405

f

ebruari
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673" Gillis Solleberch, fs. Jan, erkent dat hi-j 18 Lb" gro" tourn" schuldig
ís
aan Daneele Vincken voor de aankoop van een bakkerij in de Hoogpoort Jan
"
SoIleberch, zijn vader, stelt zich borg voor hem"
Betaald op 31 maart 1407 "
F" 30 r"/I4"
674" Bot¡din Bullin erkent dat hij 22 lb" 9 s" 6 d" gro" aan achterstallige pacht
schuldig is aan Jan Sloeven en $onkvrouw Utenhove, weduwe van Jan
"
Fo 31 v"/7"
675" Jan van clen Ysere, deken, Jacob Feyric en Janne cormelin, vertegenwoordigers
van de gilde der aarden potmakers, aanvaarden Gillis gooÁe, fs" Jan en Hannekj"ne en Liefkine, ziin kinderen, als meester
kinderen van een meester
in hun ambacht" Hiervoor moeten zlj 6 Ib" L0 s"en
gro. tourn" betaren.
clais van Zavere, cleken, Arend van den Ysere en Jan Crommelin, verteclenwoordigers van de gilde, verklaren dat GillÍs Boone deze
som geld betaald
heeft op B februari 1,410"
F" 42 r"/5"
1405

februari
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676" Jan Amelrlc erkent dat hij 7 Ib" 6 s" gro" Lourn" schuldig is aan Feyken
Pl aetsaerts
Fo 28 v"/7" "

677" Broede.r' Hughe van rniesthuse, franciscaan, schenkt een lÍjfrente van 4
gro" tourn" per jaar, die hij eertijds samen met zijn vrouhr Beatrisens"gekocht had van Boudine van Hughe, fs" HeinrÍc, aan Janne Noedonc
"
Fo 28 v"/8"
678" Jan van den Hoerzele erkent dat hij 5 lb. 6 s" 4 d
ge pacht schuldig is aan Gillis van der Doelaghen.
Betaald op B februari 1410"
Fo 28 v" /í..O"

gro" aan achterstalli-

679" Jan castelain de jonge erkent dat hij 6 lb" gro" tourn" schuldig is
Mergríete, echtgenote van Matthys waqr,eneren] omdat hij zich eertijdsaanborg
gesteld had voor Lippin scelpe" Jan castelain de oude en Lievin Dhane stel-

len zich hierbij borg voor
F" 28 v" /1,1_"

58O"

hem"

Gilt1s den Smet, afkomstig van Zevergem, erkent
hij 59 lb" 4 s" par"
aan achterstallige pachL en binnenkorL nog eens dat
2 Lb" 4
gro " aan pacht
schuldig is aan Joesse den Brunen, die optreedL in
naam van het clarissenklooster.
Fo 28 v"/LZ"

B8

1405, f ebruari
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681" GilLis Lindemanne erkent dat hij 27 kapoenen of 3 gro" per kapoen aan achterstallíge nente schuldig is aân Janne den Scherre"
Fo 28 v" /13"
682" Matthijs van Audernaec erkent dat hi j
Janne den Saghere, fs" Jan.

1-5

lb " gro " tourn. schuldig is

aan

F" 2B v" /14 "

683" Clais Fonke erkent dat hij 2 Lb" 18 s" 4 ci" gro" aan achterstallige pacht
schuldig is aan Janne van der Boeninqhen "
Fo 28 v"/L5"
684" Jan Seyssone erkent dat hi j

voor de aankoop van
Fo 28 v" /LG"

685

1

aken

1.4

so gro" schuldig ís aan Mechiele

Huusmanne

"

" Piet,er de Brune erkent dat hi j 2 Lb" B s" gro. schuldÍg is aan Janne van
den Watre voor de aankoop van kalk
"
Fo 31" v"/LI"

1405, f ebruari

1_B

686" De schepenen en de erfscheiders gaan in naam van Janne van der Heyden over
tot de panding van een huÍs, geregen te onderbergen naast Fransois van den
Brlele, r^/aar vroeger sanderse van der Heyden woonde en dat belast is met
een landcijns van 1-z s" par" per jaar, voor een prijs van
6 Ib" gro" tourn"
Fo 28 r" /4"
687" Lievin lloet en Mergriete, dochLer van simoen Gomaers, zijn echtgenote,
kopen een moer van een halve bunder, qelegen aan de itseigfretvoets leedef?vertussen cle moeren van Ghelvoet Sammans, fs. t,ievins en Jan wits, die vroeger
toebehoorde aan Hughen de Bruwere en zijn kinderen, aan vüillem vitsen
Jacoppe den smet voor 7 lb. gro" uit oeåe moer gaai 6 d" par" per jaar enaan
l andci jns ftin de brieve van l¡/aesr
"
Fo 29 v"/4"

688" Lysbette Crix verkoopt de helft van een huis, gelegen in de Onderstraat
naast het huis van Lievine den Temmerman, .uÅ Lievine den Temmerman voor
5 lb" 10 s" gro"
Fo 3L r"/2"
689

"

Lievine Temmerman, fs" Lievin en Lisbette Cricx scheiden van tafet en bed
en verdelen hun goederen als votgt: ze krijgen elk de helft
van het huis
naast het huis van Lievin Temmerman, vader van Lievine" LisbeLte
behoudt
ook alle erven en renten die haar persoonlijk toekomen. r,rrat de schurden
bet'reft, zar Lievine moeten betalen wat zlj sðnuldig waren aan zLjn vader en
Lisbette wat zij schuldig waren aan haar moeder Berghe cricx" pãrsoonlijke
schulden moeten ze eIk afzonderlijk betalen en hun [*"soonlijke goederen
mogen ze ook behouden" Lievin Temmerman stelt zich hierbij
bãrg íoo. ziJn
zoon en Berghe cricx en Jan cricke treden op a1s borgsterlers
voor Lisbette

B9

Crj.cx, hun dochter"
F" 31- r" /4 "

ebruari 1-B
690" LÍevin Temmerman, fs" Lievins geeft de helft van het huis naast het huis
van Lievin Temmerman, zijn vacler, aan Lievins Temmerman, zijn vader, ter
afbetalÍng van zijn schulden"
L4C-5

f

Fo 33 r" /'/

1.405

"

februari !9
victor de vlíeqhere, priester en Mergriete Beyaerts, zLjn grootmoeder, verkopen drie vierden van een bakkerij, gelegen tussen de huizen van Jan Cleerc
en olivier van den Dale, aan Fransoj-s Beyaerde tegen 21, iro" 4 s" gro" tourn"
op dit huis rust een landcijns van 50 s" par" en zes kapoenen per jaar ten

^o4

voordele van Vulfram Vriend, die optreedt als ontvanger in naa* vañ Everaerde Rynvissche" omtrenL een zestiende van dit huis bestond nog betwistÍng tussen de verkopers en Yden van den Hole, weduwe van Gheerems sVlÍegher€r stiefmoeder van Victor de Vlieghere"
F" 42 r" /4"
1"405

692

"

februari
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Segher van den Lare verkoopt zijn huis te Moerbeke, gel-egen aan de noordkant van de straatr êñ het erf dat erachter ligt aan Matthyse van den
perre
tegen 25 lb" gro" tourn" Cp dit erf rust een landcijns van LL ing" en
kapoen ten voordele van Janne de ln/int, van 1-o d" par" ten voordele van pieter Masiers en van 7 d" par"rtin de brieve van waest" Van cle koopsom moet
segher van den Lare 5 lb. gro" afstaan aan Janne Everwljn aan wià hij die
schuldiq was" Gil¡!.s Lambrecht, Jacob van Lokerhoute, .iias Hacken pieter
Soissone, Matheus van de Perre en Jan van den Broucke, kaarsmaker, ste)-len
zich hierbij borg voor Matthyse van den Perre" Ten gevoLge van deze verkoop
scheldt Matthyse de schulden kwijt die Segher noq op f'et huis had op voorwaarde <iat deze nog een vierde ervan zou betalen aan de erfgenamen van Thomaes Prieme" Deze regeling werd getroffen op voorv{aarde dat Segher van den
Lare geen herberg meer zou houden ten westen van Moerbeke"
3 maart 1405: Segher van clen Lare verklaart zich hiermee akkoord
"
Fo 29 r"/2"
1,

693

Inghelant erkent dat hij 38 s" qro" schuldig is aan Neerkine de
" -ran
F" 30 r"/5"

Backere"

694" Oste Baeds erkent dat hij 2 lb" 12 s" gro" schuldig Ís aan Raessen van Mul*
hem "
Fo 3Q r'/6"

695. Katheline ULenhove, weduwe van Hosts sGruters, erkent dat z,i) 1_54 nobeLen
schuldig is aan Boudine den Grutere, haar zoonr êfl Ostkíne, zijn zoon, aLs
het erfdeel van zijn vader"
Kwijtgescholden op IZ april 1-405 "
Fo 31" r" /B "

90

1-4O5, f ebruari
696

"

2t

De schepenen bevelen Janne VlamÍnghe frden
aan Janne van Lieferinghe voor twee vaten

afsettererr tB s" gro" te betalen
haring en Janne vÍaminghe erkent
bovendien dat hij nog 2 Lb" g s" gro. schuldig i" âan Janne van Lieferinghe
voor de aankoop van 5 vaten "
Fo 30 r"/7"

" Janne den Bode erkent dat hi j 2 lb. 1_5 s" 9 d" gro" schulclig is aan Jacoppe
de Smet "
Fo 30 r./8"
698 " Jan Fierin, Clais Toete en Jan Dierkin, vinderen
de opperkosterij van
sint-Michiels, melden dat zij in de registers vanvan
willem
valke, Ghiselbrecht
de Meulneere en hun gezel1en, hun.roor!.ngers, hebben vastqesteld
zij
op 19 juli 1'404 Laureinse de cautere rre¡¡en opgedragen 1-o s" gro" dat
te
betalen
aan Janne den crane en nog eens 21 qro" aan kosten
"
697

Fo 30 r" /9"

699" Jan Fierin, clais Toete en Jan Dierkin, vinderen van de opperkosterij
van
sint-Michiels, melclen dat zi j op 12 december 1.404 Joesse Michiels hebben
opgedragen 1'6 gro" te betalen aan Pieteren Roele, cordewanierr êh nog
eens
26
gro. aan kosten"
Fo 30 r"/LO"
7oo" Jan FierÍn, clais Toete en Jan Dierkin, vinderen van de opperkosterÍj
Sint-Michiels, melden dat zii in de registers van willem valcx en zijn van
gezellen.' hun voorgangers, helcben vastgeÃteld dat zij op 1,4 juli L404 Llevine
van den Houte, molenaar, hebben opgedragen 3 s" 7 d" gro" ie betalen aan
Lievine van der cauteren en nog eens 2;" 6 d. gro" aan kosten"
Fo 30 r./1L"

Fierin, clal-s Toete en Jan Dierkin, vinderen van de opperkosterij van
Sint-Michiels, melden clat zij op 20 september
1.4oA Katheline Reubins hebben
opgedragen 1-5 gro" te betalen aan de weduwe van Wouter Sledeghere
en nog
eens 2 s" 4 d. gro" aan kosten.
Fo 30 ro /IZ"
7OZ
" Laureins de Caluwe erkent dat hij 4 lb" gro" tourn. schuldig is aan Gisel_
brecht de Grutere"
Fo 30 r. /L6."
7O3" Katheline Utenhove, weduwe van Hosts sGruters, erkent dat zij 118
nobelen
schuldig is aan Ghiselbrecht den Grutere, haar zoon, als zLjn erfdeel
van
zLjn vader"
KwÍ j tgescholden op 1,2 apri 1 1"4C-5
"
Fo 3t r"/9"
7o1-" Jan

704

"

Kerstiaen van der Gracht en Kathe 1 i ne van Auderen, zijn echtgenote, erkennen
dat zi j L54 nobelen schuldiq zLjn aan Katheline Utenhove
"
Kwijtgescholden op L2 april L405
"
Fo 31 r"/1A"

91,

L405,

februari

21,

7O5. Matthijs Tac erkent dat hij 16 lb" 1,2 s" par" aan
achterstallige pacht
schuldiq is aan het gasthufs van Gent"
Fo 32 r"/9"
1405

februari

22

706" Willem van den pitte, Jan Toete en Jan Utenberghe, vinderen
van SÍnt_Ja_
cobs, melden dat zij op L8 januarÍ 1"405 Pieteren van den Deurghanghere
hebben opgedragen 3 s" 4d" éro" te betalen aan CallekÍne
en Hannelcine, kin_
deren van l¡Julf van den Berghe,
die vertegenwoordigcJ worden door Huqhen van
den Wa1le, hun voogd: €Íì nog eens 21 gro aan kosten.
"
F" 30 v"/2"
7o7" ln/j'llem van den Pitte, Jan Toete en Jan utenberghe, vincleren
van sint-Jacobs,
melden dat zij op 14 februari 1'404 Janne van teuvene,
woonachtig
te Rirlaar?
hebben opgedragen 2 s" gro" te betaren aan callekine en Hannekinen
van i¡iulf van den Berghe, die vertegenwoordigd worden door Hughen kinderen
van clen
Walle, hu.n voogd, en nog eens 22 gro" aan kosten"
F" 30 v"/3"
7O8" Willem van den Pitte, Jan Toete en Jan Utenberghe,
vinderen
melden dat zij op 24 j anuari 1"4A5 pieLeren de Clerc hebben van Sint-Jacobs,
opgedragen 3 s"
gro" tourn" te betalen aan Roelande van der Heyden en nog eens
t9 gro. aan
kosten "

Fo 30 v"/4"

7O9

770

" Gillis de Costere erkent dat hij 36 s" gro" tourn" schuldiq is aan Gheeraer_
de Roelins "
Fo 31, v"/6"
"

Jan van der Manden erkent dat hij 26 s gro" schuldig is aan Janne
"
van Leyns
omdat hij zich eertijds borg gesteld had
voor
Jacoppe de Mey"
Fo 47 ro/7"

1"405, f ebruari

z5

711'" De schepenen beslissen dat pieteren pylle L8 rb" par"
aan achterstallige
pacht zar moeten betalen" Janne l¡orael, priesLer, die opt::eedt
in naam van
het kapittel van sint-veerle, omdat hi j zich eertijds borq qesteld
had
voor Lievine den Moer, brouwer"
Fo 23 r" /LO

712" Phelix van Vùaleghem verkoopt een erf
Stavele en gelegen is ín de parochie

vaertil geheten.
F" 30 v"/9"

dat hij in leen houdt van Janne

Emelgem

r

aan C1aise den Bonnere,

van
il1it!-

92

februari

í.4C^5

25

71-3" De schepenen van de Keure beslissen dat de gilde der kaarsmakers
verder
kaarsen mag leveren aan cie sint-veerlekerk ãoars gebruikeli jk r,{aso
LievÍne
Papal, deken van de gilde der kaarsmakers, had i-mmers een klacht ingedíend
tegen Symoen van Damme, die in een huisje naast de kerk, dat hem door Lauwerej-ns de Maech, deken van sint-veerle, r." ter beschikking
qesteld,
had verkocht aan pelgrims en andere bezoekers. Deze symoeñ van Dammekaarsen
behoor-

de niet tot de gilde"
F" 31 r" /1"

714" Laureins de Waghenmakere erkent dat h ij 32 s" gro" aan achterstallige pacht
van een meers schuldig is aan pielren den Buedel l^Jillem de Waghenmakere,
"
fs" Arends, stelt zich borg voor hem"
Betaald op 15 februari 1,407 "
Fo 3L r'/3"
71"5"

Arent selle en winin willebaerts, zijn echtgenote, schenken een huis gelegen
in de Hoogpoort over de schelde naast de huizen van Jan pittins en Jan van
Langhelede, aan Mergriete, hun dochterr êíl corneli-sse de scoteleere, haar
echtgenoot, ter gelegenheid van hun huwelijk" Cornelisse
gaf dit huis terug
aan zlin schoonouders, in ruil voor een ríjfrente van 16 s" gro"
tourn. per
jaar" op dit huis rust een landcÍjns van 42 so par" per jaar"
Fo 3t v" /1"

716" Pieter Bernier, prlester, en Jacop Doesterlinc verkopen de helft
een
huis en een erf, geleqen aan de Kerkbrug bij het hof van Herzele,van
die
ger behoorde aan wijlen Beele Coutenays en waarvan de andere helft in vroe_
bezit
is van Wi1lem Sersymoens, aan Willem Sersymoens
"
Fo 31 v"/1-O"
71'7" vr/illem sersymoens verkoopt de

helft van een huis en een erf , gelegen aan de
Kerkbrug bij heL hof van Herzele, dat vroeger ín bezit
was van Beele Coute*
nays en dat hij qekocht had van pietren eeinier, priester,
oesLerlinc, aan Gheerarde den LantmeLere voor 1,7 rb" gro. en Jacoppe den
Betaald aan Gillis van Doinse, die optreedt in naam van de weduwe en de
erfgenamen van rniillem sersymoens" op 26 mei 1,41,0"
F" 32 r"/4"

71_B

"

Janne Moens en Lisbetten sirken, zijn echtgenote, scheiden van tafel
bed
en verdelen hun goederen als volgt" Lisbetten krijgt het huis bij de en
Zandberg achter het huis van Jan van de Kerchove en
opbrengst van de verkoop
van een huis op de Reep " zii moet echter ook alledãschuloeñ
dragen die eraan
verbonden ziin , met uitzondering van de persoenlijke schulden
van Janne"
Haar echtgenoot kri jgt aI zijn persoor,li jice goederán uit deze huizen
en
ontvangt 2 1b" gro" Lourn" van zi-jn vrou\^/"
Janne Moens ontvangt deze 2 rb" gio" tourn" op 24 oktober 1405"
Fo 32 v" /2"

93
LAC-5

februari

26

719" Jacop de Herthoghe erkent dat hij 5 Ib" gro" schuldig is aan Kateline Addins voor de aankoop van een huis, geregen rechtover het mi nderbroederk I oos-

ter

"
F" 30
v"/11,

720" Michiel Saytep erkent dat hi j 1.2 lb " gro " tourn " schulrJig i s aan Gheertrude
WiIlaerts, echtgenote van In/illem Wenemaers, voor de aankoop van een huis
gelegen tt uF nieuwelandil in Hulsterambacht en belooft jaarlijks de pacht
te betalen van L5 gemeten land, rrup den valfr geheten"

Fo

31"

v'/3"

721,"

Phelips Tiebaert en Mergriete, fa" Clais Al1incs, zijn echtgenote, verkopen
het land in de Vier Ambachten dat Mergriete erfde van Mergriete Eekaerts,
haar grootmoeder"
Fo 33 r"/14"

722

Thomaes van der Meere belooft LÍsbette sVrients voor de rest van haar leven
volledig te onderhouden" HÍervoor ontvangt hij al haar goederen, d"w"z"
twee huizen, één te Sersanderswalle en één in de Struversteghe, elk 6 lb"
gro" tourn" waardr êo al haar andere goederen ter waarde van 2 lb" gro" Op
het tweede huis rust een lanclcijns van 7 s" 3 d" par" per jaar ten voordele
van RoegÍer van Putthem, priester, in naam van een capelrie van Sint-Jan,
toegewijd aan Sint-Servaas; bij het eerste huis is het erf inbegrepen" Gheeraert Coelins, alías frharderrusttr en Willem Loen stellen zich hierbÍj borg
voor Thomaes van cier Meere "

"

Fo 50 ro /12"

1.40

ari

f

27

723" Heinric Reyneere erkent dat hij 7 lb" 6 s. gro" schuldiq is aan Hughe Soe*
Lebroken voor rle aankoop van een huis Itstaende over de maerct an t,plaeski-nrt
Fo 25 r" /11"
724" De schepenen beslissen dat Anthonise Troya 36 s" gro" zaL moeten betalen
aan Kateline sMans "

F" 30 v"/6"

725" Heinric Deyvoet erkent dat hij 2 Llo" gro" tourn" schuldig is aan pieteren
Ha.troute

"

Fo 30 v"/7"
726" Ghisetbrecht. de vos, Jacob van der Meulen en hun gezellen, vinderen van cle
onderkosteri j van sint-Jan, merden dat z,i j op 2 december 1,404 pieteren de
Clerc hebben opgedragen 6 s " gro " te betaren aan Janne Diedericx en nog
eens 1"7 gro " aan kosten "

F"

31,

r"/5"

"

94
14A5

februari

27

727" Ghiselbrecht de Vos, Jacob van tcer Meulen en hun gezellen, vi-nderen van de
onderkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op L1 oktober 1"404 Janne de Ruddere, afkomstig van Geraardsbergen, hebben opgedragen 5 s" 9 d" gro" te
betalen aan Gillisse Papal en nog eens 16 gro" en 1- ing" aan kosten"

F" 31 r"/6"

728 "

Lievin de Pape, molenaar-ì verkoopt een huis gelegen achter de ttrechte stratert te Sint-Baaf s, de ttganstt gehet-en, aan Laureins Soeten " Op dit huís rust
een landcijns van 6 s. par" per jaar ten voordele van SaLmoen van Lovendegem
priester: êñ is bovendien bepand met een lijfrente van 1 muclde koren per
jaar ten voordele van Janne Lauwers, kalkblusser" Deze verkoop werd gedaan
op voorwaarde dat Kateline Matthys, echtgenote van Lievin de Pape, haar
hele leven in het huis zou mogen blijven wonen.
Fo 31 v" /2"

729" Wouter Calant erkent dat hij 3 lb. gro" schuldig is aan Lodewyc van Calkene" Betaald op 3 juli 1,4OG"
Fo 32 r"/3"
73O" De schepenen beslissen dat Michiele Scattemanne I Ib" 7 s" 4 d" gro" tourn"
zaL moeten betalen aan Pieter van Berenvelt, die optreedt in naam van de
heer van Axel "

Betaald op 27 juni 1405"
Fo 33 r"/LL"

73L" Gillis de Brune, fs" Jan, erkent dat hfj 14 s" gro" schulctig is aan Willemme den Costre"

F" 33 r'/13

"

732" Martin Baert verkoopt een lijfrente van 6 s" gro" tourn" per jaar aan Pieteren van Hertbuer en Lisbette Mayns, fa. Jan" Deze lijfrente rust op de
helfL van de molen ilde neckerigghe" gehetenr gelegen op de Galgenberg.
Fo 40 r"/3"
733" Arend van Steenhuise, heer van Ayshove, erkent dat hij 36 lb" par" per jaar
aan 1i jfrente moet betalen aan Heinric Danckiertsheeke en Beelen sivteyers,
zijn echtgenote, ín ruit voor de aankoop van een huis in de ?fseriaenstraienft
'ô/aar Heinric en Beelen nu in wonen" Deze lijfrente berust op een goed, 4
mijl buíten GenL gelegen in de Vier Ambachten dat 6 lb" gro" per jaar ople*
vert" Ghyoet de Bloc, hiillem cie Vindere en Pieter van den Damme stellen

zich borg voor
Fo 45 v" /6"

7405

februari

hem"

28

734" Janne Bosschaerde erkent dat hij 10 s" 6 d" gro" schuldiq is aan Jacoppe
PapaI

"

Betaald op 9 mei
Fo 30 r'/17 "

1405

"

95

februari

1405

28

735" Gi11is de Vríese erkent dat hÍj 33 s" gro" schuldig is aan Aelbrecht van
I-{amerL "

F" 33 r"/1,5"
736

Jan van der Kerchove en Lisb,ette Sersanders, z-Ljn echtgenote, beloven dat
zLi de erfelíjke rente van 12 lb" par" per jaar, die rust op een derde van
een huis en een erf in derrschelstratetfdie vroeger toebehoorden aan wijlen
Jan Utenhove en nu in bezit zijn van Symoen Utenhover êñ op zLjn huis en
erf , gelegen in de Hoogpoort, Itden grotè,n Pellicaentr geheten, voortaan te
betalen aan Boudin van Ravenscoet, omdat Diederic van Leins, priester, deze aan hem verkocht had. Oorspronkelijk hadden Jan van der Kerchove en zijn
vrouiiv deze verkocht aan Mergriete van Leins, zuster van Diederíc en echtqenote van Pieter van der Muelen " Voortaan zal- deze rente echter alleen rusten op het huis in de Hoogpoort, Itden groten Pellicaenrr gehetenn gelegen
tussen het huis van Janne Boddyn, trclen cleenen Pellicaentr geheten, en het
huis van Janne van der Kerchove"
Fo 57 r"/6"

"

" Kateline van der Mersch, weduwe van Clais Daens, en Gillis Roelins, voogd
over Lisbette Daens, fa" Clais, verklaren dat zLj de lijfrenten van 3 lb"
gro" per jaar eertijds ten bate van Jacob de Bloc, priester, en nu Len gunste van VincenLe van der Zickelen en van 20 s. gro" per jaar ten voordele",'
van Þn van Vorhoute verder zullen betalen "
F" 65 v" /L"
1,405, februari 3O (sic)
737

738" Guyoet de Bloc en zLjn gezellen, halheren in de Pit, melden dat Gheerolf
Walraven nog 1'2 schilden schuldig is aan Andries Ladden en nog eens 1-'8 gro"
aan kosten in mindering van zijn schuld van 33 s. 6 d" gro" die hij op 16
juli 14O1, bekend had aan zi,jn schulcteiser"
Fo 31 v"/5"
1"405"

maart

2

739" Jan Boudins, fs" Jan, erkent dat hij 36 lb" 5 s" 6 d" par" aan achters ta1 liqe molenpacht schuldig is aan Janne van Budgeghem, ontvanger van het
Land van Nevele "
Fo 33 v" /L"
74o" Jan utenhove, fs" Jan, geeft een gemet meers, gelegen nup de rekeft in twee
percelen, in pacht aan Gillis Symoenssone tegen een pachtprijs van 10 s"
gro" per jaar Eedurende een periode van zes jaar"
Fo 39 v"/4.
14A5

maart

4

741" ColaerL

Commer schenkL
dient na

Deze som geld

E lb " gro " tourn " aan Gheertruden, zi"jn moeder "
zLjn dood uit zijn erfenis te worden betaald" Indlen

96

zi)n moeder echter voor
zijn zuster Cl aren "
Fo 4L v"/5"
L4C-5

maart

hem

zou overlijden, gaat de B Ib. gro" tourn" naar

5

742" Clais Bruninc erkent dat hij B lb"

16 s" gro" tourn" schuldÍg is aan Ghiselbrecht Rifflaerde voor de aankoop van koren" Jan de
Speecht,
brouwer en Symoen Utenwulghen stellen zich hierbij borg voor hem"Jan Boene
Fo 31 r"/11"

743

"

De schepenen beslissen dat Heinric van Groetenbruer 5 lb" 3 s. gro" tourn"
za:.' moeten betalen aan Janne Ruusschaert, die optreedt in naam van de rtlombaerden tafle" van Geraa¡:dsbergen, omdat hij zich eerLijds
borg qesteld
had voor Jacoppe den paeu. Deze laatste moet dan deze som geld
terugbetalen
aan Helnric van Groetenbruel "

Fo 32 r" /1"

744" Ghyselbrecht de Grutere, borgsteller voor Kerstiaen van der Gracht, verklaart zich bereid de 4 lb" gro" tourn" schulden te betalen aan Willemme
Utenhove "
F" 32 r"/2"
745" Inlillemme van den Briele moet 4 lb" 7 s" gro" aan achterstallige pacht
be_
talen aan de weduwe van Jan Harinx, omdat hij zích eertijds borg gesteld
had voor Jan Heckaerde. Deze laatste moet deze som geld terug tretãlen aan
Inlillemme van den Briele
"
Fo 32 r" /10"
746

747

"

"

h/illemme van den cheinslancle moet 4 Ib" gro" tourn. aan achterstallige
pacht betalen aan de weduwe van Jan Harinx, omdat
hij ztcn.;;¡it;;
borg
gestel-d had voor Jan Heckaerde" Deze laatste m:et deåe
q.iJ-Éãr"g
n"talen aan Will_emme van den Cheinslande"
"á.n
Fo 32 r" /11"
Wíl1emme den Koc moet 4 lb" gro" aan achterstallige pacht beLalen
aan
weduwe van Jan Harinx, omdat hij zicin eertijds borg gesteld had voor de
Jan
Heckaerde" Deze Iaatste moet deze som geld terugbetalen aan Willemme den
Koc

"

Fo 32 r'/1,2"
748" De schepenen beslissen dat Jan HeckarcJe 37 s. 6 d" groó zaL moeten
betalen
aan de weduwe van Jan Harinx"
Fo 32 r"/13"
749

" LÍevin van den Vívere erkent dat hii 14 s" gro" tourn" schuldig ls aan Janne den Caes voor de aankoop van land
Fo 35 r" /12"

97
L405

"

maart

5

75O" Boudln de Grutere erkent dat hij L0 lb" L0 s" gro. tourn" schuldig is aan

den RÍ j ke "
Betaald op 25 februari
Fo 40 r" /11."
l^li

1 i.

emme

1406

"

751'" Fransoys scaep en Kateline van de Velde,

zijn vrouw, verkopen de helft
van een brouwerij en een erf , ttint muelenkinlt geheten, gelegen te Sersanderswaller êñ de helft van een love, die er naast stãat, aan Claise van
Harewijlre" op cle brouwerij rust een lijfrente van 2 nobelán per jaar ten
voordele van Janne den Croec, smid r êñ zíjn echtgenote en op de love rust
een landcijns van 1-o s" B d" par. per jaar ten bate van Heinric van Ansbeker priester, die optreedt in naam van de Heilige Geesttafel van Sint-Michiel s "
F" 46 v'/7"

1.405.

maart

6

752" Lodewyc van Nevele erkent dat hij g lb. L0 s" qro tourn schuldig is
aan Janne van der Mersch, bal juw van het land van"Nevele "
"
F" 32 v"13"
753

" Jan van Leins, Jan de l¡/ercman en hun geze11en, vinderen van sint-Níklaas,
melden dat zij op 1,4 februari 1-4o5 Janne Mierrie de jonge hebben opgedragen 5 gro" en 6 miten te betaren aan wouteren de cornemakere en nog eens
1-5 gro. aan kosten"
Fo 33 r"/1"

754" Jan van Leins, Jan

cje wercman en hun gezellen, vinderen van sint-Nlk1aas,
23 januari 14C_5 'vüouter pancouken hebben opqedragen B s"
betalen aan Amante van den Damme en nog eens 3 s. aan kosten.

melden dat zLj op

2 d" gro" te
Fo 33 r'/2"

van Leins, Jan de Wercman en hun qezellen, vinderen van Sint-Ník1aas,
melden dat ziJ in de regísters van Simoens van Huusse en zíjn gezerlen,
hun voorgangers, hebben vastgesteld dat |.ij op 24 november L403 Jacob van
der Haghe hebben opgedragen B s" gro. te loetalen aan Gillisse van Beversluus en nog eens 1,4 gro" aan kosten"
Fo 33 r'/3"

755. Jan

756" Jan van Leins, Jan de Wercman en hun gezel1en, vlnderen van Sint-NikIaas,
melden dat z,ij op ZB januari 1"404 Janne den Vos, IÍnnenwever, hebben opgedragen L2 s" gro" te betalen aan Harende Busen en nog eens 21 gro. aan
kosten "
Fo 33 r"/4"

757" Jan van Leins, Jan de wercman en hun gezellen, vinderen van Sint-Niklaas,
melden dat zij in de regísters van sÍmoens vaá Huse en zijn gezel1en, hun
voorgangersr hebben vastgesteld dat zLj op 5 juni 1"403 Jan de Coc, båkter,
hebben opgedragen B s" gro" te betalen aan Gillisse papal en nog eens L5
gro. aan kosten"
Fo 33 r"/5"

98

1405.

maart

6

758" Jan van Leins, Jan de

Wercman en hun gezellen, vinderen van SÍnt-Nlk1aas,
melden dat zij op 16 december 14C4 Christoffels pric hebben
opgedragen
1,2 gro" te betaten aan Justaes Coets en nog eens 1-5 gro" en t
ing. aan
kosten "
Fo 33 r"/6"

759

"

Kateline sConinx, weduwe van Goessins van den Hove, verkoopt een huís en
de plaats erachter, gelegen in hetttlnc¡helantstraetkin"
naast het klooster van de predikheren en rechtover rre[ huis ',{aar Kateline
ín woont, aan
Janne díet aldoet en Ï,ysbetLe Mousins, zijn echtgenote" op dit
huis rust
een grondcijns van 20 s" par" per jaar ten bate van verschillende
personen,
d"h¡'2" B s" par" ten voordele van Jan Morael , kanunnik van SÍnt-veerle,
optreedt in naam van de erfgenamen van Boudin van Vinderhoute, 4 s" par" ciie
ten voordele van Goessins van Reynerstede, 6 s" par" ten bate van het
rrnieuwen cloestret? en 2 s" par" ten
voordele van GhelloeLe den Amman voor
het pleÍntje achter het huis" Goessins van Reynerstede
wordt hierbij vertegenwoordigd door Gillis Waybergh"
Fo 33 v" /4"

760" Thomaes de clerc en zijn gezerren, vinderen van
Jan, melden dat zLj in de reqísLers van Lodewyc
zellen, hun voorgangers, hebben vastgestefd Oãt
stiane Boudins hebben opgedragen 6 s" 7 d" gro"
en nog eens 1"6 gro ? en 2 ing. aan kosten
"
Fo 33 v"/6"

de opperkosterÍj van SÍntvan den HoIe en zL)n ge-

zLj op !6 junl 1,4A4 Kerte betalen aan Jan Haghene

76!"

Thomaes de Clerc en zijn gezellen, vinderen van de opperkosteríj
van Sint_
Jan, melden dat zij in de registers van Mertins
sGheents en zijn geze1len,
hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zLj op 7 december 1"402 Janne van
Assche heirben opgedragen t6 ; gro Le betalen aan
Boudine BullÍne en nog
"
"
eens L5 gro" en 2 ing" aan kosten"
Fo 33 v"7l "

762

De schepenen beslissen dat Justaes van Lichtervelde
naam van zljn echtgenoter de weduwe van Jan van den wincle, 39 rb. gro.in Lourn"
moeten
betalen aan Michiel Donaes in naam van ,í3n echtgãnote, Jacob zaL
van
den oerzele en de andere erfgenamen van Jacoppe van den oerzele voor de 27o
roeden moer díe Simoen van den ln/incle op' 18 december LiTo kocht van Jacoppe
van den oerzele" rn die periode h/aren Jan Borluut, Gi1lis Ripegheerts en
hun ge-zel1en, schepenen van de Keure van Gent" Daarnaast moet justaes nog
eens 20 s " gro. aan kosten betalen aan de erfgenamen Justaes
van Lichter"
veLde en Gil1is Vaenkin beloven dat zi) deze verptichtÍngen
zullen
nakomen "
F" 38 r" /4"

"

763. Michíel van der Vermet en Lísbette Calants, zijn echtqenote, beloven
Kateline van den plassche, weduwe van Michiel van der Vermet, volledig te
onderhouden in ruil voor haar hele bezit, dat zotn 4 1b" gro" bedraagt"

F" 40 r"/2"

99
1.405.

aart

6

764" Jan Cariman erkent dat hij 2 Ib, L0 so gro" tourn schuldig is aan Michiele Boudins voor de aankoop van 2 kamers in de"KomiJnstraat" pÍeter
Weylin stelt zich hierbij borg voor hem "
Fo 41- r"/6"
765" De schepenen van de Keure beslissen dat Janne cuene, die optreedt in
naam
van de weduwe van Jan Bake, zijn echtgenoLe,, 6 lb" gro. tourn zal moeten betalen aan Justaes van Lichterveio", *ár'tg.noot en voogd "
de weduwe van Jan van den wincle, omdat Symoen van ãun vr/incle op L7van
mei
1374
27o roeden moer verkocht had aan Hughen de Bake en Janne de Bake voor
1,4
Ib" gro" tourn" en deze nog niet betaald waren" rn die periode waren Ghiselbrecht Gruters, Jan Houtscilts en hun gezellen, schepenen van de Keure van de stad Gent "
Fo 42 v"/1,"
766" Lievin de Deken, fs. Staes, verkoopt. een huis, gelegen in defrralboemstratett achter de I'sterrerrin de uòogpoort aan Agneesen
en Janne van cordes, haar echLgenoot, tegen 12 tb" gro. tourn. Annokets
op
dit
huis
een landcijns van B gro" per jaar ien voordele van Gillis w.y"nn"r9herrust
priester, die optreedt in naam van de pastoor van siÀt-"lanr-å; een rente
van 16 gro. tourn" per jaar ten bate van Michiel
Cornelis,, priester"
F" 46 v./9"
767" Ghelloet

Damman, fs" Lievins, erkent dat hij 31 s. 4 d" gro" aan achter:
stallige pacht van de tf speyetr te Damme heeft ontvangen
van phelipse BolIoc, die optreedt in naam van de weduwe van Roegier Everwyn
en van Jacop_
pe van der Eeken "
Fo 42 v"/2"

1,405.
'1AA

maart

7

Ector van Fresinghen verkoopt een lijfrente van 6 rb" 2 s" 4 d" par., 1
kapoen en 2 kíppen per jaar aan Katheline sHaeyers"
lijfrente is ats
volgt verdeeld over verschitlende percelen die Ect,orDeze
van
Fresinghen en
Stevin van Llekerke samen bezitten: 20 s" par" op het, erf in oe'nqfantierstraat waar Mergriete van der Hysselt op woont,
14 s" par" op de
grond h/aar Jan Borluut op woont; 7 à" 10 d" par" op het
erf waar Jan Bilgiers op woont; 10 s" par" en 2 kippen op de stede van Heínric
Haerinx;
1'6 so par" en l kapoen op het erf in de veldstraat waar Luuc van
pitte op woont en dat vroeger in bezit was van Janne Breebaert; 26 s"den
op het erf waar Giltis van den Dale op woont rechtover Boudine van par.
stoet; 10 s " par " op het erf op de Koornmarkt waar l4aghermans steeneRaveop
woont; 5 s" par" op een pleintje achter Fransois van der wostine datLoebehoort aan Janne Bochout en 3 s.6 d. par" op de stede buÍten de Zandpoort hlaar Jan Moenssone, portier van de Bijloke op woont. Deze lijfrente
wordt door Katheline geschonken aan het clarissenklooster van Gent"
Erô
?? Lço / /oJ
L
¿J

o

769" Jan de Brune, fs" Gheeraerd, erkent dat hij 1lb"
schuldig ís aan G1l1isse Hansine.
F" 33 r" /!O"

1"7

s" 5 d" gro" Lourn.

L00

L405.
770

"

maart

7

Andries van clen pítte verkoopt een moer, gelegen in Axerambacht tussen de
moeren van Willem Spruten en Pieter CaLtaers aan cle westzijde; cil1is van
der Heyden, Jan scurmans en Jan spruten aan de oostkant; en Jan van den
Damme en weduwe Ridders aan cle zuidzijde, aan Jan den llt.¡Ineere"
Fo 33 r"/1"2"

771" Clais Heínrics erkent dat hij 3 lb. gro" Lourn" schuldig is aan Jan C1ockemanne "
Fo 33 v"/3"
772

773

"

"

Jan de l¡/ispeleere koopt een huis, gelegen buiten Sint-Pieters te Sint-pieters-Aalst in de Galgestraat, van Lisbette Galmaers tegen een lijfrente van
1-B s. gro" tourn" per jaar" Dit huis erfde Lisbette van Lisbette,
echtgenote van Michiel Boens, haar moederr êr1 is belast met een grondcijns
12 s. 4 d" par" per jaar ten voordele van de aaLmoes van Sint-pÍeters van
"
Fo 47 r"/4"
De weduwe van Jan van Daelpitte is 39 s" gro. Lourn" schuldig aan Janne
Boene, die optr:eedt in naam van l¡r/i11em Sersymoens
"
Fo 42 v"/7"

L405. maart

B

774" Segher den

Smet, pachter van een goed
zwijnaarde, verklaart dat híj zljn
jaarlijkse pacht zeker za1 betalen aanteJacoppe
den Hamer"
Fo 40 r"/!"

775" Boudin de Ledeghe erkent dathij2lb"5s"6d
aan Janne de Keyser voor de aankoop van koren
"
Fo 41, r"/12"
1405.

maart

gro" tourn" schuldig is

9

776" Clais Fierins alias de vleeshouwere, erkent dat hij 2 mudde koren, voor de
helft Larwe en voor de andere helf t rogge, schul_díg is aan GiLlis Bekarde"
Fo 32 v" /4"
777" Jan rnghels van Ittsabbinsmuelentt, woonachtig te Mater, erkent dat hfj 16
lb" gro" schuldig Ís aan Boudine den Grutere.
Betaald op 25 februari 14C6 "
Fo 32 v" /5"
778" De schepenen beslissen dat clais van Hoedevelde 1-g 1b" par" zaI moeLen betalen aan de augustijnen van GenL, omdat hij zich eertijds borg gesLeld
had voor Gillis van der Hulst"
Fo 32 v"/6"

7A7
1.405.

maart

9

779" Mergriete Bloumaerts, weduwe van Ghiselbrecht van den Ghuchte verhuurL een
huis in de Zakbroedersstraat aan Gheeraert de Rlddere en Jehanne, zljn
echtgenote" Dit huis staat op een erf dat toebehoort aan het voldershuis
en is belast met een grondcijns van 9 gro" per jaar. Jacop de Coo trad
híerbíj op als ontvanger in naam van het voldershui_s"
Fo 32bis ro /1,.

78o' Matthijs van den Boemgaerde en Clare, fa" Jan Bockaert, zijn echtgenoLe,
verkopen hun recht in het goed lrLen,broukeft gelegen te Hofstade, ãan Vincente Inghe1 " verder werd overeengekomen dat de verkopers moeten instaan
voor de betaling van de gevolgen van het recht dat Jan Muenc heeft verkregen op het landgoed door de wisselíng van 1 dagwant en L4 roeden land met
Jan den Borchgrave" De verkopers hebben voorts nog recht op de achterstalf.ige pacht die aan het landgoed verbonden is"
Fo 33 vo/2"
1.4C-5

maart

1-O

78!" Clals van Oedevelde erkent dat hij
weduwe

van Jan Valcx"

31"

s. gro" schuldig is aan Baten Valcx,

Fo 33 vo,/8"

782 "

Jan Meyeraerd, voogd over de klnderen van Jacob Meyeraerd, beLooft de 22
s o I d " gro., die Jacob schuldig was aan Lievine Martins, te betalen aaíl
GhÍselbrecht de Grutere, di.e optreedt in naam van Lievine Martins"
Fo 33 v"/9"

783" Fransois Sproec erkent dat hi) 29 Ib" gro. tourn. schuldig is aan Ectore
Everwyn e voor de aankoop van een schip"
Fo 33 v" /tO "

784" Michiel Scatteman erkent dat hij 3 lb" 5 s. gro" tourn schuldig is aan
Jacoppe van den Elsbrouke, priesterr êfl Janne den Hauden" voor de aankoop
van land "
Betaald op 31 oktober t4O5 aan Arent van Landuut, die optreedt 1n naam van
de begunstigden.
Fo 38 ro,/5"
1_

785. Phllips van Dronghene erkent dat hij 4 Ib" B s" gro" Lourn" schuldig is aal
Zaladine van Hertbuer"
Betaald op 5 maart L405 "
Fo 40 r" 15"
786" Katheline sHasen, natuurlijke dochter van Jacoppe van lJertbuer, verkLaart
dat zij 12 Ib" gro" tourn. ontvangen heeft. van de erfgenamen van haar vader
Fo 40 r"/7"
787

" SaIhadín van HerLbuer verkoopt een lijfrente van 12 s gro" per jaar aan
Katheline sHasen, natuurlijke dochter van Jacoppe van Hertbuer, en Zegheline, haar zoon"
Fo 40 r"/8"

702

1405, maart

10

7BB" Jacop UtergaleÍde en Jan van Bruecele, fs" Pieter, erfachtige 1íeden, melden dat Katheline van den Moure ZS s" gro. tourn" schuldig 1s aan Janne van
Bruece1e, fso \¡/Í11em " Zíj erkende dit op t2 februari 1.405. Deze schuld be-

rust op een huís, geleqen in de Steenstraat nabij het klooster van de vrouwênbroers. Op dit huis rust een grondcijns van 42 so par" per jaar ten
voordele van Jacoppe Utergalej_de.
Fo 4A v"17"

789. Salhadin van Hertbuer verhuurt een stal in het grote vleeshuis aan Martine
Soetaert "
Fo 41, r" /5 "
1405.

maart

11

dat hÍ j 2 Ib" gro. tourn" schuldig is aan GilIls den Meyere, afkomstíg van ZegeLsem"

79O" Pj-eter van Assenbrot¡c erkent

Fo 28 v" /L7 "

791," De schepenen beslissen dat Janne van der Moten en Janne Blanstrein 5 lb"
gro. tourn" zullen moeten betalen aan Stevin Heybaude, omdat zij dit geld
verteerd hadden in diens herberg"

Fo 32 r"

/1"4"

792" LysbetLe van den Heede erkent dat zíj 16 s. gro" tourn" schuldig ís
Katheline van pamele voor heL onderhouden van een kind "
Fo 40 r" /4"

aan

793" Everaerd van den Drlessche schenkL 10 Ib" gro" tourn" van zljn erfenis
Katheline, zijn natuurlijke dochter, ter gelegenheid van haar huwelijk
Jan Reyneere, fs" pieter"
Betaald op 10 februari 1,411"
Fo 40 r" /6.

aan
met

794" Janne Sersanders, fs" Daniel erkenL dat hij aIs borgsteller voor Janne V1lain, ri-dder, 6 I b" gro" tourn" schuldig is aan Symoene van den Pitt,e"
Fo 40 v"/3"
795" Janne Gheerolf, afkomstÍg van Assenede, erkent dat hij 5 lb 14 s gro.
"
tourn " schuldig is aan broeder Jacop Groetdume, hospitalier "van Sínt-Jan
Fo 40 vo/4"

796" Mergftetel¡uan 'Maldeghem, weduwe van oLivler Bruusch en voogd over haar
kinderen, verkoopt een rente van 6 Ib. par. per jaar op
huis en een erf,
"eñzijn van Michiedie vroeger toebehoorden aan Wíllem Kezel r êñ nu in handen
le Laureinsr aan broeder Augustine van den Steene, prior van ñet predikherenklooster te Gent" Deze rente moet hem worden betaald door phelipse Serganders" Jacoppe Bruusch zag hierbij toe op de bel-angen van de kinderen"
Fo 40 v"/8"

L03
1"405

maart

1,1"

797

" GiLl-is de Smet, scheepsbouwer, erkent dat hi j 34 s gro. tourn " schuldig
is aan Willem Sceppere voor de aankoop van hout"
Fo 43 r o/8"

798

" Jacob uten ldulghen , tegeldekker, erkent dat hij 27 s" 4 d" gro. schuldig
is aan Daniele van den Riede "
Fo 54 ro/7"

L405" maart
799

"

8OO"

Lz

Godevaert van der Brugghen erkent dat hij 2 lb" 2 s" gro" tourn" schuldig
is aan segheren den vriese. Deze schuld berust op een
huis, gelegen voor
het kerkhof van Sint-Niklaas op de hoek van de'tser Thomaes
stegher,
Godevaert nu in woont" Het erf behoort toe aan de Heilige Geestúafel u/aar
Slnt-Nik1aas, dle wordt vertegenwoordigd door Gheeraert de Mantenere,van
en
1s belasL met een grondcijns van 7 Ib" par" per jaar" Daarnaast dienç dit
huis ook als borg voor een lijfrent" ,r.n zo's" gío" per jaar.
Fo 38 ro/7"

Anthonis van Troya erkent dat hij

der

1.7 s

Duven voor de aankoop van I aken
Fo 40 rø/1"O"

gro" schuldig is aan Lisbette

van

"

BO1" Cornelis de scotereere en zíjn vrouw geven Arend cellen, zwager van Corne1is, Mechiele den Pachteneere en willemme den volre de macht. om in hun plaats
het geld te innen dat men hen schuldig is"
Fo 40 v" /5"

8O2" Jan van Meyeraerde moet een stal in het grote vleeshuis ter beschfkking
stellen aan Jan van Hertbuer zoals was overeengekomen
"
Fo 40 v"/6"
803. Laureyns de Maegh, deken van Sint-veer1e, erkent dat hij 44 lb. gro.
tourn,
schuldig is aan Lysbette Anbaerts voor de aankoop van eàn huis, lelegen
nabij het augustljnenklooster

tussen de huizen van pieLeren Díedericx
Jan van Pueder" op dit huis rust een landcijns van L5 s" 3 d. par" perenjaar
ten voorclele van verschillende personen.
Betaald op 17 oktober 1,409.
Fo 4t vo/7"

1,405

maart

L3

8o4" Ûan Ghisels, fs" Jan, woonachtig te wachtebeke, erkenL dat hij 22 Ib" gro"
schurdig is aan Pieteren de scaepdrivere,roo" å" aankoop van een halve bunder moerr gelegen te Moerbeke aan de waterloop van
Segher Everwijns tussen
de moeren van Jan Swelen, brouwer, aan de westzijde eñ van pieter Dterkins
aan de oostkant"
Fo 35 v"/6"

7C-4

maart

!4C-5 t

13

BO5. Gillis van der Doerent erkent dat hij in
naam van Janne van der Schave 43
l"b" par" schuldig is aan Janne van den Ackere
voor de aankoop van bepaalde
goederen "

Fo 41 r" /1"

806. Jan van Valenchine erkent dat hi j 1,2 Ib" gro. tourn.
schuldig is aan
ne Campion, afkomstig van Doornik
"
Betaald op g j anuari 14Ag
"
Fo 41 r" /2"
8O7

Jan_

" Janne HaghÍne erkent dat hi j 17 s" 3 d" gro" en 1_ ing" schuldig ls aan
Boudine Symoens, omdat híj zlch eertijds borg gestelã
had voor Janne den
Droeghen.
F" 41 r" /3"

8oB" Zegheren rlen wevere en Lisbette Barbiers komen
overeen dat Annekine, hun
oudste kind, bij Zegheren zar blijven en hun jongste
kind blj Lisbette"Daar¡iraasbaast Zegheren nog eens I s" qrà" 4;";;:;;;i""
betalen
aan Lisbette"
Fo 4L r"/7"
BO9" Jan Franc erkent
Lammins

Fo

41"

voor

va/g"

1405. maart

dat hij 3 lb" 10 s" gro" tourn" schuldig is aan in/illeme
van

de aankoop

een schip"

74

B1o" Aelbrechte van Hammert verkoopt een huis, gelegen
aan de Lele nabij het
Ali jnshospitaal tussen het huís van Pieter-t'¿aerscalc
en het huis dat men
ftint scaecfi noemtr aan Kerstoffers
Everwine voor 20 lb" qro" op dÍt huis
rust een landcijns van il-s" gro" per jaar" Gillis Everwine,
broer van
Kerstoffels, Gi1lls Hornic
ciriis
Addin
stellen
zich
hierbij borg voor
hem.
"ñ
Fo 39 r"/1,1""
B1'L" Jan spaderike, KatheLine, zLjn echLgenote,
en Lisbette sloepers, haar
zust'er, verkopen 1oo roeden land in de parochie
rperboeneir, gelegen tussen
de percelen van Pieteren BoudÍns en simoene de pape,
aan pieteren Boudins"

Fo

41"

r" /B "

81,2" I¡tikaerde Tyeaes moet
Fn 41, r" /g "

1,2

lb"

1"4

s" 4 cì" gro" betalen aan Janne wilremssone.

813" triillem de Meyere erkent dat hij L0 lb" gro"
tourn" aan achterstallige
pacht schulclig is aan Janne Weyns.

F"

81,4 "

41, v"

/Lo

"

PÍeter van Smetlede, fs" Jan, erkent dat hij 6 lb" gro"
tourn" schuldig
is aan pieteren van den Turre en
Janne
den
Wielmakere,
gouverneurs
van de
armentafel van het wevershuÍs, voor de aankoop
van een huis dat vroeger

105

toebehoorde aan Meeus van der Haghe, provenier
het wevershuis, en dat
gelegen 1s aan de Huidevettershoek" op dít huisvan
rust
een grondcijns van
32 s" par" en 1 kapoen per jaar ten voordele van de pastoor
van sint-Jan.
Jan van der Doerent, de smet, qeheten , stelt zich hierbij borq
voor hem"
F" 42 v"/6"
1405

maart 1"4

815" Thomaes de C1erc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de onder_
kosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 27 september 1"4O4 Janne van Land*
huut hebben opgedragen 32 qro" te betalen aan Fransois Morale en nog eens
1,6 gro " aan kosten "
F" 42 v"/8"
7405
816

"

maart

Will-em Blidelevere, fs" Jan, erkent dat hij 20 s" gro" tourn" schuldtg
is aan Wil1em van den Hamme f s" Pieter, voor de aankoop van een frpantchieretr "

F"

877

"

r"/7"

31,

Jacob Vertrunen

te

Fo
14C-5

15

den Amman

v"/6"

3g

maart

erkent dat hij 19 s" gro" tourn" schuldig is aan Ghelvoevoor de aankoop van een paard "

16

BtB" Jan de Nobel erkent dat hij t2 schitden schutdig is aan Roegeere coneite"
F" 36 r'/1.5"
81-9"

Píeter van der Lake erkent dat hÍj 3 lb" 7 s. gro" tourn" aan achÈerstallige pacht schuldig is aan Janne Kekelinghe, die optreedt in naam van Symoene van Formeli-s " Arent Valke, Jan Valker Arend Valke, Pieter Valke en
Everdey Valke sLellen zich hierbij borg voor hem"
Fo 39 r"/1."

B2O" Jan de In/ielmakere, f s" Arents, timmerman, erkent dat hij 2 Ib" 6 s"
schuldig is aan Arend Crabben voor de aankoop van enkel_e dieren.

2 gro"

Fa 40 v"/9"

821"" Boudin Kerstiaens en

Lysse, zijn

ech t geno

te,

erl{errrie m.da t^ jáû j1.'3 8_,-il..b

rgr.o "
tourn " ssùì'uldíq zijnlirun Jaquemaert Fourníere, af komstig van Doornl"k,¡ voor
de aankoop van een schip"

Fo

41.

r"/lo"

822" PhelÍps van den Audenhuus en Pieter van Berevelt, erfachtige lieden, mel_
den dat GftIls Sleeuwinc,
van Ronse en r/üoonachtig te Moortsele,
, ap 5 juni 1404 erkende 42 afkomstig
tb" gro" tourn" schulciig te zijn aan Janne van
den Hecke, priester"
Fo 41, r"/1,L"

1_O6

L405
823

maart L6

" Jacob de But verkoopt
duizend corelen ( 1) "
F" 41" v" /L"

een

schip aan Janne Batel:Íere in ruil voor zestien

824" Aechte van de Gavere, weduwe van Jan Markorfs,
verklaart dat drie bunder
land in de parochie Poeke werden gekocht van i.nn.
strevel met het geld
van Pieter van den Tuffe. Twee ¡uñder hiervan hlelden
:-ij in leen van
Racen van der Moertere en één van mevrouw
van
den
Hammê"
F" 41" v" /4"
825" simoen Bellin erkent dat hii 44 s" gro"
schuldig is aan Janne scockaerder. .scheepsbouwer, voor de huur vantourn"
een
huis"
Fo 41" v"

/It"

826" Manghelin.de coninc, I'scotelentf geheten,
verkoopt een lijfrente van 6 1b"
par" per jaar aan Beatrisen wauts" Deze rijfrente
berust op een huisr gelegen aan het sluizeken nabÍj dettscabrugghe,, tussen
de huizen van Aechten van den Hecke en Janne oen wielmakerã] op cit huis
rust een grondcijns
van 24 so par" per jaar ten voordele van JusLaes
onredene,
die optreedt
als ontvanger in naam van de stad Gent"
Fo 42 r" /1""
!4O5,_maart
827

1,7

" Jan Bouden, fs " Heinric, erkent dat hij z Lb" 12 s" 9 d" gro" aan achter_
stallige pacht schuldig is aan GilIis Bekaerde"
F" 40 r" /I2"

828"

Ghiselbrecht de Vos, Jacob van der Muelen en i¡/illem
Moeraet, vínderen
van de onderkosterÍj van_ Sint-Jan, melden
dat
zij
op
ciLfis van der eiesL hebben opgedragen 7 schilden te L7 februarÍ 1,405
betalen aan GhÍseIbrecht Claeus en noq eens 17 gro aan kosten
"
"
Fo 41" v"/2"

829

Hughe van Grances,

"

ridder, erkent dat hÍj Lg s" gro. tourn" schuldig is

aan Gheeraert Reyniers.
Fo 41 v"/3"

B3O" Gl11is de Lepelen, linnenwever, geeft

sels, priester, ter afbetaling van de
schutdig is"
F" 41_ v" /6 "

83L"

\

zijn hele inboedel aan Janne Ghl1"2 Lb " gro " tourn die hij hem
"

Verbeele Beernaerts, weduwe van Raes van SevencoÞterverklaart
dat Thoma_
se den Clerc, de 4 lb" 11 s" gro" tourn" betaald
heeft,
die
hij
haar
schuldig was voor de aankoop van de helft van een hofstede
getágen
te
Sint-Maria-Horebeke.

Fo

41,

v"/9"

(1) \an pijlen of tichels betekenen

707

maart

1_4C-5

1,7

832" Jan van Masminsteene moet
F" 44 r" /6"

1,2 s " gro

" tourn " betalen aan Jan

Scuwoute

"

833" KathelÍne Parys, weduwe van Gheerolf Noetins, verkl-aart dat Jacob Doenis
de koopsom voor een stuk grond van 68 roeden kleiner dan 9 bunder en al1e
goederen die eraan verbonden zijn, gelegen te Sint-Lievens-Esse, betaald
heeft "

F" 59 r"/6"

834" Ector van Fresinghen betaalt 4 lb" 9 s" par. erfelijke rente voor verschillende erven gelegen in de Abeelstraat aan Stevine van Liekercke, in
compensatie van de verkoop van een renLe van 6 Ib" 2 s" 4 d" par", één
kapoen en 2 kippen per jaar aan Kateline sHaeyers, waarin Stevine toestemde"

Fo 68 r" /5"

maart

1405

L8

835" Jan de Beste erkent dat hij ZI s" gro. tourn" schuldig is aan Michiele den
Coninc voor de aankoop van een paard" Daniel Beets, Jan de Joncheere en
Colaert van Updenbosch stellen zich hierbij borq voor hem"
Fo 42 r"/2"

836" De schepenen beslÍssen clat Michiel Faitoppe een derde van 24 Ib" gro"
tourn. aan achterstallige pacht zal moeten betalen aan Gheeraerd RoelÍns,
a1s voogd van Merkine Alaerts en in naam van Janne Alaerts,
Pieteren Boene, echtgenoot en voogd van Beatrisen Alaerts" fs" Jan en
Betaald op 6 augustus 1405"
Fo 42 r"/3"

837" Victor Eekaerde moeL 3 lb" gro" betalen aan Willem van der Eeken"
Jacob Eekaert stelt zLch hierbij borg voor hem"
F" 42 r"/7"
838

"

Jln Everwi jn, f 'Ê::Janlrerkêht;-:datrhj ' 4Eg¡gro" tourn" schuldig is aan phil1pse Bolloc, voor de aankoop van een schip "

Fo 43 v"/1."

839" Pieter de Man, fs" Joes, verkoopt de helft van een huis met een love, bestaande uit twee woningen, gelegen in de Grote KoutersLraaL, tussen de
kamer van pieter van Rerenvelt en het huÍs van Fransois Scotten" Op dit
erf rust een landcijns van 21" s" par" en 6 d" per jaar ten voordefre van
papal

Lievine

Fo 47 v" /1O"
14O5n

maart

"

1"9

B4O" Daniel Vínke erkenL dat hij 34 s" gro" tourn" schuldig is aan Heinric van
Hulenbrouc voor de aankoop van een huis paschier van Hulenbrouc en Jan
h/aesberghe stellen zi.ch borg voor hem "
"
Fo 4t v" /12"

108

1-405, maart 19

847" Jan Lancpieters verkoopt een lijfrente van 6 s" gro"
tourn, per Jaar aan
Gillisse van der scraghe en xatÁelinu-""n'nr"ãå"i", zLjn
echtgenote" Deze
rente berust op een huis gelegen aan de oostkant van de'zoeghestegher
aan
cle voet van de brug" op olt rruis rusL u"n-õr""ä.ijns
van
32
par"
s"
en
twee
kapoenen per jaar Len voordele
het nieùwe kLooster aan de croene Briel,
dat verte.genwoordiqd wordt doorvan
Jan de Man "
Fo 42 r"/6"

842" Mergriete, dochter van pieter Libbe en Kerstinen
2 tb" L5 s" gro" van Gitlis Libù; haar broer en van Lanchehokere, krijgt
haar oom en toeziener, a1s haar déel i; de erfenisvoogd r êD GiI Ii s' f,ibbá,
van haar vader en moeder"
KwÍ j tgescholden door Gi Ilis de In/achter
en
Jan
Vinde,
erfgenamen van Mergrle_
te, en Gi.l1is Libbe op L2 juni 1406"

F" 42 v"/3"

843

" Mergríete van den IJoernicke schenkt 2 1b" gro " tourn" van haar erfenis aan
Mergriete van der Hoghenhuus, haar dochter en kloosterzuster
in het hospi_
taal te Dei.nze.
Fo 42 v"/4"

844

" Janne Sersanders di-e optreedt ín naam van Girrisse Taelboem, verkraart dat
hijde5Ib,5s"6d
par" aan achterstalLige rente.dle Jacop Tybelin hem
nog moest betalen ten "gevolge van de aankoop van
'de nieuwen herlenfr heeft
ontvangen "
Fo 43 r"/1"

1,4C-5

maart

20

845. Lauwereins van Luevene erkent dat hij
aan Mergriete, weduwe van Jan Veys
"
F" 37 v" /4"

30

s. gro" aan huishuur schuldig is

846. Gil1is van de ln/alle erkent dat hij 3 lb" 13 s"
Daniele van Scockergace

F" 42 v./9"

847.

De

en
FO

1"

d" gro. schuldig is

aan

"

schepenen van de Keure bevestigen de beslissing
van de wet van Diksmuide
schelden Jacoppe Provengier kwijt wat Mechiele Snic
van hem eiste"
43 r"/3"

848' Jan Borluut , fs" Ghiserbrecht en Katheline van d"l
verkopen het erf in de Nederscheldestraat waarop Hamme , zijn echtgenoLe,
hun huis stáat, naasL het
huÍs van Jan van den Hamme, dat zíj verkregen in de
erfdellng van 15 september 1402 - Matheus sammåns, eieÉer Rmeliix en
hun
gezellen waren toen
schepenerr van de Keure tussen henzelf en
Jan
van
den
Hamme, aan Ghelloete
van Leins" van nu af .1n moeten zii dan ook jaarlijks
6 lb" par. aan landcijns betalen aan Ghelloete van leíns"
Fo 43 r"/5"

109
1405 t
849

maart

20

" Heinric Iniouters beloof t Jacop sneevoet de 12 lb. gro " tourn . terug te betalen die hij a1s zijn norgsielrer beloofd heeft te betalen
aan stevine
de Mesteloot" A1s waarborg hiervoor tlraagt hrj de schuld
die
Danlel de
vincke hem nog moet betalãn voor de aankóop ván de herfL
van
een
huisr gelegen in de Hoogpoort tussen de beide
( 27 september 14(,4),
"helien,,
over
aan zijn borgsteller. Dlt huis werd verkocht voor 26
1b" groo, maar HeÍnric
had er reeds 5 lb" gro"
Fo 45 r"/8"

14a5

maart

van ontvangen"
'--7-""

21

B50" Antonís van Sint-Gitlis

verklaart dat hij 23 s" g d" gro" schuldíg is voor
de aankoop van tichels en kalk. Aan
wie hij deze schuiaig is, wordt niet
ve¡:meId "
Fo 39 r"/7"

851.

Jan de Keyser geeft Janne Eerenbout,
de macht heL geld
innen
dat Pieter Goetghebuerr Danier, knaapbrouwer,
pleter Goetghebuer, en teWillem
van
de Muelneere hem schuldig aijn ter
ai¡etaring van de schurd die Jan de Keyser nog moet betalen aan Janne Eerenbout.
F" 43 r"/6"

852

Mertin van den Broucke verklaart dat hij 20 s" gro"
ontvangen heeft van
Claise Kellioet, die zlcin borg gesteld
had
voor
Katheline
van Calkene "
Fo 43 r"/7"

"

" Jan de Gheest erkent dat hij 5 lb" gro. tourn" schuldig 1s aan Janne Stuer
voor de aankoop van een huis, gelegen voor het Sint-Janshuis
aan de Hout_
brie1" Jan de h/inne en Jan van de Voerde, fs" Clais,
stellen
zich
hierbij
borg voor hem"
Fo 43 r"/9"
854" Matthys van den perre erkent dat hij 1,2 1b"
16 s. gro" schuldig is aan
broeder Janne den Meyere, broeder in het Sint-Janshuis
p" 44 r" /L3
"
853

L405, maart
855

"

1,4C-5

22

De schepenen van

de Keure ver\^rerpen de klacht van Janne van Lede, díe
eiste
dat Janne den proest hem de grond zou
geven die hij hem beloofd rrao indien
hij met zijn dochter zou trouwen, omdat deze ber.ofle
niet te Gent maar te
Aalst gemaakt werd.
F' 47 v"/9"
maart

23

856" Pieter pale scheldt pieteren de Langhe de betalíng
gelegen in de parochi-e HuÍse, dÍe hij hem verkocht kwijt van 4 bunder erf,
op voorwaarde dat
hij voorraan de s rb" L8 s" óur" p;;'j;;; åiiäii:r" had,
rente
ten voordele van
het kLoos.ter van Beaupré op ,i"r, LJ ;;;;""----F" 43 r" /1O

tlo
1405, maart
B5 7"

23

Jan van Duermen verkoopt een-hu5-s, gelegen
de ncuperstraterr naast het
huis !úaar Janne van Valencheins iÁ tíoont enlnmet
een hof erachter die zich
uitstrekt tot aan de eigendom van Jan van den Hackere
en de hof van het huis
dat Gillis van den wynkele eertijds kocht van Janne van
Duermen, aan Janne
van varencheins voor 7 l-b" gro" op deze eigendom rust een
grondcijns van
par" per jaar ten voordele van de cotidianen van sint-pieLers
!2.'"
en van
7 ing. ten voordere van de Heilige Geesttafel van slnt-NikLaas"
Betaald op i_B mei 14OB "
Fo 44 v"/9"

858" Godevaert van der Brucghe erkent dat hij 3 lb. 2
s" 10 d" gro" schuldig is
aan Lievine van Formelis "
F" 45 v"/9"
1"4C-5

maart

24

859" Roegier Ansins

schuldig zLjn
F" 44 r"/LS"

en Louys
aan Janne

de Groetheere erkennen dat zij 46 Ib. gro" tourn"
van Bouchoute voor de aankoop van 1i j nwaad
"

860. Jan Everdeys, cordewanier, erkent dat hij 2 Lb" 7 s" gro"
schuldig Ís
Janne van den Houvere, fs" GiIlis"
Fo 45 r"/4"
861""

aan

Victor Eekaert beloof t de 4 lb. gro. tourn" aan moerpacht die zijn
moeder
nog schuldig was aan Raessen Colpaerde, die optreedt
a1s
ontvanger
in naam
van de abdis van het klooster van Marquette, te betalen
"
Fo 45 v"/4"

1405" maart

25

862" Simoen van der Eeken geeft zijn zoon Jan van der Eeken
de volmachL om in
zijn plaats het geld te innen dat men hem nog schul_dig is"
F" 45 v" /2"
L405

maarL 27

863" Clais van Caudenberghe, alias Clais Leysen en Lisbette
der Helst, zijn
echtgenote, erkennen dat zij B Ib" gro" tourn" schuldig van
jn
zi
aan Janne van
Roesselaer "
Betaald op L5 juni 1409"
Fo 37 v./5"
364" Jan van Langhevelde, fs Michiel erkent dat hij
37 s" 10 d" gro" schuldiq
,
"
is aan Michiele den Conninc
voor de aankoop van twee ttpanchierenrr
Fo 37 v"/8"
o

1L1.

L405. maart 27

865" Beele Bernaige, weduwe van Jan wapensniders, erkent dat zij 3 rb" gro"
schulciig is aan Janne cabelf iawvs--io¡ndatr.'ø'lj:iric¡,::reent!-jds.,tsunq qp'st6ld,r.ffid
voor Janne Bernaige, die 3 lb" gro. moest betalen aan de wesenmeesters
van
Audenhove ten voordele van Fierine Bernaige
"
Fo 42 v" /IO"
866

867

868

"

"

"

PÍeter de cousmakere verklaart dat hij 6 so gro" tourn, ontvangen heeft
van Janne syostere, alias derrcosterei ter betaling
van het reãr,t op het
erf van een hofstede, gelegen te wetteren, ten voordele
pieter van den
Abeelet zoon van de zuster van Pi-eter de ðousmakere, dievan
zLch nu in het
buitenland bevindt" Deze hofstede kocht Janne enige tijd gereden
Lisbette scoussemakers en Janne valke, haar echLgenoot" rndien pietervan
van den
Abeele echter het goed zou wilren ierkopen, dan dient hij
de
6
gro"
s"
tourn " terug te betalen "
F" 43 v'/4"
salhadin van Hertbuerr ll/il1em van Meerendree en ziln gezellen, vinderen
van
de opperkosterij van sint-Michiels, melden dat
zij
20
op
november
1404
Joes
Bernaerd hebben opgedragen 1,4 s" 4 d. gro" tourn" te betaren
aan Janne den
Zaghere, handgrauwerkerr €h nog eens 23 gro"
2
en
ing.
aan
kosten"
Betaald op 1_3 maart L407 "
F" 43 v"/6"
salhadin van Hertbuer, l^/i11em van Meerendree en hun gezerlen, vinderen
van
de opperkosterij van sint-Michiels, merden dat
zij
13
december
1,404
woutren van den scoete hebben opgedragen 4 s o 4 d': "p
q"o tourn " te betalen
aan Jehanen coenraeds en nog
29 Çro" aan kosten " "

F" 43 v"/7"

"ens

869" salhadin van Hertbuer, r^/i1rem van Meerendree en hun gezel1en,
vinderen van
cle opperkosterij van Sint_Michiels, melden dat zij op 11 december
Lievine den Moer, brouvüer, hebben opgedragen 1_z s gro te betalen1"404
aan
"
"
Wulf Inlulf.rams en nog eens L1, qro" en-1 inq" aan kosten
"
Fo 43 v"/8"

B7o" sarhadin van Hertbuer, wilrem van Meerendree en hun geze1len,
van
de opperkosterij van Sint_Míchie1s, melden dat zLj op 17 maartvÍnderen
14OS
htoutren
van den Scoete hebben opgedraqen 9 s. 6 d" gro" te betalen aan Lievin
Berblocke en nog eens 29 qro" aan kosten
"
Fo 43 v"/9"
871"" salhadin HerLbuerr wÍllem van Meerendree en hun gezelren,
vinderen van de
opperkosterij van sint-Michiels, merden dat zíj ln oe registers
van Daniels
vân Maldeghem, Ghiselbrecht seysoens en hun qelellen, nuñ voorgangers,
heb-

ben vastgesteld dat |-ij op L1 iebruari 14C.2 ðoelin
der Middelt hebben
opgedragen 1'7 s"6 d" gro" te betalen aan t¡/i1lem denvan
clerc
en nog eens L8
gro" aan kosten"
Fo 43 v"/!O"

1.1.2

1405

maart

27

872" SalhadÍn van Hertbuer, l^fi1lem van Meerendree en hun gezellen, vÍnderen van
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zLj op 1-3 december 1404 Jan
de Crooc hebben opgedragen te Landegem 4 so 9 d" gro" te betalen aan t¡rilIem
de Ruwere en nog eens 35 gro" aan kosten"
Fo 43 v" /l.1"

873. Salhadin van Hertbuer, Willem van Meerendree en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Sínt-Michiels, melden daL zij op 2 december 1-404 Jacob
van Oedonc hebben opqedragen 6 s" 6 d" gro. te betalen aan Gillis van den
Brander die optreedt in naam van Janne Dierkine¡ êñ nog eens t7 gro" aan
kosten

"

Fo 43 v" /12"

874" Salhadin van HerLbuer, t^Ji11em van Meerendree en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michie1s, melden dat zLj op 2 december 1,404 Pieter GroethaerdL hebben opgedragen 4 s" gro" tourn" te betalen aan Janne van
\nlaes, brouwer, en nog eens L5 gro" aan kosten"

F" 43 v"/1"3"

875" Salhadin van Hertbuer, Willem van Meerendree en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zLi op 22 november 1404 Jan
Herpoly hebben opgedragen L8 s" I d. gro" te betalen aan Gi1lis van Beversluus en nog eens 25 gro" aan kosten"

F" 43 vo /1+"

876

877

" Michiel Pielvaken moet 2 Ib" 6 s " gro " betalen aan Pieteren i,rlouters van
Zeeland omdat hij zich eerti j d borg gesteLd had voor Pieteren van der Banweeden "
Fo 44 v"/6"
"

Jan van der Muelen, ttmuelemanrr geheten, verkoopt verschillende 1i jfrenten
aan Giltis Liwert, nl" 6 lb. par" per jaar van Segeren Bellins, 6 lb" par.
per jaar van Jacoppe Zeeu, 4 lb" par" per jaar van Arende Nachtegale, en
L nobel per jaar van Michiel Ghernoote" Verder verkoopt hij nog een erfeLljke rente van 27 s" par" per jaar die Jan Ghisels , afkomstig van Asper,
zLjn vader beloofde te betalen, eveneens aan Gillis Líwert"
Fo 45 r" /5.

878" Jan van VarnewiJc, fs" Jan, heer van Eksaarde, verkoopt een lijfrente van
36 lb" par" per jaar aan pieteren van Berenvelt en Beatrissen sClercx,
zijn echtgenote, voor 28 lb" L0 s" gro" tourn" Deze lijfrente berust op zijn
goederen te Eksaarde"
Fo 47 v" /5"

1405. maart

28

879" De schepenen van de Keure besli-ssen dat CIais Utenberghe zi-jn huiden niet
meer zal mogen spoelen in de rivier aan de Briel " Janne Lippins en Janne
van Heverghem hadden zich Ín naam van de mensen die wonen tussen de ttleystegherr en het Sluizeken bij de overheid beklaagd dat hun water vol- haar zat,
Fo 37 r"/3"

173
1,

5

maart

28

880. Vossaert de Jonghe verklaart dat de broeders van het gasthuis te Gent hem
betaald hebben voor de aankoop van 3 gemeten land, clie Mergriete van Lovendeghem, zuster van het gasthuis, van hem gekocht had"

Fo 38 r',/8"

88L" Vlncent van der Zickelen erkent dat hij 2 Ib. B s" gro" tourn. schuLdlg is
aan Ghelvoete den Amman voor de aankoop van een paard.
Fo 39 v" /5"

882, Jan Wandelaert, fs" Jan erkent dat hfj 2 Llo" L4 s. gro. aan hulshuur schuldig is aan Janne van Everghem"
Fo 44 v"/2"

883" Gitlis Zoete en Anne serthomaes, zijn echtgenote, verkopen Lwee derden van
een huis op.de KouLer, dat toebehoorde aan wijlen Berthelmeeus ZoeLe, qrootvader van Gíl1is, aan Pauwelse Muushole" ook Janne Clocmanne, eigenaår van
het erf , 9"t jaarlijks B lb" par" aan rente :ôpbracht, verkoopt ,lin eigendom aan Gillis
en Anne"
Fo 66 v'/1_"

1"405, maart 29

der Zipe verklaart dat Ghelloete den Amman, fs. Jan, hem de z lb"
L9 so 4 d" gro" betaald heeft die hij hem nog schuldig was als tiende voor
het leen dat Jan eertijds gekocht haã van Gheeraert vån Coukelsberghe en
vanhrege een overeenkomst met Janne Groothuerde, fs" In/outero
Fo 43 t" /11"

884, Jan van

885?,Danee1 Vincke erkent dat hij 32 s" 8d" gro" schuldig
Meere voor het onderhouden van een kind

Fo 43 v"/3"

ls aan Janne van der

"

886. FeinsÍs de Joghe verkoopt een wal in cle parochie
dagwant groot aan Gillis van den Keere"
Fo 44 r"/1,"

Oudegem

van ongeveer

een

887. Kerstiaen van der -Gracht en Katheline van Audenaerder zljn echtgenote, ver_
kopen een vierde van een bunder moer, gelegen op de ttlntynleedeff in de
bunder, naast de moer van de weduwe van Osts sGruters, aan Boudine delzGrutere "
Fo 44 r" /12"

888" Stasin de Costere en Mergriete, zíjn echtgenote, nemen het goed rrten AIsberghertgelegen te Merendree en zotn 20 bunder groot, gedurende g jaar in
pacht van Kathelinen, weduwe van Jan Mayhuus, tãgen 4 so 1,t d. gro. per
bunder en twee stenen vlas per jaar" Daarnaast láent zij he,re nog 2 Lþ" gro.
en verkoopt zii hen een koe Legen 6 schirden en een merrie tegeñ B schiiden"
--:
De vorgende percelen worden in het pachtcontract-;;"*;i;;- het stuk aan de dreef in de richting van Merendree

11.4

het stuk aan de weg naar Gent tegenover'den alsberch rt
het stul dat men ildoestbekerr no"*t
heÈ stuk achLer de grond van Kathelinen van oeteghem
de ttln/ostine in Sleidindonc'r
het stuk dat men derrvennetrnoemt, gelegen in de donk naast
de grond
van Willem Inghels
het stuk aan de dreef aan de weg naar Gent

de ftdonctt naast de grond van Bõudin Goethals
het stuk achter de groncl van Pieter Vrients aan de ilsleidindoncil
den middelstoc

aeghten velt
coperindonc

pieters velt

de vermersch
salhadijn van Hertbuer wordt aangesteld al-s toeziener op het gebruik
vÊ
het hout dat op het domein groeif De pachters moeten ook de
rente
beta
'
op het goed rust? maar zíi *ogän dit aftrekken van de aarlijk.

å::ri:"
F" 71" r" /L"
1,405. , maarL, 30

BB9"

,Phelips ,de Moye erkênt dat h.i j 7 Lb 1,6 s,a gro" tourn"
moet betalen aanr
"
Gillisse van der Haghe voor de aankoop
van een erf " Jan de Moye, zijn
broer, stelt zich hierbij
borg voor hem"

F' 38 r./3"

B9O. Pietèr Stee1, fs, pieter, erkent dat hij 7 tb"
aan pieteren den pape voor de aankoop van land
"
F" 38 r"/6"

L0

s" gro" schuldig is

891."

Jan de Zorgheloeze, fs " Ghiselbrecht, erkent dat
schuldig is aan Michiele van der Ast
"
F' 43 v"/5"

892

Janne Theunaert, deken van het Land van Aal-sL
uitvoerder van het testament van Jan picke, priester, geeft Katheline en
Sois,
dochter van Jan Sois,
schipper, de 2 Ib" gro"

"

haar beloofd

F" 44 r"/2"

had

h-i

j 16 s "

tourn" van de 4 lb. gro" tourn" die

gro

" tourn .

Jan

Picke

aan

"

893" Jan Ðierins, Clais Toete en hun gezel1en, vinderen
de onderkosteri j
van Sint-Michiels, melden dat zij op B januari 1405van
Arent
hebben opgedragen, B so 7 d" gro" te betalen aan pieteren Gheeraertsone
Brawe en nog
eens 20 gro " aan kosten "
Fo 44 r"71"
894" Jan Fierins, c1aÍs Toete en hun qezellen, vinderen
van de onderkosterij
van sint-Michiels, mel-cien dat zii in de registers van
VaLcx, GhÍselbrecht sMeulneeren en hun g"rétren, -r,un';;;;;"ngers, willem
hebben
vastgesteld dat zij op 24 november 1+oz segheren den Ëup" hebben
opgedragen
28
gro " te betalen aan pieteren ,steemare
"
Fo 44 r"/4"

1L5

t4)5e maart

30

895" Jan Fierins, clais ToeLe en hun gezellen, vinderen van de onderkosterij
van sÍnt-Michiels, melden dat zij op 1-1- februari 1,4os Janne den Pape hebben
opgedragen 10 gro" te betaren aan de vrouw van Jan van der LÍeven en nog
eens 30 gro. en 1_ ing " aan kosten "
F" 44 r"/5"
896".Harent Hldde erkent dat hij 36 Franse kronen schuldiq is aa.n Janne van EIversele voor de aankoop van paarclen "
Fo 45 r"/6"
897

" Jan Deyvoet verhuurt 3 stallen in het grote vl-eeshuis aan Janne van der
Pale, fs" Jan " Twee ervan worden gedurende 2 j aar ter beschikking gesteld
en i'ín gedurende één jaar"
F0 53 r"/tO"

1.405

maart

31-

B9B" Daniel de Grave erkent dat hij 3 1b. gro. tourn. per jaar aan lijfrente
schuldig is aan Janne de Grave, zljn vader, voor de aankoop van een goed
dat hij van zijn vader in leen houdt "
Fo 39 v"/L"

899" l¡ii1lem Laureins erkent dat hij 3 lb"
Hauwen omdat
Fo 39 v" /8"

hij zich borg gesteld

9OO" Vüillem Clemmen erkent dat hi j
Betaald op 29 f ebruari 1"424 "

B

had

s" 9ro" tourn " schuldiq ís aan Janne
bij een aankoop
van bier en brood"

24 gro" schuldiq is aan Janne van den Hulle.

Fo 44 r"/7"

90L" Ghuyoet Bloc erkent dat hij 39 s" 6 d" gro" schuldig is aan Willem den
b/ere, die optreedt in naam van de weduwe van Andries sBruwers
"
F" 44 r'/11"
9O2" Gillls

Ru-

Reingeer erkent dat hij 5 lb" gro" tourn" schutdíg is aan Heinricke

de Wevere"
Fo 44 r" /L4"

9O3" Pieter Acke erkent dat hij 4 1b" 6 s" B d" gro" schu ldig ís aan Glllisse
Lambrechts voor de aankoop van een schip, omdat hij zich eert,i jds borg gesteld had voor cillisse Acke; zijn broer "
Fo 44 v'/8 "
9O4" cillis

de Buissi geeft Gil1is van
te innen dat men hem schuldig is "

Ydeghem

de macht. in zijn plaats het geld

Fo 44 v" /1L"

9O5" Jan van Leyns verkoopt een derde van een erferijke rente van 57 s" par"
per jaar, die hij erfde van Simoene van Leyns, aan Jacoppe van Audenhuus.
Deze rent,e is ars volgt samengesteldz 42 s" par" per jaar op de helft van

f

716

een gemet land, gelegen bulten de sint-Lievenspoort, \¡raarvan de andere
helft behoort aan Jacoppe en Ls s. par" per jaar op de herft van een stuk
land naast het land van Jaeoppe van Audenhuus.
Ft 55 ro /2"
1"4c^5.

aoriI

L

906. Heinric Beenkl_n verklaart dat hi j cje achterstallige pacht ontvangen heeft
van Racen van Varnewyc, pachter van heL goed tf te bosschert.
Fo 44 rÇ /9"
9O7
" Farrant l,r/andaert erkent dat hij 5 lb" 13 s" gro" tourn" schuldig is aan
Lisbetten Langheerarts "
Fo 44 r"/9"
9O8" Inghelram de Raed erkent dat hij 7 Ib" L1 d" gro. tourn" schuldlg is aan
Janne van den Hulle"
Kwijtgescholden op 20 november 1405"
F" 44 r./7C."
9O9" Jan van Vaernewyc, Gheroelf Bette, Mathes Damman, Gheereins Borluut, fs"
Gheereins en Mertln de Gheent, erfgenamen van ceiien van varnewyc, weduwe
van Jan sGruterso bl jgenaamd van 'fbotelaerrr, ont,vangen g Ib" gro" tourn"
achtersLallige lijfrente van Symoene Ryme, ridderr êñ scheldeñ BarbeLen van
den l¡iaIIe haar schuld van 37 so gro" kwijt vanwege de beLofte dle Jan Rym
voor haar gedaan heeft.
Fo 44 vo/1""

910" Jan Laephout erkent
Danite Hoernic"
Fo 44 v"/3"

97!"

cJat

hij 30 s" gro" tourn" aan huishuur schuldig is

aan

De schepenen van de Kêure besllssen dat Janne van varnewyc, fs" Jan, 36 s"
gro" tourn" moet betalen aan RoeLande van der Heyden voor de aankoop van
laken, omdat hlj zich eertijds borg gesteld had voor LouÍsse van varnewijc,

zÍ-jn broer"
F" 44 vo /4"

91'2" Jan Ri jm erkent dat hi j 37 s " gro " tourn schuldig is aan de erfgenamen van
"
Celien van Varnewijc, weduwe van Jan sGruters"
Betaard op 9 oktober 1,405 aan Jacob van den pitte en Gheerolf Bette, vertegenwoordigers van de erfgenamen.
F" 44 v"/5"

913" Anthonis van Troya (Lombard) verkoopt een huis en een erf, gelegen aan de
Kwaadham op de hoek die men de t'poliett noemt tussen de huizen van Gillisse
vaenkine en Laureinse den Wercman, aan DanieL van den Leene voor 21,Ib" gro"
tourn" Dlt huis kocht Anthonis eertijds van Gheromme Sersanders en is belaqt met een f-iJfrente van 5 nobelen per jaar ten voordere van pieteren
Colpaerde. en Jacoppe Colpaerde, zi-jn zoon"
Fo 44 v"/7"

177

1.405,

april

1

91"4" Goessin de Pl-uc erkenL

van Utr,echt.
Fo 44 v" /7c-"

dat hij 34 s" gro. tourn" schuldig is aan Niclause

9L5" Heinric van der Donct erkent rlat hij 2 lb" 6 d
dine van der Bloct voor de aankoop van koren "
Fo 49 r"/1"
1405,

april

gro" schuldÍg is aan Bou-

2

916" Jacop Inghelbrecht erkent dat hij 2 Ib" 12 s" gro" schuldiq is aan Janne
van der Bune" Jan Boenen brouwer, en Jan de Hont, lederkoopman, stellen
zich hierbij borg voor hem"
Fo 37 ro/4"
91'1" l¡/1llem de Busere, fs" Jan, gaat op pelgrimstocht naar Sint-Jacobs de ComposLella en schenkt al zLjn rechten en renten op de rrbonten herdrr aan de
Koornmarkt en 38 Ib. gro" van zL)n erfenis aan Symcene en Thomse, kínderen

van Thomaes Scoenjans, zLjn stiefbroer" Hierbij stelt hij
jans, zLJn stiefvader, aan om deze wil uit te voeren"
Fo 37 r"/6"

Thomase Scoen-

918" Ghiselbrecht van den Berne verklaart dat hlj in naam van Ineten Paeldincx,
zLjn echtgenote, 3 1b" 17 so 6 d" gro" tourn" heeft ontvangen van Pieteren
Paline voor de aankoop van een huís, gelegen tussen de huizen van de weduwe
van Pieter van Kets en Pieteren Minnebrode" Jan de Clerc, kleermakerr êñ
Heinric Blondee1 stellen zich borg voor hem"
Fo 37 v"/2"
91.'9"

Gill1s de Brune erkent dat hij 30 s" gro" tourn" aan achterstallige rente
schuldig is aan Janne van Asnede, testamenteur van HeinrÍc Martins, voor
vijf zesden van een erfelÍjke rente van B s" gro. per jaar die Helnric Martins enige tijd geleden kocht van Jacoppe van Landaes" Deze renLe rust op
twee trcamerentrgelegen op het erf van cie graaf van Vlaanderen die Jan de
Brune tevoren in cijns had van Jacoppe van Landaes en Michiele Taelboem"
Fo 37 v"/9"

92O" Daniel Vlnke erkent dat hij 24 s" gro" tourn" schuldig is aan Ghiselbrecht
Ryfflarde voor de aankoop van koren"
F" 44 v" /12"
921""

Naar aanleiding van de verkoop van een stuk land gelegen buiten de SintLievenspoorL in de buurt van Ledeberg van Janne van den Hamme aan Jacoppe
van den Audenhuus was er een geschíl gerezen tussen beíde partÍjen" Goessine van den Vivere, priest.er, Janne Payen, Godevaerde van der Haghe, Baudlne van den Putte en Janne Poleít treden hierbij op als vlnderen en na
hun tussenkomst werd het volgende door de schepenen beslist: de kopleën
van de verkoopakte dÍe Jacoppe van den Audenhuus aanvoert htorden nietig
verklaard; de oogst gaat naar Janne van den Hamme omdat hij deze gekocht

ttB
had van Goessine van den Vívere vooraleer hfj het goed verkocht had aan
Jacoppe van den Audenhuus; Janne heeft geen recht óp de ZS schilden die
Jâcoppe aan Marien Peinaerts gegeven heeft; de dagwant Land gelegen tussen
de eigendommen van Truuen Straetkin en van wijlen-sanders vañ r,eãe, die Jacoppe eiste van Janne, gaat naar Ghelvoet van Leins omdat hij clit åtut
grond even tevoren kocht van Janne van den Hamme.,
F" 45 r"/1"
1"4C-5.

april

2

922" De schepenen beslissen dat Sanne ULendale, pachter van het qoed van Phe 1 ipse Vírent te Drongen, 3 Ib" 6 s" 2 d" gro" aan achterstalllge pacht zal
moeten betalen aan phelipse Virent "
Fo 45 r"/7"
923" Jan de Meyeren fs" Andries, verkoopt een lijfrente van I s" gro" per jaar
aan Píeteren van der Meulen, ten bate van Katheline van der Meulen, ,lin
dochter, kloosterzuster in cle Bijloke" Deze lijfrente berust
op een huis,
gelegen ín de Brabantdam tussen de huizen van Jan poleit en clais
Rikebiår.
op dit huís rust een grondcíjns van 25 s" par"n 4 kapoenen en 4 kippen per
jaar ten voordele van Everdeye de Grutere"
Fo 45 v"/1."
924" Gillis
merschs

Slmoen erkent

dat hi j 36 s" gro" schutdig is aan Merqriete Brouc*¡ -sc.!

"

Fo 45 v"/9"

i.405

"

april

3

925" Jacob van den HoutkÍne schenkt een lijfrente van een halve mudde roÇge per
jaar aan Marien tsDeghels om zÍjn schulden aan haar te vergoeden
"
Fo 45 v"13"
926" Willem Wenemaer erkent dat hi j 3 lb" 6 s" gro" aan huishuur schulidiq is
Janne Steppere"
Fo 45 v"/5"
927

" Gi11is Boegaert, fs. Matthij s, erkent dat hij 24 s " gro " schuldig Ís
Daneele van Caeldriessche voor de aankoop van runderen
"
Fo 45 v"/7"

928" Willemme Siers erkenL dat hij 5 lb" 3 s" 6 d" gro" tourn" schuldig is
Stevine de Martroit voor de aankoop van koren"
Fo 46 r"/7"
929

"

aan

aan

aan

Jan van Buxtaler amman van Gent, Victor van der Zickelen en Jan van der
Eeken, schepenen van de Keure, waren op 31 maart L4O4 overgegaan tot de
panding van een huis ín de struivelstraat nabij de vrijoagmair<t
naast het
huis van Kerstoffels Neucs, omdat de erfgenaam van Recñteñ sronghen
nog 2
kapoenen aan landcijns schuldig was aan Mattheeuse den Amman. Dit huis werd
ge'äigendomd op 3 april- 1"405 doðr WÍIlemme Rugghescul1e, ê"mman van Gent,

1,1,9

Boudine den Grutere, Jan van den Hulle en Jan van der Eecken, schepenen
van de Keure van Gent"
Fo 48 v"/9"

93o. Pieter Loeten, die optreedt in zt)n eigen naam en in naam van Heinric,
Betten en Lyssen Loetenr êñ als voogd over calleken sConinx; Bertelmeeus
Gheeraerde, die optreedt in zíjn eigen naam en in naam van zijn broers en
zusters en Beatrisse Reymars en Janne van Vossevelde, haar
echtgenoot, verkopen een achtste van het goedrrter hellenft, gelegen in de parochie zaffelare aan de oude veldsLraat, met een oppervlakLe van 28 bunàer, aan Janne
den Boemhouwere, priester"
F" 68 r" /6.
93L" Pieter van der Leyen verkoopL een schip aan Phel-ips Scelpen in ruil
voor
een lijfrente van B halsLer tarwe per jaar. Deze lijfrente rust op een
eÍgendom gelegen te Balegem.
Phelips Scelpen geeft deze Lijfrente door aan Mergriete, echtgenote van
Matthys sVi/agheneere, zi j n zuster
"
Fo 70 v"/5"
1_405.

932 "

april

4

De schepenen beslissen dat beide partÍjen, d"w"z" de bevolking van
"eastre,,
enerzljds en Janne van der Haghe anderåiids, gezamenlijk
zulleñ
moeten beslissen wie de functie van koster zaL moeten uitoefenen. voorlopig mag Joeris Boyaert dit verder doen" Janne Liebaerde en Janne van der Meersch,
vaardigden van de bevolking van rrcasLreilr v\¡aren i-mmers komen klagen datafgeJanne van der Haghe had belet dat Joeris Boyaert zijn functie uiLoefende" Hierdoor was het geven van missen onmogelijk gewordeÀ. Janne van der Haghe beweert daarentegen dat hij a1s voogd ovãr ãiin echtgenote, die de melerij van
tfcastref in leen houdL van de abt van corby, ge"""ñtigd
is zerf een koster
aan te stellen "

Fo 37 r"/1,"

933" De schepenen van de Keure beslissen dat Jacoppe van vaernewyc naast het
tiende verbonden aan een goed te Zevergem nog
Zo s. grô" zal moeten
betalen aan St'evine van vaernewyc, f s" Yweinã,eens
neef van .rácoppe" Bovendien
wordt hij ontslagen van 4 lb" par" lijfrente ái" Jacoppe.r"n hem eiste ten
gevolge van een lijfrente van 1'2 lb" par" per jaar die zijn vader aan zijn
broers Jacoppe en Oliviere schuldig r,r/as "
Voldaan op ZO januari 1"4C7
Fo 37 v" /1,"
934" Jan van den Boemgaerde, fs" soyers, verkoopt een lijfrente van twee zakken
korenr voor de helft rogge en de andere helft tarwe, aan Gheerolve van pa-.
peghem" Deze lÍjfrente rust op een erf, waaruit een rente komL van 7
schilden per jaar" vr/outer de Raven, priester, en Jan van Musschenzele,
afkomstiq
van Aa1ter, stellen zich borg voor hem"
F" 37 v./3"

1_20

1,405, apri
935

"

936

"

l

4

RigaeuL van den- Brouke, afkomstig van velzeke, verkoopt in naam van Kateline van der volrescten, zLin eclitgenote, de helft
van een huis, geleqen
in de Erpelsteeg aan symoen Lachenroen voor 2 Ib" gro.
op het erf rust een
landcÍjns van 43 s" par" per jaar ten voordele van r,isbette,
weduwe van
Jan Pursmiers" symoen serthomaes en Jacob van der Houters stelten
zich borg
voor de helft van de 2 Ib" gro" en Lievin Goethals voor de andere helft"
Fo 37 v"/6.
Thomaes stuerem-en. Mergríete van der Helst, zLjn echtgenote, en Simoene
van Bakerem en Aechte van Peteghem, zíjn echtgenote,
erfqenamen van l,rtillem
van
Helst,
nemen
respecLievelijk
de
helft
en
een derde van 4 woningen
-der
op de
vrijdagmarkt op de hoek te'tl¡/anneki.ns aerdet?
rechL over de Garenmarkt
in bezit" Deze huizen zíin belast met een grondcijns
van 5 lb" 2 s. par"
per jaar ten voordele van Lievin Temmerman, vertegenwoordiger
van de sintKatelijnegilde van Gent en Li-evin van der cautereñ. De rente die
van
der Helst schonk aan ziin zoon Gheeraerde ter gelegenheid van zijnt¡/illem
huwelijk
en rustLe op de vier woningen vervalt hierbij
"
Fo 38 v"/9"

937" Jan van Langhevelde, fs" Michiers, erkent dat hij L8 s" gro" tourn" schuldig is aan Janne Rabaude
Betaald op 2 december L4O6"
Fo 38 v" /l_1"
938" WiIlem van der Mersch, die optreedt in naam van oemare van crovelde, betaalt t6 s " gro" aan Jacob cabuus, echtgenoot, en vertegenwoordiger van Ka_
teline van den Berghe, waarmee hun geschil is bijgelegã"
Fo 39 r" /6"
939

"

van ZeIe moet 60 lbo paro aan achterstallige pacht. betalen aan
Gheeraerde den paperdie optreedt in naam van de weduwe van Jan Utenhove.
Fo 44 v"/1"3"
Ramonde

94O" Simoen Scemere en Mergriete, zLjn echtqenote, erkennen dat z ij Z lio" 17
s"
4 d" gro. aan achterstallige pacht schuldig is aan h/ulframme Vriendt"
Fo 46 r" /4"

94L" Michiel Doetere geeft 5 en een halve bunder land gelegen te Latem qeduren_
de 10 j aar in pacht aan Davi te van Beversluus tegen 24 s" gro" tourn. per
jaar"
ïV,¡ee bunder waren echte r nog gedurende 2 jaar
aan Symoen van den
Moertere, zodat Davite gedurende deze periode verpacht
10 s" gro" tourn. minder
moest betalen " Olivier de smitere en Gillis Naet sterren zich borg voor
' hem"
Fo 49 v" /LZ"
1"405.

april

6

942" Jan de Visch erkent dat hij 20 s" gro" tourn. schuldiq is aan Joerisse den
Smet voor de aankoop van bier" Heinric Goegheschie stelt zich hierbij borg

1.21"

voor hem"
F" 3'7 r"/7"
1405, april
943

"

6

Jan trr/ilgemets,
van Munte.
FO

pachter, moeL 5 rb " 19 s" 3 d" gro" betalen aan

Daneele

38 r" /2"

944" Jan de Keersmakere, fs" Gi1lis, erkent dat hij 2 Lb" 1-3 s" B d. gro"
tourn" aan achLerstalS.íge pacht schuldig is aan Merqriete van Zwinaerde"
Fo 45 r"/3"
1.4C^5

945

"

a

i1

7

Ghelloete den Amman, Segheren den Amman en Ghiselbrecht de Grutere, in
naam van zijn echtgenote, erfgenamen van Lievine den Amman, moeten 22 lb"
par " betal-en aan Pieteren de costere omdat hij eertijds kosten gemaakt
heeft in een proces tussen Lievine en Janne den Nacht"
Fo 37 v"/7"

946" Symoen Godewalen, provenier van het Sint-Janshuis aan de Houtbriel schenkt
9 dagmaal erf gelegen te Dikkelvenne en een dagmaal meers gelegen te Adegem aan þet Sint-Janshuis, dat vertegen\^roordigd wordt door broeder Jan de
Meyere, fs" Diedericx. Met dit land moet een jaarlijkse pitancie van een
vierendeel olie, Le schenken op vastenavond, bekostigd worden" Deze pitan-.,
cie begint echter pas te lopen na de dood van Symoen "
Fo 38 v" /1O"

947" De schepenen van de Keure beslÍssen dat Jacobbe van Hertbuer 4 lb"
L0 d" gro. za1 moeten betalen aan Ghiselbrecht Clais"
Fo 45 r" /2"

1"8 so

948" Ghy Bloc en zLjn gezellen, halheren Ín de pit, merden dat Jan Amelric op
16 oktober 1'404 erkende dat hi j 20 schirclen schuldig 1S aan Viviere den
cupere. Deze laatste geeft deze schuldbetekenis door aan de echtgenote van
Gillis sGroeten omdat hij haar ook nog geld schuldig hlas "
Betaald op B oktober 1,405"
Fo 47 v"/7"

949" Symoen Deyvoet, fs" Lievins, verhuurt een stal in het grote vleeshuis
gedurende twee j aar aan PieLeren van Hertbuere "
Fo 50 v"/6"
1405. april€
van de Keure bestissen dat Jan van Overackere het stuk land
gelegen onder de jurisdictie van de heer van Zottegem zal- moeten afstaan
aan Janne van Vaernewyc omdat hij eertijds beloofd had dit aan hem Le verkopen" Jan van Overackere moet de koopsom bij de schepenen brengen"
F" 39 r"/2"

950" De schepenen

1.22

L405.

april

B

95L" I'r/iLlem van den pítte, Jan 'roete en hun gezerren, vínderen
van sint-Jacobs,
melden dat zij op 13 maart 14OS Janne van clen Aschoepe hebben
opgedragen
1_8 s" gro" te betalen aan Everdeye de
Grutere en nog eens 15 gro " aan kosten "
Fo 39 r" /4"
952

De schepenen van de Keure beslissen dat Raessen
Jacob Gheenssone en PÍeteren van den Hammer moermeesters vancolpaerde,
de
moer
van wachtebeke,
er moeten voor zorgen dat GhelvoeLe den Amman, segher Everwyne
i{oernicke, hun voorgangers, de achterstal.lig"'gu"ãr,ote en de en GirlÍsse
maakte kosLen uitbetaald krijgen" Ghelvoete oeñ Amman moest door hen ge3 rb" gro"
krijgen" segher Everwijne nog-sa s. g"o" en Gilris Hoernickenog
zii worden vertegenwooioiqa door Lubiechte van Like, priester,nog 31 s" gro"
die optreedt
aIs hun ontvanger"
F" 49 v'/9 "

"

1405.

april

9

953" Jan van Everghem, d*e optreedt in naam van Jacop Fierins,
fs" Heinric, erkent dat li ¡ 7 Ib " gro " t,ourn " schuldig is aan KaLelníen Vaenkins,
wedu,ote
van Helnric Syroex, voor de aankoop van een schip.
Fo 39 r"/tO"
954" Gillis van den Damme en clais van den Damme erkennen dat
(1 nobel = 6 s" gro") schurdig zíjn aan Heinricke Fierins zL) L8 nobelen
en Simoene Loetins voor. de aankoop van Hamburgs bier
"
F" 47 r"/1""
1405, april

10

955. Jan Cole erkent dat hij 63 lb" 18 s" par" aan huurpacht
voor de rrclusenfr
in het Land van Waas schuldig is aan Jacob Baerde, ontvanger
van de Sint_
Pieterskerk "
Fo 38 r"/9"
956" Clais Baert erkent ciat hi j 1,7 lb" 20 d par aan huurpacht
van de ff clusenff
"
"
in het Land van Waas schuldig is aan Jacop
Baerde, ontvanger van de Sint_
Pieterskerk
Fo 38 r"/1o""
957

Vischmeere erkent
hij 1-6 tb" I s" par" aan huurpacht van de
" Arend
?rclusenn in het Land van dat
Waas schuldig is aan Jacop Baerde, ontvanqer
de Sint-pieterskerk "

van

Fo 38 r" /L1"

958" Wouter Baert, fs" Gillis, erkent dat hij 52 Ib" B s" 4
pacht van de rîclusenfr in het Land van Waas schuldig Ís d" par. aan huuraan Jacop Baerde,
ontvanger van de Sint_pieterskerk
"
Betaald op 23 juli 1"4L5"
Fo 38 v" /1"

1"23

1,405.

april

L0

959" Jan de Cupere erkent dat hij 7 lb" 7 s. par aan huurpacht voor de rclusenrt
"
ín het Land van r¡Jaas schuldig ls aan Jacop Baerde,
ontvanger van de SintPieterskerk "
Fo 38 v"/2"

960" Heinric Baert, f s" lr/outer, erkent dat hÍj
de rrclusentt in het Land van lVaas schuldig
van de Sint-pÍeterskerk "
Fo 38 v" 13"

32 1b"

l-s aan

par" aan huurpacht voor
Jacop Baerder oñtvanger

96L" Jan de Gheend erkent dat hij 32 Ib 6 s par. aan huurpacht voor de nclu"
sent? in het Land van Waas schuldiq is aan
Jacop Baerde, ontvanger van de
Sint-Pieterskerk.
Fo 38 v"/4"
962" PÍeter Moêhsr fs" Jan, erkent dat hij 31 rb" 5 s" par. aan huurpacht voor
de 'tclusenil in het Land van \nlaas schuldig ís aan Jacop Baerder ohtvanger
van de Sint-pieterskerk "
Fo 38 v"/5"

963. Jan van Rouselaer erkent dat hij 35 lb. 1-B S" par" aan huurpacht voor de
ffclusenff ln het Land van Waas schuldig is aan Jacop Baerde,
ontvanger van
de Sint-Pieterskerk "
Fo 38 v"/6"
964" Mechiel Noedonc erkent dat híj 48 1b" par" aan huurpacht voor de Itclusentt
in het Land van Waas schuldig is aan Jacop Baerde, ontvanger van de SintPieterskerk "
Betaald op 2L okLober 1,415 "
Fo 38 v"/7"
965" PÍeter de Hond erkent dat hij L5 lb" 1.2 s par. aan huurpacht voor de
senrf in het Land van Waas schuldig is aan "Jacop Baerde, ontvanger van
Slnt-Pieterskerk "
Fo 38 v"/A"
L405. apriI

clu-

de

L1

966" Jan de pottre, voerman, erkent dat hij
meuse van papeghem voor de aankoop van
Fo 39 t"/3"
967

rf

30 so qro"
een paard "

schuldig Ís aan Berthel-

" Philips sersanders en Daníel sersanders erkennen dat zL) 3 lb. gro " tourn "
schuldig zijn aan Hei.nric van den Hecke, die optreedt in naam van Bernaerde
Er.derike, voor de aankoop van zijn erfdeer"
'Fo van
39 r" /5"

1,24

L405. apri

L

L1,

968" Jan Lambrechts, fs" BoykÍns, \¡üoonachtig te trmalschenrr in de parochie Lo,
erkent dat hij 7 Lb" 14 s" 4 d" gro" schuldig ls aan Janne Herenboude"
Fo 39 r'/9"
969

Salhadijn en Pieter van Hertbuer verkopen een halve bunder en Bo roeden
moerr gelegen Le Vr/achtebeke tussen de Wijnlede en de moer van píeter van
Hamme, dÍ-e z'Lj enige tijd tevoren zel-f gekocht hadden van de abdij van
rrMaerkette" aan Jan Penneman en Gi11is Vits" Salhadyn
en pi-eter kochten
dit stuk moer voor 58 lb. 17 s" L0 d" gro" en 4 miten enr'diendÈ:n dl.trover
een periode van 20 jaar af te betalen tegen 2lb" 1_B s" L0 d" gro" per
jaar. BÍj de verkoop aan Jan en Gillís wordt overeengekomen Oat 1.í) gedurende de nog resterende jaren een som van 39 s" 5 d" gro" en f. inq" per
jaar dienen te betalen. Pieter Penneman en Gillis Vit;, hun beide-vaders,
stellen zich hierbij borg voor hen"
Fo 62 r" /1"

"

L405" april

12

C1ais van Overvelt en Gheeraerd Verdebrouc erkennen dat zij 2l-:o"
gro" tourn" schufdig zijn aan Jacoppe Glrys"
Betaald op 1"9 juli t4O6 "
Fo 33 r"/8"

97C^ "

L405

a

ir.

1,6 s"

1_3

der Linden erkent dat hij 20 s" gro" tourn" schuldlg ís
cÍ11is den Springhere"
F" 1_5 r'/1O"

971," Lodewyc van

14C^5

"

april

aan

L6

972" Salhadyn van Hertbuer, Willem van Meerendree en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zLj op B november L4A4
Segher van den DaIe hebben opgedragen I s" 9 d" gro" te betalen aan Janne
Beenleken en noq eens 1-5 gro " aan kosten.
Fo 46 r"/9"

973" Salhadijn van Hertbuer, t^liIlem van Meerendree en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zij op 17 februari
t4O5 Janne Driesschaert hebben opgedragen 5 s" 10 d" gro" te betalen aan
Heinriic den Brunen en nog eens 20 qro " aan kosten "
Fo 46 r" /1,O"
14C-5

a

i1

18

974" Gheeraert de Grave verkoopt een brouweri j, It tmandekintl geheten en gelegen in de Steenstraat voor het Gravensteen en tegenover de poort van de
Geldmùnt. Op dit huÍs rust een landcijns van 3 Ib" par" per jaar Len voor-

125

dele van de weduwe van Pieter Joris en een lijfrente van B Ib. par" per
jaar ten bate van Kateline, dochter van Jacop potters, kl.oosterzusLer
te
Petegem nabíj oudenaarde" RoelanL van Moerkerke trad hierbij
op
ars
ontvanger ín naam van de weduwe van pieter Joris.
Fo 57 r"/2"
1405, april

21,

975" Pauwels cle Vlugghe, afkomstig van Herve, verklaart dat Janne Hannemanne,
fs" Jan, afkomstig van Bevere n, het recht heeft aanspraak te maken op
gronden in Henegouwen "
Fo 52 vo/9"
976 "

ì¡/Íllem de Brouken en Gheertruud Haecx, zijn echtqenote, nemen het goed
frten brueler?, gelegen te ltwychlinerten 43
bunder groot,
zes jaar
in pacht van Janne van Arcele tegen 6 lb" gro" per jaar" gedurende
Deze pacht ging
in rond de helft van maart L400" De volgende pachteÁ worden in het pachtcontract vermeld
gelegen aan de dries, ongeveer 10 dagwant groot
- hetftmourzeveltrt
het Itsluzefr, 5 dagwanL groot
het ttwulf gaLrt, 2 bunder groot
- de ftbruelhof stat,rf , 5 dagwant groot
5 bunder akkerland achter de schuur
10 dagwant akkerland op de rrbreedackerert
1 dagwant akkerland voor de rrJo:htinduererr
een halve dagwant akkerland ernaast gelegen
1 dagwant akkerland in de "boschstratet'
een halve dagwant akkerland
in het rrreyrnerschvelL'
Fo 65 v" /2"
z

977

"

Jan van Aercele geeft zijn goed te lnlelle, gelegen in de meierÍ-j Erembode9êIrr met een oppervlakte van 19 bunder L dagwaÀt en Go roeden, gedurende
negen jaar in pacht aan Janne Bertelmeeus en Gheertruclen van oudighe zijn
,
echtgenote tegen 10 s. gro" per bunder per jaar.9 dagwant en 38 roeden
akkerland werden hiervoor nieuw aangekocht. HÍerop moét Lijdens het eerste
jaar nog geen pacht betaald worclen. De volgende percelen worden hierbÍj
vermeld:
het rrprendaelveltrt
het ?tbouterbekervelt*, ongeveer 1- dagwant groot
tfheghvelLrr, ongeveer L dagwant qioot
!.t
2 en een halve dagwant akkerlåno op het
"langheveIt"
een bünder akkerland op "desp¡rt
Fo 65 v"/3"
,

1405, april

23

978" Clais van der Eeken verkoopt twee en een halve gemeten en 95 roeden moer
en de helft van twee en een halve gemeten en 95 roeden moer qelegen te
Moerbeke aan Janne Everwijne" Deze gronden had Janne Everwijñe qekocht
van
graaf Lodewijc" Ze zijn belast met een landcijns
par"
van
6
jaar
d"
per
ten
voordele van pieter Masiers "
Fo 39 v"/2"

126

1405, aprÍl

23

979" Jan Everwijn erkent dat hij 35 lb" gro" schuldig is aan C1ais van der
Eeken voor de aankoop van een moer"
Betaald op 26 juli 1-405"
Fo 39 vo/3"
98O" Gillis

Moeraert verkoopL de hel-ft van twee en een halve gemet en 95 roeden
te Moerbeke aan de waterloop van Ghe1voet, aan Jan Everwyn
tegen 20 lb" gro" tourn" Jan Everwyn kocht daar enige tijd geleden nog
een ander stuk moer van Claise van der Eeken, die het op z|,jn beurL gekocht had van Lodewijk van MaIe, graaf van Vlaanderen" Op beide stukken
samen rust een landcijns van 6 d" par. per jaar"
Betaald op 19 juli 141,4
Fo 47 v"/8"
moer, gel-egen

1.405.

april-

24

981" Jan van Liere erkent dat hij 16 s" gro" tourn" schuldig is aan Pieteren
van den Essche "
Jan van Liere hernieuwde zijn belofte deze schuld te betalen op 6 julí
14A6" Pieter Weylin , timmerman, stelt zicln hierbij brorg voor hem"
F" 46 r" /2"
, 1-405, april

26

982" Boudin van Ravescoet verklaart dat hij 33 1b" 6 s" I d. par. aan achterstallige pacht ontvangen heeft van de pachters van de to1 van Aishove"
Akte geschrapt omdat deze kopie nog eens voorkomt "i-n dit boek "
Fo 47 v"/1-"

983. GÍtlis Serieart, fs. Jacob, verkoopt een lijfrente van 4 lb" gro " tourn.
per jaar aan Michiele den Coninc en Lysbette Rapaerts" Deze 1i j frente
rust op een erf gelegen te WettereÌt
Fo 49 r'/7"
o

984" Gheeraert Doosterlinc en Hughe Dotter erkennen dat zij 44 s" gro" tourn.
schuldig zijn aan Wouteren Martins voor de aankoop van de blauwe stenen
dÍe liggen op de stede in de tlscelstratett, die vroeger toebehoorde aan
Boudd-ne Ríjm en nu in bezit is van Ghuye van Seclyn"
Fo 51- r"/4"

985" Boudin van Ravescoet erkent in naam van Zegher Barnagen 33 lb" 6 s" B d"
par" aan achterstallige lijfrente te hebben ontvangen van Lodewijke Steemaer en Ghyselbrecht Scaep, pachters van de tol van Ayshove"
Fo 65 ro/3"

1"27

14C.5

a

ril

27

986. Godevaert van der Brugghen erkent dat hij 20 s" gro" schuldig is aan Janne
Seíj1e, pastoor te Kaprijke.

F" 39 r"/8"

1405, april

29

987" Pieter van Goethem erkent dat hij 17 lb" 18 s" par" schuldig is aan Jacop
Baerde, ontvanger van de Sint-Pieterskerk "
Fo 50 r" /1,"
988" Jan Maes erkent dat hij I lb" par" schuldig 1s aan Jacop Baerde, ontvanger
van de Sint-PieLerskerk "
Betaald op 4 juli 1.4L5"
Fo 50 r" /2"
989" Pieter van der Bercmost erkent dat hij 24 Lb. par" schuldig ls aan Jacop
Baerde, onLvanger van de Sint-Pieterskerk"
Betaald op 23 juli 1,4!5"
Fo 50 r./3"
99O" Joes Noedont

erkent dat hij 5 lb"

ontvanger van de Sint-Pieterskerk
Fo 50 r"/4.

1,6

so par" schuldig is aan Jacop Baerde,

"

erkent dat hij 23 lb" 9 so par" schuldig Ís aan Jacop Baerde,
ontvanger van de Sint-Pieterskerk "
Fo 50 ro/5"

991"" Jan Lyensone

992" Jan Roughe erkent dat hij 23 lb" 1,2 so par" schuldi-g is aan Jacop Baerde,
ontvanger van de Sint-Pieterskerk "
Fo 5A r"/6.
993" Jan Soyssone cie jonge erkent dat hj-j 5 lb" 5 s" par" schuldig is aan Jacop
Baerde, ontvanger van de Sint-Pieterskerk "
Fo 50 r"/7"
994" Jan Hofman erkent dat hi j 6 Ib. 1"2 do par" schuldig is aan Jacop Baerde,
ontvanger van de Sint-Pleterskerk "
Betaald op 23 juli 1,415"
o 50 r'rl8
F
"

995. Pieter sDrossaten, fs" Maes, erkent dat hij 43 1b" 1"O s" par. schuldig is
aan Jacob Baerde¡ oñLvanger van de Sint-Pieterskerk"
Betaald op 15 november 1,415 "
Fo 50 ro19"

128

april

L4A5 t

HeÍnric van de velde en Kerstine van der Bosscheleo zijn echtgenote, erkennen dat zij B lb" gro. tourn. schuldiq ¿ijn aan osúen ãen saeËti¡t en Mergriete van Caudenberghe, zijn echLgenote en dochter van Kerstíne, voor de
aankoop van een huis"
Fo 39 r"/12"

996 "

997

30

" Roegeer Ansins en Loenis de Grootheere erken nera¡-i i43 lb. t4 c .gr{J . tourn ...r schut,.
dig te zlijn aan Jacob Bruussche voor de aankoop van 1Íjnwaad"
F'' 44 ro /16 "

998" Pieter Coene en Gillis van der Donct verkopen een achttiende van een brouweri j, de ttdrakeil geheten, gelegen buiten de Walpoort, aan Janne Verperensone.

Fo 46 r"/3"

999" Pieter van Cleurninghen verkoopt een lijfrente van 12 s. gro" tourn, aan
Pieter Loenaert, Beatrisen van Lussenbrór., zijn echtgenote, en Heinkine
Loenaert, hun zoon" Deze lijfrente berust op eàn huis in cle Veldstraat,
tegenover het huis van Clais utenhove en tussen het huís van Jacob
Bruecele en het huis dat vroeger toebehoorcie aan Gheeromme Utenhove.van
op deze woonst rust een landcijns van 6 1b. par" ten voordele van een capelrie van Sint-Jan, die nu in handen is van MarLin
ydiers"
Fo 48 r"/3"
l_ooo"

.ooL

Jacop van der oerzele verkoopt zijn aancleel in een erfetijke rente van 4
lb" L7 s" 1'1- d. par" per jaar aan Boudine den Ledeghen en Gillese Sneevoet,
spijsmeesters van de bakkersgilde, ten behoeve van deze gilde zljn aandeel
bedraagt 40 s: 10 s" par" per jaar en de rest, ís in handen van" Mergriete,
dochter van ln/illem van der oerzele, van cie echtgenote van Gi1lis van der
Doelaghen en van Mergriete van der Straten, echigenote van Mechiel Donaes"
Deze rente rust over verschillende erven, respeciievelijk L0
par" op
het erf h/aarop de erfgenaam van Laureins van Lensec¡hem woont,s"1-3 s" 1d"
par. op dat van Raesse de Backere, L0 s. par" op dat van Gillis de poertre,
B so 5 d" par" op dat van LievÍn Mechiels, 53 d" par" op dat van Lysbette
van Merlebeke, weduwe van Ga1maer, 15 s" par" op dat van Jan de Kni jf , 1,2
s" 6 d" par. op dat van Jan van smeLtelede, 5 s" 2 d" par" op daL van Adri.aen van wilderne, 4 s" par" op dat van Heinric pitman, 7;" 2 d" par"
op dat van Cal1e en Jaenkin, dochters van ldillem Houveneeren, 3 s. 2 d"
p?r" op dat van Mergriete l,rleyns en 5 s. par" op dat van vrtouter van Aextune"
F" 18 v"/6"
Ìi

"

.OO2,

Croec, fs" Pieter, erkent dat hij 2 lb" 6 s" 6 d" gro" schuldig is
{.n
Goessine Lusscarde "
F" 48 v"/tO"
Roelant Janssone erkent 24 s. gro tourn schuldig te zijn aan Fransois
"
"
de Meyere voor de aankoop van runderen
"
Fo 52 v"/5"

aan

729

I 30
1OO3" cil1is Lewerke schenkt 12 lb" gro" tourn" van zLjn erfenis
aan Pieterken,
zijn natuurlijke zoon bij Lisbette van Zwynarde"
Fo 58 r"/4"
1.405. aÞri

L004" Kateline, natuurlijke dochter van Roelant van den Damme bij Kateline van
den Nokerer êÍl Janne van cier Heiden, fs" Heinric, schepper, haar echtgenoot, doen afsLand van een lÍjfrente van twee zakken
per jaar, ãi"
gevestigd is op één bunder en 62 roerlen tand gelegen koren
te
Oosterzele, in
ruil voor een som geld, die hen door Machtildã van den Damme, haar zuster
en erfgename van Roelant, en Jacoppe cien Puer, haar echtgenoot, betaald
werd "
Fo 65 r"/5"
L405

mei 1

L005" Jan de Vremde erkent dat hij T lb" gro" aan achterstallige huishuur van
de ffroeden 1eeuwerf schuldiq is aan Pietren Moì_endi jke" Clais van Oedevelde, Jan van Boerguenale en Jan Gaffelkin stellen zicin hierbij borg voor
hem

"

F" 46 r" /L"
L405. meÍ

2

1-006" Jan Leer:i erkent dat

Fo 37 r"/8"

1"OO7 "

1OO8"

híj 10 lb" gro" schuldig is aan Katheline

Sammans"

Jan Fierins, Jan stryc en hun gezellen, vinderen van de onderkosteriJ van
Sint-Michiels, melden dat zLj in ce registers van Ghiselbrecht sMeurneerenr wiIlem Valcx en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat
Heinric Boterman op 27 februari L4o4 erkende 1i s" gro" schuldig te zijn
aan Boudine BorluuL en nog eens L8 gro" aan kosten"
F" 46 v"/3"
Jan FierÍns, Jan Stryc en hun gezellen, vinderen van de onderkosterij
van Sint-MichieIs, melden dat zij op 2 oktober L4C4 Janne
Houkarde hebben
opqedragen 1L s" 11, d" gro" te betalen aan Jacob den Bake en nog eens
27

gro" aan kosten"
F" 46 v"/4"

L009. Jan Fieri-ns, Jan Stryc en hun gezellen, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, melden dat zíj op 7 maart 1,405 Joesse Neyts
opgedragen 5 s" 9 d" gro" te betalen aan Everdeye Valken en noghebben
25
gco "
eens
en 2 Lng " aan kosten "
Fo 46 v"/5"

Fierins, Jan stryc en hun gezellen, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, melden dat zii in de registers van Jan tsHerts, zegher Beelaerts en hun geael1en, hun voorgangers, hebben
dat zij op 17
juni 1'402 l¡ii1lem vaenkÍne hebben-opgedragen 4 s"vastgesteld
gro" te T.retalen aan Lfevi-ne van der couteren en nog eens z"s" 6 d" gro" aan kosten.
F" 46 v"/6"

1o1'o" Jan

13O

1"405

mei-

2

1011" Jan Blanstrin en Gillis Van der Moten erkennen dat zLj 20 s" gro" tourn "
schuldig zíjn aan Mergr:iete, echtgenoLe van Mathys sldagheneeren, voor de
aankoop van eten en drinken "
F" 47 r" /4"

een lijfrente van 26 s" I d" gro" Vl " per jaar
van Bernaerde van der EIst, monnik in de SintBaafsabdij te GenL, ter compensatie van wat. hij hem noq schuldig is" Deze
lijfrente za1 Lodewyc laten rusten op een erf op 3 mijlen afsLand van Gent
gelegen of op gronden te Gent" Clais van Oedevelde en Jan Rabaut stellen
zích hierbij borg voor hem"

1"012" Lodewyc van Nevele ver:koopt
aan Thomase Storem ten baLe

F"

1-01-3

51,

v'/6"

" Stevin en Jan de Cos, sClercs kinderen, verkopen een lijfrente
Aalsterse zakken tarwe aan Janne Colins "
F" 55 r"/1-2"

van twee

1A14" Wíllem Rugghestul, amman van Gent, Willem van Goesselaer, amman in de
Burgstraat, Jan van den Hulle, Gillis Leweerke en Jan van Authem, schepe
nen van de Keure, panden de helft van een huis, gelegen aan de Veebrug,
en de helft van een ander huis, gelegen te Sersanderswalle, ten gevolge
van de 9 lb" gro" tourn" issuerecht díe de echtgenote van Jan van der
Hallen, ali-as van Hamen nog moet betalen aan de issuemeesters van Gent"
Fo 61, v" /5 "
L405

mei

4

1015" Jakob van den Ackere, barbier, verkoopt een lijfrente van 7 Ib" 4 s" par"
per jaar aan Katheline Parijs, fa" Seghers en Jan Parys, haar zaon" Pieter'
de Costere, afkomsti-g van Eesegem, Segher van den Hackere, Pieter van den
Ackere, broer van Jacobr êfl Clais Beecman stellen zich hierbij borg voor
hem" Deze lijfrente berust op een huis, in de Nj.euwstraat bij de "nieuwer
brugghett. Deze overeenkomst werd gesloten op 3O nugusLus 1,4A3 toen Pieter
Se::simoens, Jan Çverwyns en hun gezellen schepenen van de Keure h/aren"
F" 46 r"/5"

der Mersch, alias van belleghem, erkent dat hij 5lb. L s" gro"
tourn- schulrJig is aan Jacoppe fngheie voor de aankoop van koren. Jan de
Coc en Gil1is van den Bussche stellen zLch hierbij borg voor hem.
F" 46 r"/6"

101'6" Jan van

1A17. Jan van der Kerssen schenkt 3 tb" gro" tourn" van zLjn erfenis aan Lysbetten Meeus, zLjn dienstmaagdr voor de vele diensten die zij aan hem bewezen heef'1" Lysbetten krijqt. ook nog een bed van Jan van der Kerssen"
Fo 46 v"/2,,

van Clais Daens en Gillis Roelins, voogcl over haar kinderen enerzijds en Jacoppe Bruussche en Mergriete, zijn echtgenote, ander zijds
betrvistün,¡elkaar de betaling van cle 1,8 s " par " per jaar erf eli jke rente
die doo:: de Gentse ovei:heid geheven wordt op heL wegje dat loopt over het

1-01-8" De weduwe

131"

erfr waarop de love, die men hetrrmonthuustt noemt en qelegenris in de
Holstraat, staat, die op B oktober 1388, t,oen Gheerem- Boriuut, Heinric
van Rode en hun gezellen schepenen van de Keure hraren, door Jacoppe werd
verkocht aan Clais Daens" op het erf rusL een landcijns van 6 1b. lZ s"
par. per jaar ten voordele van het gasthuis" De schepenen beslissen dat
Jacoppe de helft van de rente van 1-B s. par" per jaar op zich zal ì '.::Fl
nemen "
Fo 47 r"/2.
101,9. De schepenen beslissen dat Janne i¡Jillems 18

aan jonkvrouw
Fo 47 v" /2"

Symaers

s" 4 d" gro" zal moeten betalen

"

!O2O. Tomaes de Tauwere en Jan Kesel schelden elkaar alle schulden kwijt, die
ze tegenover elkaar nog hebben "

Fo 49 r"/4"

1021. Glllis van der Bercmost erkent dat hlj 20 Ib. par. aan achterstallige
pacht schuldig is aan Janne den Backere dle optreedt in naam van sintPieters "
Fo 49 v" /1A"
1405. mei

5

solleberch, fs" Jan, erkent dat hij g lb" 6 s. g d" gro" tourn"
schuldig ls aan Michiere Donaes en symoene sproec voor de aankoop van een
vierde en een achtste van een bakkerij Ín de Hoogpoort" Jan Solleberch,
zijn vader, stelt zich hierbij borg voor hem"
Betaald op 4 februari 14C-7 "
F" 47 vo/6"

1022" Glllis

1C^23 "

\nlillem Rugghenscul, amman van Gent, Boudin de Grutere, Jan van der Heeken en Jan van der Hulle, schepenen van de Keure van Gent, gingen op 3
april 1405 over tot de panding van een huis in de StruivelstraaL naUi¡
de Vrijdagmarkt naast het huis van Symoen Mursepains, omdat de erfgenaam
van Aechten slonghen, aan wi-e het huis toebehoorde, nog 2 kapoenen aan
landcijns schuldlg was aan Mattheuus den Amman" Dlt huis werd op 5 mei
1"405 geëigendomd door WilLem Rugghensculle , amman van Gent, pieteren
van den Hessche, Janne van der Hulle en Janne van Houten, schepenen van
de Keure van Gent"
Fo 49 v" /8"

1024" Plet.er Everbout, kruidenier, erkent 22 s" gro" tourn" schuldíg te zijn
aan Pieteren van Hessche "
Fo 58 ro/3.
1,4C^5

mei

6

1025. WiLlem de Riec erkent dat hij 21, Ib" L0 s" par" schuldiq is aan Janne
Boergenael voor de aankoop van koren "
Fo 46 vo/1""

L32
1-'4O5.

mei

6

7026" Pleter Moraen verhuurt een stal in het grote vleeshuis gedurende één
Jaar
aan Lievine Meyeraerde tegen 2 lb" gro" tourn
"
Fo 46 vo/8"

4027" Pleter van den Hessche schenkt 20 lb" gro. tourno aan LisbetLe, zljn
tuurlijke dochter bij AIeyten, dochter van t¡iillem Claeis" B lb, gro" nahlervan za]- sLj ontvangen nadat zi| één Jaar in het Sint-Janshuls aan tourn
de
HoutbrieL zal hebben verbLeven en de rest zal zLJ ontvangen a1s haar deel
van zijn erfenis " Met dlt geld moet zij een rente kopen"
Fo 49 r"/8"

"

1OZB" Jan de Vr/achtre,

prlester, nvan der sickelen'r geheten, geeft Martine ydiers
pastoor van Slnt-Jacobs, de macht om in zljn plaats over
gaan tot de
inning van een rente verbonden aan zíjn eapelrie, dle te te
Sint-Jacobs ge-

vestlgd fs"
Fo 55 v"/6"

Lo29' Mergriete van oudenhove, vrouwe van wasqueile, verhuurt in naam van jonkheer Ghuye van Ghístele, haar echtgenoot, oe winomol-en van Kãlken gedurende
drle jaar tegen 38 zakken koren pe; jaar" oit graan moet gereverd worden
volgens de normen van Mergriete van oudenhove ãf van Thomães sHertoghen.
De molenaar zal hlerbij 5 s" gro" ontvangen"
Fo 59 r"/I1-"
1_405

mei

7

L030" De schepenen van de Keure beslissen dat Jan van den Hull.e 3 lb" 1L
s"
4 d" gro" tourn" schuldig is aan Gillis Balen "
Betaald op 27 mel 1,406 "
F" 46 v" /1-3"
L03L" Pleter Kerze erkent dat hij g s" 6 d" gro" schul.dig Ís aan Lambrecht
Boudlns, scheepsbouwer voor de aankoop van een schip.
Fo 46 v" /11"
1'032" De schepenen van de Keure beslissen dat Llevine Hoed 6 Franse kronen
zal
moeten betalen aan Everarde van coudenhove
"
Fo 46 v"/1,2"
1-033" l^lilremme Rugghenscur, amman, Janne van den Hulle en Janne van Houten,
schepenen van de Keure, panden de inboedel van een huÍs in de Koestraat,
omdat symoens Bets nog L3 s" groo aan huishuur schuldig was aan Mlchiele
Laureins. De \daarde van deze inboedel werd door de schatter van Gent op
42 s" gro" geschat (Lj. mei 1405)"

F'

SO

v"/9"

L034. Heinrlc Daens erkent
rale "
Fo 58 r"/2"

21.

s" gro" tourn" schuldig te ztjn aan Fransois Mo_

133
-'1,.4;Qi".-geå-J
L035

Simoen de Ma.rtelere en Plergriete, zijn echtgenote nemen een goed ntideghern" gehetelr en çelegen Ín de parochie Lemberge, dat vroeger verpacht was
aall Pieter Lexhuus, samen meL 3 dagwanL en 62 roeden weide, die gekocht
weseil 1.¡an Janne van Masminst,eene, Çeciurencle negen jaar in pacht van Laureinse Langheer.aertsorre, monnili en aalmoezenÍer van Sint-pieters, tegen
L0 lb" gro"r 14 rnudden rcgge, !4 rnudden evene en een veL varken of 1- nobel
per jaar" Schade aan het ciomein moet door de aalmoezenier vergoed worden
alhoev;el het door de pachi:e:: goed moeL onderhouden worden Simoen mag ook
in enige maLe gebruik nraken vo.n het hout dat op het domein" groeit" TensLotte mag de aalmoeze;iie:: r¡o1IedÍ.g op zi jrr kosten leven, wanneer hi j het
goed zou kornen bezoeken" Jan Tcen, afkomstig van Sint-Gi11is-lntaas, Simoenc
st"!'cerr Pieter en GilLis Toen, lcinderen van Jan Toen, Gi1lis SpÍldoeren,
Jacob rnghel, fs" Jacob, Jacob Inghel, fs. Ja.n, Gheeraerd en Jan de Marte-.

)

"

Lere, broe::s van Simoen, l^ríllem de Martelere, Jan de Clerc, brouwer, Ghi-'
se-Lbrecht Veys, Gillis de Laet, Jan Haghin, f s" Jacob, pauwels en Jan Haghin, broers van Jan, stellen zich hierbij borg voor Simoen de Martelere
cn Mcrgriete, zLjn echtgenote"
Fo 58.,'o/2"

-#:91t*ß9t
1O36

.9

-l-em dr: BLeeu erkei:i+: clat, hr j 21 s
" t,J.i
ì(e::sbelc vocr de aankocp van wijn j "
F" 49 r" /11"

1¡-405.

-'l-

mei

3

d" gro" schuldig is aan Janne

van

9

L037" Jan de Gheend, fs" Jan, verl<oopt een lijfrente van 1-o s" gro" per jaar
aan Jan cien Saghere, le.mmerti jnwerker" Deze lijfrente rust op een stove,
gelegentrant pleetskin bachLer l-lcuderborchff Op dit erf rust een landcijn" Morael,
\¡an 36 s" p:.ìrî. per jaar ten voordele van Jan
verLegenwoordiger
van het lcapi.ltel ven Sint-Veer1e, van Raesse Caperoenr oñtvanger in naam
ve.Íì de pastoor van S:ì-nt-Miciriels en Segher van Buten en een tijfrente van
4A
rLL s " gro " pei: v;eeli te,n voordel"e van de vader van Jan de Gheend
"

F"

l^?o

4B r" /2"

f'le-ar aa¡nieidÍng van de do+cl vê:n zijn moeder wordt de lijfrente van 20 gro"
per weel< die Jatr de Gheend, fs" Jan, sinds 1-5 december L4a3 schuldig wás
aen Jan de Gheend en Lisbette van Erdenborch, zijn ouders, in ruil voor
de stove gelegenrfent plaetskin bachben ouderboréht', herleid tot 10 gro.
per week" Daarnaast verlcoopt Jan de Gheend een nieuwe
van 4 gro"
per lveek r-an zijn vader" ook deze rente berust op clezelijfrente
stove" Hierop rust
ccîì landcijns van 36 s" par" per jaar ten voordele van Jan Morael, ontvan-,
ger irr neem van he'c l<apitteL van Sint-Veerle, Rase Caproen, ontvanger Í¡r
naa:n van de pastoor van Sint-Michiels en Zegher van BuLen" Toen de overeenl:orrrst -ln december 1'403 gesJ-oten we::d, waren PÍeber Sersymoens, Jan Everwy¡
eil hun gezellen schepenen van de Keure
F"" 48 v"/1"

134

14O5. mei

1"O

L039" Jan de Gheest erkent dat hij 3 lb" 4
de van Mossevelde voor een borgtocht"
FO 48

so

6 d" gro" schuldig is aan Everaer-

r" /4"

van Herve erkent dat hij 9 s" 6 d" gro" schuldig is aan Gillis den
Laet omdat hij zich eertijds borg gesteld had voor Claise van i,rtilderne.

1O4O. Jan

F" 5L r"/7"

l+os, mei
1.o4L"

L1

Vincent Inghel verkoopt 7 gemeten land in de parochie Waasmunster
Gillese van den Velde tegen L0 lb. gro"
Fo 46 v"/13"

LO42" Coelaert van den Driessche erkent 20
Crupeninghe, fs" Maes "

aan

lb" par" schuldig te zijn aan Gil1is

F" 47 r"/5"

" Robbrecht van Ydeghem erkent dat hi i 12 Ib " L0 s. gro " schuldlg is aan
Andriese van Hermelghem voor de aankoop van het recht in het kasteel te
Sint-Pieters aan het kerkhof, dat Andriese erfde van yeven, zljn zuster
en echtgenot'e van Jan van wiese" Bij de betaling van deze schuld zal Robbrecht 1'2 gro" mogen aftrekken vanhrege een leniñg die Andriese bij hem
gedaan heeft"
Fo 47 r"/6"

1'043

to44

"

Gillis steyaert, tinnenpotgieter, erkent 22 s" gro" schuldig te zijn
Pieteren van Berenvelt voor een panchiere"
Fo 47 v"/4"

aan

1045" Raessen van den Houte en Janne den coninc moeten 4 Ib" 6 s" gro" betalen
aan Janne Cen Coninc, omdät åC-'j zich borg þestel.d hadden voor Jan de
Jon cheere " Ak Le : 'gedeel te1 t j k ge schr ap t
"
F" 48 r"/5"
to46

"

Aangezien Kateline Lombaerts, weduwe van Roegeer van Wijnsbergher die
samen met C1aise van ln/ynsberghe, broer van Roegeer, in het bezit is
een huis gelegen in tttsKoyersteghett buiten de iorrepoort, niet meer van
staat is het huis te onderhouden en de landcijns van 26 á" par" per in
jaar
te betalen, zal- Clais dit voortaan voIledíg uil..n op zich nemen, Daarnaast zal zii voortaan een lijfrente van 6 s" gro" per jaar ontvangen van

C1ais" Deze lijfrente

rusL op het desbetreffende huis" Deze transactie
slechts
gebeuren
met
de toestemming van Janne Middernacht. en Broeder
\9n
Pj-eter Notin, familieleden van Kateline" De landcijns op dit huis
werd
jaarlijks gelnd door het Lazarusgasthuis te Gent, dat vertegenwoordigd
werd door broeder Lievin van Riemelandt"
Fo 66 r" /1"

135

mei 1.2

L405

Gil11s Bette, fs" Jacob, afkomstig van waregem, erkent daL hij 5 lb" 1,9 s.
10 d" gro" schurdig is aan Diedericke scakere, die
Gillisse van Ronnekine, voor de aankoop van bier optreedt in naam van
F" 48 v" /8.
1"048" Boudin snellaert en Jan Latte beslissen een muur op te richten tussen
hun
1c,47 "

erven "
Fo 70 r"/3"

1,405.

mei

L3

1049" Janne den Meyere, bakker, moet 7 Ib.

brecht Ryfflarde"
F" 48 r" /L"

1-3

s" 9 d" gro" betalen aan Ghysel-

L050. Janne Nobel neemt het goed, hetttnieuwe hoftrgeheten, gelegen rrten putter
in de parochie zwiinaarde, dat sanders de Lantheerê voor een periode van
6 jaar in pacht gegeven had aan willem sersymoens, na twee jaar over van
l¡/illem en dit tegen dezelfde voorhraarden"
wel moet Janne in totaal voor deze pacht 1-o s" qro" meer betalen dan wil1em vroeger"
F" 57 r" /1"
105L" De schepenen van de Keure beslissen dat RoeLande uten Wulghen 4 Ib. 7s
6 d" gro" aan achtersLalrige pacht zaL moet,en betalen aan Jacob van den
Houdenhuus "
Fo 58 r" /í.'3"
1"052' Jan de Scepperê en Lysbette van Dronghine,

zijn echtgenote, verkopen een
halve bunder en t2 roeden meers, gelegen ín ttmerlebeker merschfr tussen
de
meers van het Clarissenklooster van GenL en de meers die verbonden is aan
een kapelrie die nu in handen is van Lievin de Bruwere, aan Janne van den
I{ecker priester" op deze meers rust een landcijns van 3 d" par. per jaar
t,en voordele van Janne Haghin "
Fo 61" v" /3 "

1"4C^5

mei

1,4

L053" Jan FierÍn, Jan Stryc en Clais Toete, vinderen van de onderkosterlj van
Sint-MichieTs, melden dat Jan van Synay op 16 oktober 1.404 erkende L3 so
6 d" gro. schuldig te zijn aan Claise Etwoude en nog eens
2 s" 3 d" gro "
aan kosten.
Fo 48 v"/2"

Fierin, Jan Stryc en CIais Toete, vinderen
de ondenkosLerij van
Sint-Michlelsr meldàn dat Jacob Ghiselins op 4 van
apríI 14OS erkende 20 gro"
en 1_ ing r schuldig te zijn aan Janne Soolwiele, ketelsmid, en nog eens
1"7 gro" ,6an kosten"
Fo 48 v"/,3"

1,054. Jan

LJb

1405, mei.

L4

1055" Jan Fierin, Jan Stryc en Clais Toete, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, melden dat Jacop Willemssone op L1- okotber 1.4A4 erkende 2
s" gro" schuldig te zijn aan Jacoppe Danyds en nog eens L5 gro " aan kosten

"

F" 48 v" 14"
L056" Janne van Buxtale, amman, Janne van der Eeken, schepeñ;r'ì vân de Keure en
l¡/íllem de Pincken, schepen van Gedeele, gaan over tot de pandíng van een
huis in de Maagdestraat, dat vroeger toebehoorde aan Janne van Laerne
blegens 6 lb" par" aan achterstallige landcijns die nog moest betaald worden
aan Joesse den Brune, ontvanger van het ClarissenkloosLer te Gent"
Fo 59 t" /L"

van Buxtale, amman, Janne van der Eeken, schepen van de Keurer êñ
" Janne
Vilillem de Pincken, schepen van Gedeele, panden een huis dat Loetrehoort
aan de erfgenamen van Hughen den Spoermakere, alias de ftgapaerttt en gelegen
is op de Kalandenberg, naast het huis van Jan van Abilnsvoerde omdat nog
9 Ib" par" aan achterstallige landcijns moet worden betaald aan Joesse den
Brune, ontvanger van het clarissenklooster van Gent
Fo 59 r"/3"

1C^57

1058

"

Kateline Clynx, fa" Wi11em, echtgenote van Jurdaens sBrunen, schenkt haar
aandeel van 36 so par" en 3 kapoenen in een erfelijke rente van 48 s. pâro
en 4 kapoenen per jaar, gevestigd op een erf geJ-egen achter hettfsaesteletn(L), ',^Jaar een love meL 2 woningen op staat tussen het huis van Gillis
Kempe en de brouwerijrtin de beeriertgeheten, aan Symöen van cter Zickelen
en Jan van den Pitte, fs" Symoen, die optrecJen in naam van de Heilige
Geesttafel van Sint-Jan, in rui-l voor een jaarlijkse mis voor het zieteheil van haar fami.lie" De rest van deze rente moet dienen om de armen te
ondersteunen" Katelíne Clynx deelde deze rente met Zoetlne sBrunen, weduwe
van Lauwereíns sMaechs "
.F" 6t v" /1"

L405, mei
L059

1060

"

"

L5

Jan Oster Gillis de Hase, Segher de Hase, Jacob de Tros en Vr/i1lem de Tros
erkennen clat zij aIs borqstellers voor Janne van der Sarent 5 lb" 10 s"
1-o d" gro" aan achterstallige pacht schuldig zijn aan Jannê van der BoenÍnghe, ontvanger van de kinderen van simoen sersanders.
Fo 39 v"/9"
Jan van Lovendeghem, Philips Scamp en Gheerard van den Perre maken bekend
dat Janne den Brunen, korenmeter, 2OO lb" par" schu ldig is aan Ghiselbrechl
den Grutererfs" Jan"
Fo 48 r"/6"

(1) de stadngev,angênis

L37

L4a5

mei L5

7061"" Casin poerterman erkent dat,
dig is aan Sj-moene Daneels"

hij 25 so gro" aan achterstallige pacht schul-

Fo 48 v"/5"

!062" Jan de Man, fs. Jan, erkent dat hÍj 2 lb" 3 s" 6 d. groo aan achterstallige pacht schuldig is aan Llevln Hoede"
Fo 48 v"/7"
L063" sLevin van Liedekerke verkoopt 45 s" par" erfelijke rente op de stede aan
de oude vest achter het begijnhof aan cathelinen van de lnlaS-1e, groot juf
frouw van het begijnhof rrter Hoyenrr in Gent ten bate van de Ínfirmerie van het begijnhof"
Fo 49 ro /9"
1,064. De schepenen beslissen dat Gheeraercl de Manteneere, prS.ester, 4 lb"
gro" tourn" zal moeten betalen aan Jacoppe Sneevoet"
Fo 49 v"/7"

1_O

s"

L065" De schepenen beslissen dat Boudine den Smet. 349 Lb" g s" par" zaï moeten
betalen aan Andrj-ese van der Crayen, die optreedt als ontvanger voor SintPieters "
Fo 49 vo /11"

der Assert, weduwe van symoen van Ravescoet, qeeft een stede
en een erf te Lozer, bestaande uit 5 viertel en 7 viertel land en
vierendeeL van een bos dat Jehanne van der Asselt en Andríes van der het
Meere
samen bezitten, gedurende 5 jaar in pacht aan Jan de Smet, afkomstiq van
,Boederghemtrtegen 26 lb. par" per jáar" Daarnaast
Jehanne van der
Asselt hem nog 1- Ib" groo en een vaars en krijqt hijleent
daarbij
een
meersr gelegen tussen Rekkem en Lozer, in pa"ñ! tegen L0 lb" nog
par"
per jaar,
Fo 50 vo/1""

1"066" Jehanne van

1067" Roegeer de Witte erkent dat hij

1"1- Ib" gro" tourn" schuldig is aan Jacoppe
Kerstiaens voor de aankoop van een huis in de Hoogpoort naast
de rrni-euwe
hellentt. Fransois de Meyere, Ny s Bruesin, Gillj-s .van den Apeltre
en Daneel
de Vincke stellen zich hierbij borg voor hem.
Fo 50 v" /2"

1-068

"

Jan
aan
FO

de Maegh, fs" tn/i11em, erkenL dat. hij 3 Ib" gro" tourn" schuldig is
Janne van Vr/aes, brouwer, voor de aankoop van bier"

52 v"

1.069. Matthys

/1"7

"

Callard erkent dat hij naast de schuldbekentenis
in
de schepenregister van Matthijs Amman, Pieter Amelricx enopgetekend
hun gezellen,
nog eens LL lb" 19 so 4 d" gro" aan achterstallige pacht schuldig ís aan
rd1Ilem Sersymoens en Janne van der Scaghen, die l¡Jillem in deze zaak vervangen heeft.
Fo 54 vo/1"

1_38

mei

L405

15

1o7oo De schepenen van de Keure bestissen dat Symoene
Spicht 71,1_ Ib" L3 s
par" å.an achterstallige pacht zaL moeten betalenden
êan Andriese van der
Crayen, hoofdontvanger van Sint_pieters"
Fo 6Ð ro/7"

o

1o71""

stevj-n scietkatte, f s" Jan, neemt het tiende van sint-Deni js-Boekel
samen
met 9 dagwant akkerland,
ttvrancx cautere, gedurende zes j aar
op
,gelegen
in pacht van de sint-BaafÀabolj Leqen L0 rb, gro" tourn" per jaar" Op
de
L4 dagwant akkerland gelegen t; rtwildernaelrr ãi" toebehoren
tthove
aan
de
van swalmenrt, mag hÍj echter geen t.iende innen en zelf moet hi-j ook
tueel tiende betalen voor de goederen gelegen op rrvrancx cautere,, even"
Fo 66 v"/4"

LO?z "

De 12 kameren verenigd onder één dak, die gelegen
op de Gargenberg,
behoren voor de helft en een zestiende aan corneliszijn
den Dyn en voor de
rest aan Alyssen van der Mersch, weduwe van MÍchiel van
padenbrouc,
Heinric van Padenbrouc, hun zoon" op het erf rust een landcijns van en
lb"
s" L1- d" par" per jaar ten voordere van een kapelrie verbonden aan3 de
!9
sint-Janskerk". pgioe partijen komen overeen dat cornelis over
5 kameren
zaï mogen beschikken en Alyssen en Heinríc
over
de
7
kameren
in
de richting van de Zandpoort en oàt zii erk de helft van de landcijns op
zich
zullen nemen "
Fo 67 v"/2"

1"405.

mei

1,6

1073" Pieter van Hillaer erkent dat hij 2 Ib" 1-2 so gro"
schuldig is aan WuIframme Vriende en Heinricke den Amman voor de aankoop
van een halve mudde
rogge en een mudde evene.
Fo 49 r" /2"
L074. Gillis

Derfvliet en Jan Derfvliet, twee broers, erkennen dat zíj respec_
tieveli j k 1,4 s. gro " en L0 s" gro" schuldig
zLjn aan pieLeren Coddine"
Fo 49 r"/6"

1075. Thomaes de crerc, Heinric coerins en hun gezellen,
vinderen van de opperkosterij van sint-Jan, melden dat zLj op Ë maart 1,4os
den Cupere,
bijgenaamd frparmentierlr , hebben opgedragen r_o s" B Janne
gro"
d.
te betalen
aan claise van den pitte en nog u"r," 15 gro" en 2
ing.
aan
kosten
Fo 49 v"/3"
"
1076" Thomaes de clerc, Heinric coerins en hun gezelren,
vinderen van de opper*
kosterij van Sint_Jan, melden dat zij op i7 maarL 1,405
cillis den Clerc,
de I'princherr geheten, hebben opgedragen 18 gro te betalen
aan Daniele
"
van Buten en nog eens 27 gro. aán kosten.
Fo 49 v" /4"

1,39

mei

1.4C^5

1077

16

de Clerc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de opper*
kosteríj van Sint-Jan, melden dat zJ-j in oe registers van Lodewyc
van den
Hole en zi-jn gezellen, hur: voorgangers, hebben vastgesteld dat àij Jan de
Pape van Boekel op 1-3 maart L4C4 heb]¡en opgedragen 9 s" gro. te betalen
aan Matteus Lips en nog eens 3 s" 3 d" gro" aan kosten.
Fo 49 v"/5"
Thomaes

"

1"078" Thoma.es de C1erc,

Heínric Coelins en hun gezeILen, vinderen van de
kosterij van Sint-Jan, melden dat z,i) op 27 januari 1405 Lodewijke opperAdaems
hebberr opgedragen 40 gro" te beLalen aan GíIIis Neelis en nog eens 1-O gro
"
en 2 ing " aan kosten "
Fo 49 v"/6"

1"079" De schepenen van rJe Keure beslissen dat Gillisse van der Brueghen, rrdlringeauxrtgeheten, !9 s" B d. gro. zal moeten betalen aan Arende Cabelliauwêr schepen van oudenaarde, die optreedt in naam van de stedelijke overheidr êñ Oliviere Buushin, poort,er van oudenaarde of aan Míchiel van den
B::culce, die in hun plaats opt.reed-L"

F" 55 r"/8"

L080" Olivier \¡an Vaernewyke erkent 2 1b" 2 s" 2 d" gro" tourno aan achtersi:a1lige pacht schuldiq te zijn aan Stevine van Liekerke.
Fo 64 r"/7"
1405, mei

L7

L08L" Pieter van H'i11aei: erkent dat hi j 2e s" 4 d" gro" aan achterstallíqe
huishuur schulctig is aan Raessen Caproen "
F" 49 r"/3"
1082" Jan Meuleman, olieslager, erlcent dat hij 28 s" gro" schuldig is aan Are¡rde den Brune, metselaail, voor de aankoop van houL"
Fiô 4,9 r7 15"

1_O83

v an
IT

"

.a an

F

mei L8

L4C-5

L084

de Meester, bakker, erkent dat hij 9 Ib" 1"2 so 6 d" gro" schuldig is
Lievine Seghers, voor de aankoop van een bakkerÍ j nabi j de inta'l.poort
"
49 r" /1,o"

":

SLevin va¡r Liekerke verkoopt een erfelijke

rent,e van 26 s" 6 d" par" per
jaa.r'aan Lievine Kindekine, priester, oie optreedt
in naam van de o.-L"Vrou'"vegilde van Sint-Veerle" Deze erfelijke rente is als volgt samengesterd: 1-B s" 1.1, d" par" per jaar op het huis en het erf , gelágen op de
hoek van de Maagdestraat buiLen de Zandpoort, die toebehoien
pieter
Hamclrixke, 3 s" 6 d" par. per jaar op het huis en het erf dieãun
ernaast
Ii-ggen in de richting van de zanopoort, díe toebehoren aan willemme
l'leerendree en 4 s" par" per jaar op een erf in de Maagdestraat achtervan
het huis van Pieter Hamelrixke, oat nu toebehoort aan pieteren van de¡
Essche" In ruil hiervoor moet de o"-L"-Vrouwegilde elk jaar op ldttte Don.-

74C.

derdag 12 d. par" schenken aan 15 armen.
Fo 51- vo/5"
!1O5. mei

19

L085" Inlouter van den Hassche, afkomstig van Geraardsberqen, erkent dat hij GiLlis de Laet 5 s. L0 d" gro" schuld iq is voor de aankoop van vis"
Fo 39 r"/L3"
1086" Thomaes de Clerc, HeinrÍc Coelins en hun gezellen, vincleren van de opperkosterij van sint-Jan, merden dat zij Janne van Heyghem op 27 januari t4O5
hebben opgedragen 28 gro" te betalen aan jonkvrouw Coens en nog eens 1-5
gro" en 2 ingo aan kosten"
Fo 49 v"/t"
1_O87

"

de Clerc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 1C maart 1,405 Janne den Cupere,
Thomaes

bi jqenaamd I'parmenLiertr, hebben opgedragen 1-O s" 10 d" gro" te betalen
aan de echtgenote van Michiel sVos en nog eens 15 qro" aan kosten.
F" 49 v" /2"

L088. Boudin de Ledeghen erkent dat hrj 3 Ib" 16 so
Janne Baillet voor de aankoop van koren "
Fo 50 ro /tO"
1-089" Pieteren Coddin moel- 24
Fo 50 r" /!1"
1-O9O"

1-O

d" gro" schuldig is

aan

s" 6 d" gro" betalen aan Janne Willemssone"

Willem de Necker, f s " WiIlem, erkent dat hij 24 s" gro" tourn" schuldig
is aan Janne van ln/aes, brouu/er, voor de aankoop van bier"
Fo 51 r"/3"

LO9L. Willem Rugghestul, amman van Gent, Vüillem van Goesselaer, amman in de
Burgstraat, Jan van den Hu1le, Gillis Leweerke en Jan van Authem, schepenen
van de Keure, eigenclommen de helft van een huis, gelegen aan de Veebrug,
en de helft van een ander huis, gelegen te Sersanderswalle, ten gevolge

van de 9 lb. gro" tourn" issuerecht die de echtgenote van Jan van der Hallen, alias van Hamenr nog moet betalen aan de issuemeesters van Gent"
Fo 61" v" /6 "

1405

mei 20

1092" Jacop van der Beke erkent dat hij 37 s" gro" tourn" schuldig is aan Jacob
den Bake, fs" Jacob "

F" 3L v" /12"

L093"

schepenen van de Keure ontslaan Valentine Larmyer van de betaling van
een loedrag tussen L4 en L5 tb" qro" die Michiele den Snic van hem eiste"
De

FO

43 r'/4"

t4t
1"405. mei 20

!O94" Jan van der Mersch, woonachtig te Wielsbeke, erkent dat hij
6 Ib" gro"
aan achterstallige pacht schuldig is aan In/outren Scake"
F" 49 r" /I2

L095. Ghuy de Bl_oc en zljn gezellen, halheren in de pil, melden dat Gillis
van
cien Brouke, philips Martíns en Kerstiaen van der Gracht op 3 juni L4C,4
erkenden3lb"Zs" gl9. schuldig te zÍjn aan vrouvve Everbouts en nog eens
23 gro " aan kosten " zij hadden echter reeds 19 so 5 d" gro" van hun
schurd
betaald "
Fo 50 r" /L4"
1096" Raesse van T\rrtelboeme erkent 25 s" L0 d" gro" schuldiq
te zLjn aan Jacoppe van den Audenhuus voor de uitvoering van een werk"
Fo 58 r"/9"
1,O97" De schepenen van

de Keure beslissen dat Janne Pattyne 3 lb" B s" 6 d" gro"

moet betalen aan Victorre Weytins
"
F" 60 vo16"

1,405. meÍ

21,

L098" Wouter van der Hittert erkent 2 Ib" L2 s" gro" schuldiq
te zLjn aan Juerisse Velghen "
Fo 50 r"/13"
1C-99

Pieter Aderic erkent dat hij B lb. gro tourn schuldig is
"
Loetine ten gevolge van het ruilen van " hun schepen
"
Fo 5O r"/15"

aan Symoene

1-1oo" De schepenen van de Keure

beslissen dat t¡/illems Graven het venster dat
hij op het einde van zijn bordes had opgehangen zaL
moeten verwijderen
omdat Janne den Noeschen en andere mensen ,,int cupersteeckin
ghebuerert
zLch hierover beklaaqd hadden "
Fo 50 v" /3"

11'01'" De schepenen

beslissen dat willemme Groethaert 5 lb" L0 s" gro" aan achtersLallige pacht zal moeten betalen aan Jacol: Lampen
"

Fo 50 v" /4"

van den Assche en Mergriete Vertrunen, zíjn echtgenote, moeten 23 s
gro" tourn" en 4 halster ruwe evene
aan achterstallige p."t'rt betalen aan"
Mergriete Vertrunen "
Fo 5o v"/7"

1,102" Jan

LL03" Janne Everwyne, afkomstig van Brugge, rrgadergoetrt geheten,
d. gro" betalen aan Janne van den Velde, alias Itsculkj.nefr moet
pø 50 v"/8"
"

41"

s.

Z

742

1405, mel

21

L104" Píeter van den Plassche erkent dat hij 2 Ib" L5 s" 2 d. gro" schuldig is
aan Janne van Meeren voor de aankoop van hout "

Fo

1-1-05"

51,

r"/5"

Gíl1is van den Esbrouke erkent dat hij 3 lb. gro" tourn" schutdig is aan
Lambrechte Bosscarde"

Betaald op 1,4 oktober
Fo 51 v"/2"

1,406

"

1405

mei

1"1,06"

Jacob Vincke erkent dat hÍj
Heecken voor een panchiere "
Fo 50 v'/5"

22
12

s. gro" schuldig is aan Jacoppe van der

1107. Jan van den Damme belooft het erf, gelegen voor zljn huis aan de Kouter,
noolt met een huis t'e bebour^¡en Hierbi j neemt hi j dit erf in erfeli jke
rente van de stad Gent tegen 4"s" par" per jaar. Het erf van
zijn huts
behoort toe aan de Heílige Geesttafel van cle o.-L"-vrouwegilde ãn de gemene kapelanen van de Sint-Niklaaskerk
"
Fo 50 v" /1a"
LL08" HeÍnric de Backere neemt een goed gelegen te rr Baerleveldert gedurende g
jaar in pacht van Janne Huughs, die optreedt in naam van de, abt van het
klooster van Drongen, tegen ZB lb" par" per jaar" Janne leent bovendien
nog eens 24 tb" par" aan Heinric"
Fo 67 r"/4"
14C.5

mei

23

1109" Janne den Jonghere moet 3 lb" gro" tourn" betalen aan Symoene Hoernicke"
Fo 43 v" /LS"
1"1.!O"

Pieter Scheede erkent dat hij 95 lb" 6 s" 4 d" par" aan achterstallige
pacht schuldig is aan Jehoesse colpaerde die optreedt in naam van de abdis
van de Bijloke"
Fo 51- v"/4"

1,1,L1'" De schepenen

van de Keure beslissen dat Janne den Man 28 s " 2 d. gro zal"
moeten betalen aan de weduwe van Jan Harinx"
Fo 64 r"/L"

de Pape en Jan sersymoens, bestuurders van het Alynshospltaal,
verkopen de love, grenzend aan de Boomgaardstraat, dÍ-e vioeger deel uitmaakte van de prebende van de weduwe van Daniel Sersanders, moeder van Jan
Sersymoens, verbonden aan het Alynshospitaal, aan Heinricke van Danckaershoeke en Bee1e sMeyers, zijn echtqenote tegen 12 lb" gro" tourn" Het goclshuÍs onLvangt nog eens 6 1I?. qro" tourn" voor aIle goederen die erin ston-

11"12. symoen

den

"

Fo 66 r'/5"

1.43

1405, mei
1"L1"3"

Heinric van Danckaertsheeke en Beele sMeyers schenken elk een erfelf Jke
rente van 6 1b" par" per jaar aan het Alynshospitaal" Deze rente moet door
hun erfgenamen verbonden worden aan bezittingen die nÍet verder dan vijf
mijlen buiten Gent qelegen zijn" Ze mag echter ook vervangen worden door
een schenking van 1_O 1b" gro. uit hun erfenj_s.
Betaald op 18 december L416"
F" 68 v"/1""
mei

1.4C^5

23

25

de Pape erkent dat hij 4 lb" L0 s" gro" schuldiq is aan Pieteren van
den Hulse voor de aankoop van bier "
Fo 50 v" /11"

11"74. Jan

14C^5

mei

11"1,5"

Willem van

26

den Hove schenkt de helft en de helft van een vierde van een
huis, gelegen in de Kattensteegr waar l¡/i1Iem Rugqhenstr 1 in woont, aan
Liefkine, zijn natuurl-i.jke dochter bij Katelinen van den Berghe " Zij kan
echter ook de voorkeur geven aan een som geld van 1_O 1b" gro " tourn
"
Dit alles moet gegeven worclen aan Liefkina na zi jn clood uit zijn erfenis"

Fo 59 v" /73"

-L

1-Lb "

mei

1405
1"L17

Ector Hughensone, erfgenaam van Ysabeelen van Machtelghem, zLjn grootmoeder en eerst,e echtgenote van Segher de Koc, verkoopt zijn recht in de
lljfrente van 3 nobelen per jaar, die Segher op 22 april 1394 kocht van
de stad Biervliet, aan Segher de Koc"
F" 60 r"/4"

"

27

Willem Mannaert, fs" Jan, verkoopt een huis en stec1er gelegen in de Heilige Geeststeeg tussen het huis van Laureins Spefs en een hofstede met een
poort ciie uitkomt op de Bennesteeg, aan Janne Stavelin, fs" Jan voor een
prijs van 1-5 Ib" L0 s" gro" Op dit huis rust een landcíjns van 1"2 s" 6 d"
par" per jaar ten voordele van de Heilige Geesttafel- van Sint-Niklaas, die
vertegenwoordÍgd wordt door Gheeraert de Mantenere, priester"
Betaald op 5 januari 1"409"
Fo 51 v"/1-"

1":t.1,8.

Clais van den Damme, f s" Gillis de Mets en Gi11is van den Damme, zL jn
broer, erkennen 5 1b. gro" tourn" schuldig te zijn aan Janne den Backere,
afkomstig van Halle en woonachLig in 'iden bonten herttt "
F" 66 r"/6"

1,405

mei

1,1'19

28

" Sa1adin van Erdbuer, Willem van Meerendree en Jan BoenÍ jn, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Michlels, melden dat zij op 28 februari 14Os WÍ 1lem de Hont, zilversmid, hebben opgedragen 6 s" 6 d" gro. te betalen aan

1.44

Symoene Daneels en nog

Fo 59 v"/1-5"

eens L6 gro" en 1 ing" aan kosten"

mei 29

14C-5.

L120" Lievin van Stonessele erkent dat hij 3L Ib" gro" tourn" schuldig is
Janne Lammins omdat zij hun schepen gerui 1d hebben "

aan

F" 50 v"/L2"

1121,"

Gillis Scouteete, ridder, erkent 5 lb" I s" gro" tourn" schuldig te zijn
aan Willem den Ríjken" pauwelse de Blende stelt zich hierbij borg voor

hem

"

Fo 58 r"/1"

1,405

o juni

2

11"22" De schepenen van de Keure beslissen dat Danckaerde van Ogerlande, hoogbaljuh/ van Gent en mevrouwe van Veurhoute, de goederen, die toebehoorden
aan Louysse van Eessine en mevrouwe van HondschoLe, zijn overleden echtgenoter êo die zij hadden aangeslagen, zullen moeten Leruqgeven aan Louysse"
Fo 58 t"/6"

uni

1,405

1"1"23"

3

Jan van der Vloet verkoopt een lijfrente

van 6 tb" par" per jaar aan Soetine Carpentiers" Deze Iijfrente rust op het huis en het erf, gelegen
in de Koestraat, de trrousenaleil geheLen, waar hij nu in woont"
BetaaLd op 20 j anuari 1"406 "
Fo 5L v" /3"

unl

7405

5

alias
dig is aan Heinric
Fo 51, v" /7 "

11,24. Jan Lauwers,

1125

"

1"1,26

"

dat hij 6 lb" gro" tourn. schul-

Heinrlc Damman, die optreedt in naam van Kathetlne
Spelgaerts, zLjn echtgenote, schelden Janne Sloeven de achterstalLige
pacht kwijt voor het goed te Dikkelvenne, dat Jan van oestersele enige
tijd geleden kocht van het klooster van Enchijn"
Fo 58 r'/5"
Lodewyc Steemaer en

uni-

14C^5

van Huckelem, erkent
van den ln/atere "

6

Symoen Stueiaert erkent 22 s. 6 d" gro"
Sneevoet.e voor de aankoop van koren "

F" 59 r"/9"

tourn" schuldig te zijn aan Jacob

1,45

14C^5.

iuni

7

a1'27' De schepenen en de raad van de stad Gent verkr.aren dat Louis
van Eessine,
ridder, hen meldde dat mevrou\^/e van veurhoute en Danckaert van
ogerlande
hoogbaljuw van Gent, de goederen die zii in het huis nabij sint-Michiels
'^¡aaJ: Louis samen met mevrouhte van Flondschote, zijn echtqenote in woonde,
hebben gevoncien, of f icieel aan hem over.iragen
"
F" 58 r"/7"

L4A5, iuní
11.28

"

Heinric de Necker stelt zijn huis, gelegen op de vest naast het huis van
Jan van den Moerer êr1 zijn hui" .á ã" píaats
gelegen nabij het
huis van Baudelo, ter beschikking van þiut"r"nernaast,
,run eåpeghem en Lievine
Meessine, omdat zLi zj-ch borg gesteld hadden voor een som gerd van
Ya!
7 Ib" gro" die Heínric in bewaring houdt voor Betkine
en Merkine, kinderen van Ghiselbrecht Braems, die bij hem inwonen" op het
eerste huis
rust een landcijns van 1-o s" par" per jaar en op het tweede
een cijns van
29 s" 4 d" par" per jaar, a11ebeí ten i¡oordele van de stedelijke
overheid,
die vertegenwooi:diqd-rorát door Justaes onredene"
De bo'gstellers verkraren zÍch akkoord op 24 mei 1407
"
F" 59 r"/7"
u

-r4O5

B

i13

1.129" Jan van

der Loeve erkent 1"7 Lb" gro " tourn "
te zi_jn aan Segheren

van der Loeve schr-rldíg
F" 67 r" /6"

L405

" 'iuní

1"1,30.

van de erfenis van Cornelise
van der Loeve"

L4

Jan de pape, fs" Jan, erkent 6 Ib" gro" tourn" schuldig te zijn aan Godeverde van der llaghe "
Fo 60 v"/2"

!131-" De schepenen van de Keure beslissen dat Janne van den Hove
10 lb" 4 s"
4 d" gro" aan achterstallige pacht zal moeten betalen aan Janne
Bekelinghe, die optreedt in naam van Symoen van Formelis" vrtillem van den
Hove
stelt zich hierbij borg voor zijn broer Janne"
Fê 66 v"/j.
1"405

" iuni

L5

11.32" Ghiselbr,echt Deyvoet verhuurt een
één jaar aan fi:rtin Soetaert
"

Fo 52 v"/q"

stal in het grote vleeshuis

gedurende

746

1405.

iuni

1-5

van Vaernewyc geefL het goed ?tLen bosschert, gelegen in de parochie
Eke en 36 bunder groot, gedurencie een periode van'n"g"n jaar in pacht
ean Janne van Lanackere en Loclewj-jke van tn/ambeke teqen een pachtprijs

L133" Raesse

van 5 s" gro" l-ourn" per bunder per jaar" Daarnaast leent hij fleà nog g
lb" gro" tourn", draag[ hfij hen qedurende de nog 5 resterenOå jaren de
pacht over van Lwee buncler meers die hij zei:f huurde van Godeverde van Munte en nemen zi-i van hern ook gedur"ende 6 jaar de pacht over van een vierde
van een stul< heideq.r'ond, Ittoutysan¡rr geheten, die Raesse huurde van Ste'"'in van Liedekerke tegen 2 s" gro" per jaar aan pachtprijs" De gronden
moeten bezaaid worden zoals nauwkeurig staat. omschreven De pachters moe"
ten het goed verder volledig op e5-gen kosten onderhouden.
RegelmatÍg moe.*
ten zii hem ook du-L.ven, vruch'cen, melk, boter en eieren leveren.
volgende pe.rcelen worden in het pachtcontracL vermeld:
- dri-e en een halve bunder akkerland in de richting van de molen
- een ha]ve buncle:. akker-l-and ilsoetami js lantff geheien
- drie dagmaal , eveneens aan rtsoetamys stede'f
drie dagmaal, eveneens $ soetamys lantn geheLen
geinet akker.l and , salenl ant,rr geheten
een
- een bunder achter ftder hoyenfr
- cen blrnder aan het l.and van Godevert van Munte
* drie dagmaal en 18 roeden qelegen aan rrstobouts leenfl
- een o'agmaai grenzend aan het rrcromme sticrf
negen dagma.al in de meers aan de hetling buiten rtden Buchtett
zes dagmaal. in de richting van de molen aan de hoLle weg
twee bunde;: vocr rtveldekinst?
ee:n
bi:nde::.i elcl<er.land
drj-e
dagmaal grenzend aan cie stede van Píeter van Riebuelke
geme';, erbaerdsbuelcrt geheten
- een
?ttscal-del<inrr aan ile ivalgracht aan de bakkerij
* viL jf bunde¡:' bosgrond
zes dagmaal- braakland voor het hof gelegen, rrden hoeghen Buelcrr geheten
F" 53 v" /1"
r?

1405, juni

1-6

1"134" Hei-n.ri-c Da.ens erkent 2 l-b " gro
te zi jn aan Fransoj_s Morale "

" tourn o âân achterstallige pacht schuldÍg

Fo 58 r"/12"

L405

uni

1,7

11,35" Wj-11emme Rugghestul, arnman¡',;-€r-r píetren van Essche, schepen van de Keure,
panden een huizenblok j-n de Veldstraat, omdat Joesse van den Hoerne nog
L6 s " gro " ae.n achtersi-allige landci jns schuldig was aan pÍet::en Berniãr,

priester, die optr:eedt aIs ontvanger van de cotidÍanen van Sint-Jacobs.
F" 52 v" /1"

147

1,405.

juni

17

van de Keure beslissen dat Líevine van der Muden t2 s" gro"
tourn" moet betalen aan Janne Cauweric, omdat hij zich eerLijds borg gesteld had voor pietr.en Beys "
F" 52 v"f2"

1"1"36" De schepenen

" De schepenen van de Keure beslissen dat Janne van den Vivere, h¡oonachtig
te Westrem, 20 s " 2 d" gro" tourn" aan achterstallige pacht zal moeten
betalen aan Daniele
Rijme"
Fo 58 r"/8"

Lt37

LL38" De schepenen van de Keure beslissen dat Heinric den Blare
zal moeten betalen aan pieteren van Meeren.
F" 58 r"/1O"

1-9

s" 6 d" gro"

1"139" De schepenen van de Keure besrissen dat Heinricke den Roeden 20
zal moeten betalen aan Janne van Reiscoet "

s" gro"

Fo 58 r'/1,1"

1140" Everaer't van den Driessche verkoopt een bunder moer, gelegen te Moerbeke
aan de lede van Sint-pieters tussen de moeren van Sint-Pieters en van
Jan Vúillemsoens, aan Janne ln/ytten , f s. Boudin, Jenne VriÍtten en Þfi1lem
Witi:en, kinderen varì pieter Witten teqen 12O Ib " gro " t.ourn "
Fo 58 v" /1"
L141'" De schepenen van de Keure beslissen

dat Janne van Neufville 10 s. gro"
tourn" aan achterstallige lijfrente en nog eens 13 s" 4 d" gro" moet betalen aan Pieteren den Volre, omdat hij zLch eertijds borg itetOe voor
Segheren van Embysen"
22 juni 1405: Gheeraert van Landeghem moet als medeborqsteller aan de
betaling varr deze schuld bi jdragen "
Fo 58 v"/7"

1142

"

1"143

"

Willem RugghesLul, amman, Janne van der Eeken, pieteren van Essche en
Janne van den l-lulle, schepenen van de Keure, eigendommen een huis in de
MaagdesLraat, clat vroeger Loebehoorde aan Janne van Laerne wegens 6 1b.
par" aan achterstallige landcijns die nog moest betaatd worden aan Joesse
den Brune, ontvanger van het clarissenkrooster te Gent"
Fo 59 r" /2"
Willem Rugghestul, amman, Janne van der Eeken, Pieter van Essche en Janne
van den Hulle, schepenen van de Keure, eígendommen een huis, dat toebehoort aan de erfgenamen van Hughen den Spoermakere, alias de rrgapaertrr en
gelegen is op de Kalandenber:g, naast het huis van Jan van Abinsvoerde,
omdal nog 9 lb" par. aan achtersLallige landcijns moet worden betaald
aan Joesse den Brune, ontvanger van het Clarissenklooster van Gent"
Fo 59 r"/4"

148

iuni

14C-5.

t7

Lievin van der Sluus, riemmaker, verkoopt een huis, gelegen in de SteensLraat naast cle huizen van pieter steenmaers en Heinríc sWilden, aan Janne Trueven tegen 24 1b. gro" Op dÍt huis rust een landcijns van 51 s" par"
per jaar ten voordele van Aechten spapen.
Fo 59 r"/5"
11,45" Pieter de Brune erkent 31 s" gro. tourn" schuldig te zijn aan Heínric
Bollaerde voor de aankoop van bier"
Fo 59 r"/8"
11,44"

Strijc, Clais Toet.e en hun geze11en, vlnderen van
nederkosterij
van SÍnt-Michiels, melden dat zij in de registers van de
Wí11em Valx, Ghyselbrecht Muelneren en hun gezellen, hun voorgangers e hebben vastgesteld
dat zij op 5 juli 1"404 Janne van Wettere hebben opgedragen
B s" gro. te
betalen aan Janne den Scoutheete en nog eens 22 gro" en 2 Lng"
aan kosten"
Fo 59 v' /IA "

11.46" Jan

Strijc, Clais ToeLe en hun gezellen, vinderen van
nederkosterij
van Sint-Michiels, melden dat zij op 12 mei 1"405 Jannede
van Synay hebben
opgedragen B s" 4 d " gro " te betalen aan pieteren van Helout en nog eens
27 gro" en 2 Lng" aan kosten "
Fo 59 vo/tI"

1,147" Jan

Stryc, Clais Toete en hun gezellen, vinderen van cie nederkosterij van
Sint-Michiels, melden dat z,ij op 12 december
1"404 pietere Wautere hebben
opgedragen 13 so 1_O d" gro" te betalen aan Michiel den Coninc en nog
eens
20 gro. en 2 ingo aan kosten "
F" 59 v"/12"

1"148" Jan

t4OS

" 'iuni

t9

poorters getuigen dat Jan Morael erkende
1"4
par" schuldig
te zijn aan Lievine den Moenc van de aankoop vannog eI 1b"
Brugs
laken "
Fo 52 v'/3"
1150" Pieter van der Hascheepe erkent dat hij 4 Lb" L8 s" 6 d. gro aan achter"
stallige pacht schuldig is aan GiIlis den Amman
"
F" 52 v"/7"
1"L49" Enkele

1_O

1,1,51," De schepenen

van de Keure beslíssen dat Janne Leuvene, tegeldekker, en
Lisbetten van Turtelboeme 3 tb " 17 so B d" gro" moeten betalen
aan de
echtgenote van Justaes Ryhoet, die optreedt in naam van haar man,
voor
de aankoop van haring en bier.
Fo 55 ro/7"

der ScaffelL erkent een bedrag aan achterstallige pacht schuldig te zijn aan Ghe1loete den Amman, fs" Lievin"

1"152" Symoen van

Fo 57 v" /2"

749

1405. iuni

1,9

LL53" Jacob de Vlaminc, afkomstig van Denderhoutem,
neemL L0 bunder land en
meers, gelegen in de parochie Denderhoutem. gedurende
g jaar in pacht
van Janne van der Scelden tegen 4 Ib" L6 s. , gro.
een halve zak tarwe,
een halster tarwe, een halster erwten en een halster
raapzaad per jaar"
F" 58 v"/3"
11"54" Lodewyc

de Vos geeft Lievine Santine
te innen dat men hem noq schuldíg is" de macht om in zljn plaats het geld
Fo 58 v./8"
1155" Heinric symaer, Thomaes de clerc en hun gezellen,
vinderen van de opperkosterij van sint-Jan, melden dat zij op 7 apri r 1405
Gillis den Pratere
hebben opgedragen 2 mudden rogge te leveren
aan
Fransoyse
van der Cappellen en no,g eens 2g gro aan kosten te betar-en
"
"
Fo 59 v" /1"
LL56" Thomaes de clerc, Heinric symaer en hun geze1len,
vinderen van de opperkosteríj van sint-Jan, melcìen dat Gheeraãrde van der
overscherde, op 19 meÍ 1,405 overging tot de panding Hove, amman te
van een huis met drie
wonfngen, geregen op rt Zand in ¿" Keizersträat
dat
toebehoort aan Gi1lis
den Pratere ten gevolge van een schuld van 30
gro"
s"
die hij nog moet
betalen aan Fransois van der cappellen" De kosten
van
deze
procedure bedroegen 32 gro"
Fo 59 v" /2"
1157" Heinric symaer, Thomaes de crerc en
gezelren, vinderen van de opperkosterij van sÍnt-Jan, melden dat hun
24 j.nuu.i 1405 Janne den Bruweop
?íilasàelen-te
re hebben opgedragen 42 gro" en lzs
¡etaten aan Beatrissen
van den Steenpitte en nog eens !4 gro" aan kosten.
Fo 59 v"/3"
:

LL58" Heinric Symaer, Thomaes de Clerc en
gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint_Jan, melden dat zíjhun
op
mei .14OS Arende van Me1en,
alias ttquaetaerioekerrt hebben opgedragen 21_
L8
gro" te betalen aan Janne
Kerchove en nog eens 23 gro aan kosten
"
"
Fo 59 v"/4"
1'1'59"

Heinric symaer, Thomaes de clerc en hun gezeLlen,
kosterij van sint-Jan, melden dat Janne den Nobe. vinderen van de opperop 25 oktober 14C'4 erkende L0 halster masteluun te moe.en reveren
aan
Andriesse
van den lntalle
en nog eens t2 gro" aan kosten.
F" 39 v"/5"

t1-6o" Heinric symaer, Thomaes de clerc
hun gezerlen, vinderen van de opperkosterij van Sint_Jan, melden daten
zij
1.405 hebben opgedragen 1,6 s" 3 d" gro"Jacoppe van der Haghe op 14 mel
heere en nog eens Zt gro" aan tost"n" te betalen aan Gillisse den LeenFo 59 vo/6"

L50
L405

uni

19

71'61'" De schepenen van
Janne van

de Keure beslissen clat MergrieLe scupers, weduwe van
de twee mudclen rogge clie Arende den Brunen van haar
-Hoelbrouch,
eiste, omdat
hij cieze enige tijd geledeñ als borqsteller voor Janne leverde aan Janne van Keerberghen, niet zar moeten vergoeden"
Fo 59 v'/9 "

7!62. Arent de Meunc, fs" Jan, afkomstig van Sleidinge, erkent B lb" gro"
tourn " schuldig te zijn aan l¡/illeme van Sevencote.
Fo 59 v" /!7 "
1,4C-5

uni

20

1'L63" Aechten van Bruecere, echtgenote van

stevin Moreels, moet 36s gro "
tourn" betalen aan Michiel de vos omdat hij zich eertijds borg
gesteld
had voor Joesse van der Hoerne en r^iillem wenemereo
Fo 53 r"112"

1164" segher de Groet.e verkoopt een lijfrente van 3 lb L2 s" par" per jaar
aan Katheline, dochter van willem van den Hecke" "Deze lijfrente rust op
een love met twee woningen in de rRechte strater? tussen de huizen van
Jan van somerghem en Jan soetemont" op dit huis rust een landcijns van
19 s" par" per jaar t,en voordeLe van Lievin van Riemelant, die optreedt
ars ontvanger in naam van het gasthuis van Gent"
Fo 54 r"/2"
1"L65" Janne den

Coc, kaasverkoper, moet 4 lb" 18 s" gro" tourn" leveren
Ectore van Hoye"
Fo 59 v"/14"

aan

Lt66" Jacob Bette, voogd langs vaderszijde van Copkine, zoon van Jan Toete en
Mergriete van Hyfte; Jacob Lauwaert, voogd i.ngs vaderszijde
Lauwerkiner Betkine en Callekine Matthys, kinderen uán Mergriet* envan
Janne Matthijs, haar eerste echtgenoot en Pieter van oestersele,
langs moederszijde over de vier wezen, schelden Pieteren Aelbrechtvoogd
de
schuÍO:.wi¡t,
die hij nog aan hen moest betalen voor de aankoop van hun recht in de
love, gelegen aan het Veerleplein"
Fo 59 v"/16,
4

l-_

L1,67

" Jan Bekaert erkent 22 s" 1- d. gro. en Heinric van Ansbeke B so 10 cl. gro "
aan achterstallige pacht schuldig te zijn aan pieteren pieters.
Fo 60 r" /L"

1.405

uni

22

Scelpe erkent 2I1Þ" LL s" 1-L d. gro" schuldig te zijn aan Mechiele
vos omdat híj zich borg stelde voor Janne Castelaine en Coppine van
der Buerchr respectíevelíjk voor 42 s" 1,1, d" gro" en g s. gro"
FO 55 v" /4"

1,1,68" Jan

cien

1,51,

L405. iuni

22

1,169" De schepenen beslissen dat Símoen van Bunnelaer en Joes hiederic 5 Ib"
gro" tourn" zullen moeten betalen aan Stevine van der Eeken, omdat zij
zich eertÍjds borg gesteld hadden voor Janne den Specht "
Betaald op 17 december 14C6 "
Fo 57 v"/9"
1"1"70.

Willem cle Vindere erkenl 4 lb" 1-2 so gro" tourn. schuldig te zijn
Pieteren van Doreslaer voor de aankoop van koren "
Betaald op 1,2 apriL 1406"
Fo 60 r"/?-"
van overackere erkent 2
den Deckere.
Fo 60 v"/3"

1'L71," Jan

1.405,

juni

Lb

"

gro

aan

" Lourn. schuldig Le zi jn aan Janne

23

der Leyen, afkomstig van Assenede, erkent dat hij L2 lb.
gro" tourn" schuldÍg is aan WlLlemme van Oysi, heer van Biauvaler, voor

1"172" Roegeer van

de aankoop van land
Fo 52 v"/11o

"

L1,73" Gheeraert van den Eede, f

s" Jan, erkent dat hi) 2 qro" tourn" schuldig
is aan HeinrÍc van den Eedtvelde voor de aankoop van koren"
F' 54 v"/7"

L1.74 "

geeft 3L bunder land gelegen in rfledermerschf' en
aan rtlederberchtf nabij Itsteenbecs goede??, gedurende 6 jaar in pacht aan
Iniillem van Troupe tegen 39 gro" per jaar per bunder" lnrillem moet echter
maar voor 28 bunder betalen" Verder leent Jacoppe ook nog 4 Lb" gro" aan
geld aan Willem, die deze belooft terug Le betalen. De volgende percelen
worden hÍerbij vermeld:
9 dagwant akkerland, rtden Rauif geheten
L bunder akl<erland in de ttganspoeltf
- een halve bunder akkerland gelegen acht.er het goed van het Cl-arissenJacoppe van Audenhuus

klooster

10 dagmaal akkerland, gelegen tussen de twee heirwegen
3 dagmaal akkerland aan het rrcliveerstraetkinrt
- êen halve bunder akkerland gelegen tussen het goed van Simoen den Hol..

lander en de meers
een halve bunder akkerland, gelegen aan het ltvrauwe straetkinrt
twee bunder braakland aan de ttlederberchrt
1 bunder braakland aan de trganspoelrf
6 dagmaal braakland tussen de twee helrwegen
FO 55 vo /1"
11,75. Jan van den Velde,
aan Clais Toeten"
FO

58 r" /14"

alias 'rstyltr erkent 24 s" gro. tourn" schuldig te zi jn

1"52

uni

1.4A5

Lt76

1"4C-5

"

23

De lijfrente van 24 Ib. par" per jaar, die berust op t,wee huizen in de
MersenierssLeeg, die Jacop uten In/u1-ghen en Lysbette, zLjn echtgenote,
samen rnet Gheerard van het Sj-nt--Jacobshuis, de huiclige eigenaars van de
twee huizen" moet betaien aan Janne van Houthem, wordt omqezet in een
rente van 32 s" gro" per jaar" Deze lijfrente werd oorspronkelijk verkocht door Jan van Luevene, mersenier, en Mergriete Buux, zijn echtgenote, op 4 februai:i 1,489, toen Gheerem Borluut, Heinric van Roden en hun
gezel-len de schepenen van de Keuc'e van Gent waren Op de twee huizen
rust bovendien nog een landcijns ten voordele van"de FIeilige GeestLafet
van sint-Nil<1aas en de erfgenamen van Boudin van vinderhoute"
Fo 60 r"/3"

uni

25

1'L77" Jan Rabaut en Mergriete van Maelgavere, zijn echtgenote, verkopen een
lijfrente van 1'2 s, gro" per jaar aan Boudine van der Bloct, ten voordeIe van Claerkine, z|,jn dochter. Deze lijfrente rust op het huis waarin
zii wonen, ge-].egen in de Kammerstraat" Op dit huis rust een landcijns
van 5 Lb" par" pe!.- jaar ten voordele van Ghiselbrecht van Roesselaer,

ontvanger van dc HeiLige Geesttafel van Sint-Jacobs, en van Martin ydierc
die optreect in naam van de pastoor van sint-Jacobs "
Fo 56 v" /L'i "

7178" Thomaes de Clerc, Heinric de Colins, en hun gezellen, vinderen van de
opperkosterij varr Si¡rt-Jan, melden dat zij op 17 maart 1"405 Janne den
Scotelare, fs" Jan , hebben opgedragen een gouden nobel en 2 s" gro"
tourn" te betalen aan Manghel_in den Coninc en nog eens 31 gro" aan kosL,en "

F" 60 r"/5"
Clerc, I-iein,ric de Colins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij vð.n Sint-Jan, melden dat zLj op 1-6 mei L405 Janne van Crombrugghe hebben opgedragen een zeshonderdtal fascelen te leveren aan Jan*
ne den Hont en nog eens 13 gro " a¿ln kosten Le betalen "
Fo 60 r"/6"

1"179" Thomaes de

de Clerc, Heinric cie Co1ins en hun gezellen, vinderen van de op-.
perkosteri j van Sint--Jan, melden ciat zii op 7 maart L4A5 Clais de Vleeshouwere hebben opgedragen 42 gro " te betalen aan Jan Beyarde en 1"2 gro "
aan lcosten en op 10 maarl- 1405 nog eens 21, groo ên 1-3 gro" aan kosten.
Fo 60 r" /8"

1-1"8O. Thomaes

1'L8L" Thomaes de Clecc, Heinric de Col-ins en hun gezellen, vinderen van de op*.
perkosterij van Sint-Jan, melden dat zLj in cJe regísters van Lodewyc van
den Hole, Liev_ì-n van der Ghyst en hun gezelIen, hun voorgangers, hebben
vastgesLeld dat zii oÞ L7 juli 1,4A4 Kerstiaen Boudins hebben opgedragen
t4 gro" te betalen a¡ n Gheeraert den Martelere en nog eens 22 gro" aan
kosten "
F" 60 r"/9"

1_53

1405

'îuni

"

25

Cterc, Heinric de Colins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat Kerstiane Boudins
op 22 november 1,404
erkende 33 gro" schuldig te zijn aan Janne van der Hecke en nog eens 1"4
gro " aan kosten.
Fo 60 r" /!o"
LL83" Thomaes de Clerc, Heinric de Colins en hun gezellen, vinderen van de onderkosterij van Sint-Jan, melden dat zij in de register van Lodewyc van
den Hole, Lievi-n van der Ghijst en hun gezellen, hun voorgangers, hebben
vastgesteld dat zii op 6 november 1,403 Pi-eteren den Vleeschouwere hebben
opgedragen 2 s" gro" te betalen en nog eens 1-3 gro" aan kosten"
1.182" Thomaes de

Fo 60 ro/1-1"

uni

14C^5

26

1"1,84"

Gheeraert van der Dyke erkent dat hij 3 1b" gro" tourn" schuldlg is aan
Lodewijke van cler Meerkine voor de aankoop van het huis naast het zijne"
Fo 52 v" /tO"

L1"85

dat philippe den Heere 22 s " gro " tourn
achterstallige huur voor een schip zal- moeten betalen aan Heinric
van
der Donct, ttvan der pietrt gbheten, omdat hi j zich eerti j d s borg gesteld
had voor Jan de Neve"

"

De

aan

Fo

schepenen van de Keure beslissen

54 v" /2"

1-1-86" De schepenen

van de Keure beslissen dat Clais Hansi-n en Katheline sGrooten

3 lb" 4 s" gro" tourn" moet betalen

Fo 6A v'/1."

aan

Lisbette Blankaerts

"

L405"

'lunl

1,187

Kateline sRuesen, weduwe van Maes van den Brande, Jan van den Bossche en
Soetine van den BrancJe, zLjn echtgenote , verkopen een lijfrente van 20 s"
gro" tourn" per jaar aan Gillis van den Bossche
en Lysbetten van Zwaervelde" Deze lijfrente rust op een huis met een kleinere woning erachterr
gelegen in de N9ferkwaaclham, op de hoek van "sdievels steder', waar zlj nu
in hlonen" op dit huis rust een landcíjns van 40 s" par" per jaar ten voor-del-e van Victorre den Vlieqheren priester, vanr^,ege een kapeliie van SintJacobs dÍe hi j nu bezit.

"

¿

/

Fo 52 ro/1""
1L88

" Mattheeus Hacke geeft Jacop Sturtewaghen de macht
geld te innen dat men hem nog schuldiq is.
Fo 52 r"/2"

L1-89

"

om

in zijn plaats het

Slechtinc moet 2l-lo" L0 s" gro" tourn" betalen aan Daniel Biermanne voor de aankoop van een huis te Eeklo "
Fo 52 r"/3"
VÍncen L

"

uni

+A 5

!190

L54
27

Ghiselbrecht de Vos, Jacob van der Muelen en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 2 mei L4OS Daniele de
Vinke hebben opgedragen 17 s. 5 d gro te betalen aan GilIis Beversluus
"
en nog eens 18 gro o âân kosten " "
Fo 52 r" /4"

"

1"191"

Ghiselbrecht de vos, Jacob van der Muelen en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zíj in de regi"ter=
,run Jan
van der Haste, Jan Pric, Jacop sturtewaghen un Lieven ùan Mosseverderhun
voorgangersr hebben vastgesteld dat zij Janne Hoste op L7 maart 141.3 hebben opgedragen 34 gro " t.e betalen aan Janne van der Heeken en nog eens
L5 gro

" aan kosten

Fo 52 r"/5"

"

1,192. De schepenen van de Keure beslissen dat Pieteren Piken 3 Ib" 13
s" 3 d"
gro. zal moeten betalen aan Willeme van der Mersch voor de aankoop
van

hout en het pachten van land"
Fo 53 r"/1"

1-193"

Mergriete steenmaers verkoopt een huis, gelegen in de Burgstraat rechtover het weeshuisr aan LodewiJke steenmaárso
dit huis rust, een landcijns van 26 s" par. en 3 kipþen per jaar tenop
voordele van Everdey Gruters" Deze koop werd gestoten-tegen een som geld en een lijfrente van 6
Franse kronen per jaar" Deze renie rust op håt ver:<ochte
huis" De lijfrente werd kwijtgescholden op 6 maart 1.4L4 op inÍtiatief van
Jan
Jan Sersymoens en Jan willarde h¡aren toen schepenen van de Keure" Soys"
Fo 53 r" /2"

1,194" Thomaes van

volledig te
Fo 55 r"/4"

der Meere verkLaart zù.ch akkoord Lisbet.ten sVrÍents voortaan
onderhouden "

1'195" I^/irlem van den

Putte krijgt de opbrengst van een leen, gelegen
sintMaria-Leerne en 5 bunder 2 gemeten en 50 roeden groot, dat zijn te
overleden vader Janne hield van het huis van Nevele,
met de halfwinninge
over 5 bunder en 1oo roedel, land en een erfelijkesamen
rente van 7 s" Z d,"
par" en 7 kippen per jaar gedurende 6 jaar in pacht
van Mergriete pepercorens tegen 2 Lb. gro. tourn. per jaar" Deze pacht vangt
op B juni
1405 "
"ãn
F" 57 r" /t3o

1L96. Hei-nric Wouters en Marie van der Loeven, zijn echtgenote, beloven in rull
voor een som geld Katheline Scaeds voor de rest van haar leven volledig

te

onderhouden

Fo 60 r" /12"
L197

"

" Jacob de Riemmakere, die optreedt in naam van zijn broer Janne den Riemmakere, verkoopt 2 huizen tegen L2 lb" gro" tourn" aan Gillis den Brune,
fs" Gillis" op deze huizen rust een landcijns van 7 s" par" per jaar ten
voordele van de graaf van vlaanderen" volrãoig betaald
àoor Henricke den
Wevere op L3 juli 1.406 "
Fn 60 vo /4"

155

1_L98 "

1405,

Philips de Cupere erkent 14 s" gro. en 2 stenen vlaìs per Jaar aan liJfrente
schuldig te zijn aan Lysbetten van Sevencoten, weduwe van Pieter Burs, in
ruil voor de helft van een hofstede van ongeveer 3 dagwant en 28 roeden
grootr gelegen in cie 'fbrouker stratett in Sint-Maria-Horebeke. De andere
helft van de hofstede behoort reeds toe aan Philips de Cupere. Jan de Cupere en Jan van Boellaer stellen zich hierbij borg voor philips.
Fo 60 v"/5"

juni

27

t799" De schepenen

van de Keure beslissen dat Fransois CabbeLiau 2 Ib"
moet betalen aan Jan Ì.lachteqalen "
Fo 60 v"/7"

1-O

s" gro"

L200" De schepenen van de Keure beslÍssen dat Heinric van den Muelenlande 2t s"
gro" moet betalen aan Willemme Lays"
Fo 60 v^/8"

tz}t" Mergriete Steemaer schenkt de 2A tb" gro" tourn" die Lodewyc Steemaer, haar
broern haar nog schuldiq is aan zLjn kinderen "
F" 60 v"/9"
1,202" Pleter Moraen verhuurt een halve stal ln het grote vl-eeshuis gedurende één
Jaar aan Janne Meyeraerde"
Fo 62 v"/15"

14O5

u

i-29

1,203" t^llllem van Oetterghem erkent
Gi111s de Vos"
Fo 70 r"/7"
1405.

uni

4 I}o" 4 s" gro" tourn" schuldÍg te zijn

aan

30

7204" Llevin uten trlulghen verklaart dat hij 6 Ib" gro" tourn" ontvangen heeft
van Helnric CoelÍns voor de aankoop van :eerù^ bronder- 1 and^: g'e1eþen te- Beset are
F" 52 v"/L2"

1205. Jan de Bosschere en Jan de Cuussche enkenn'en
pacht schuldig te zijn aan Janne Besten "
Fo 53 ro/6"

18 1b " p.ar

. aan achtersLal L lge

t2O6" Jacob Kerstiaens en pieter Va1ke, broer van Arend Valcke, geven Katheline
Borluut, echtgenote van Jacobr êfl Janne Vrimanne, f s Raes, woonachtig in
de frPitst,eghett de macht om in hun plaats het geld te "innen clat men hem nog

schuldig is,

Fo 60 v"/Lo"

156

1405.
72C.7 "

juni

30

Boudin de Ledeghe en Laureins van ZeIe erkennen 3 lb" B s" gro" schuldiq
te ziin aan.Tanne van Neufville voor de aankoop van B mudden rogge" ook
Joes de Haze, Pieter St.eemaer en Jacob van der Donct zijn 51b" 2 s" gro"
schuldig aan Janne voor de aankoop van 1-2 mudden rogge "
Fo 60 v" /12"

t2OB" Lj-evin Ghyselins erkent 33 s" 4 d" gro. tourn" schuldig te zijn aan Gillise van der Dootlaghe voor de aankoop van een paard "

Fo 70 r'/6"

1_405.

luli t

1'209" Jan Nachtegate verkoopt een erfelijke rente van 3lb" par" per jaar, die
vroeger behoorde aan Robberecht de Valkenere, en die CatelÍne Claeus en
lnlillem van Gansbeke, haar echtgenoot en voogd over de moeder van Jan hem
beloofd hadden a1s zijn deel in de erfenis, aan Willem van Gansbeke"

F" 47 r"/3"

1,2tO" Saladln van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vj-nderen van
de opperkosterij van Sint-Michlels, melcten dat zLj op 14 oktober 1,4O4 Segeren Heinric hebben opgedragen 24 " 6 d " gro " te betalen aan hlillemme van
" kosten"
der Mersch en nog eens L6 gro" aan
Fo 52 vo/6"
L21'1'" saradin van

Hertbuer, willem van Meerendre en hun gezeIlen, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zij op 17 maart L405
Segher van Gonterghem hebben opgedragen 4 s " g d " gro " te betalen aan Lievine Meyeraerde en nog eens 1,6 gro. aan kosten
"
Fo 52 v"/7"

1.2L2: Saladin van Hertbuer, Vr,tillem van Meerendre en hun gezel1en, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zi) op 15 november LAOl
Segher van Gonterghem hebben opgedragen LO s gro te betalen aan Janne
van der Pale de jonge en nog eens 17 gro " en"2 ing" aân kosten "
"
F" 52 v" /8"

1273" saladin van Hertbuer, l^iillem van Meerendre en hun geze1len, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zij op 23 juni L405 Basin
Vecke hebben opgedragen L0 s" gro" te betalen aan Willem Vincke en nog
eens 19 gro " en 2 ing " aan kosten "
Fo 52 v"/9"
1214" Saladin van HerLbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vinderen van
de opperkosterij van Slnt-MichieIs, melden dat zij op 21 mei L405 Laureinse van der Huff1e hebben opgedragen 12 gro " te betalen aan Hughen Alarde
en nog eens 1,4 gro " aan kosten "
F" 52 v"/7O"

L57
14C^5.

ju11

1,

1'215" saradln van Hertbuer, wilr-em van Meerendre en hun qezeïlen,
vlnderen van
de opperkosterij van sint-Michiels, melden dat zij op 21 maart
1,405 GiLt_Ís
Vrient hebben opgedragen 7 s " gro " Le betalen aan Phelipse van Dronghene
en nog eens 15 gro " aan kosten "
F" 52 v" /11""
121'6" saladin van Hertbuer, ln/irlem van Meerendre en hun gezellen,
vínderen van
de opperkosterij van Sint_Michiels, melden dat zij op 20 januari
Basin
Vecke hebben opgedragen 1.2 s" 2 d" gro" te betalen aan Justase Ryhotere
en nog eens 16 gro" en 1 ing" aan kosLen"
Fo 52 v"/L2"
1'2L7" saladin van Hertbuer, wÍrlem van Meerendre en hun gezellen,
vinderen van
de opperkosterij van Sint_Michíels, melden ,lat zij op 31_ januari
Jacoppe van Oedonc hebben opgecìragen 1g gro" en 3 achtelÍnc tarwe te1_405
betalen
aan de weduwe van Jan Meyhuus en nog eens 17 gro aan kosten
"
"
Fo 52 v' /L3 "
1'2L8" saladin van Hertbuer, l^/illem van Meerendre en hun gezellen,
vinderen van
de opperkosteríj van sint-Michiels, melden dat zij op 31 jánuari
Jacob Dtet ar doet hebben opgedragen 11 s" 6 d" gro" te betalen aan1405
orivier
van Henjou en nog eens 1,6 gro" en 1_ ing. aan kósten,
Fo 52 vo/L4"

1219" saladin y"n Hertbuer, l¡/iIlem van Meerendre en hun gezelren, vinderen
de opperkosterij van sint-Michiels, melden dat zij in oe régisters vanvan
Daniel van Maldeghem, Martin soetaert en hun gezellen, hun voorgangers,

hebben vastgesteld dat zii op 1-7 juni !4o3 eainere poucstraets hebben
opge dragen 11 s " 6 d " gro " te betalen aan de echtgenote van pieter der
wedewen
en nog eens 17 gro " en 1 Íng " aan kosten
Fo 52 vo /LS"
o

1220" Saladin van Hertbuer, t¡/illem van Meerendre en hun gezelren,
vl-nderen van
de opperkosterij van sint-Michiels, melden dat zij op L2 nóvember
1,404
Barbelen poucstraets hebben opgedragen 13 s 4 d gro te betalen aan
de
"
"
"
echtgenote van pleter der l¡/edewen en nog eens
L5 gro" aan kosLen"
Fo 52 v" /16 "
1221."

Mergriete van Dackevelde, weduwe van Jan van der Maerct, verkoopt een huis,
gelegen in de Burgstraat naast het huis van Mergrlete
in oe richting van
Sint-Ellzabethbeqijnhof, tegen 3 1b" gro" aan Claise den
Scoemakere"
moet echter ook een lijfrente van 10;" gro" tourn" per jaar betalen CIaise
aan
Mergriete" Deze lijfrente rust op het verkochte huis, daL bovencllen nog
berast is met een landcijns van 1'4 s" par" per jaar ten voordele van Jan
Backere, pastoor van sint-Pieters, ãt.-bezitier van een kaperrie te
9:
sÍnt-Janr €h Goessin Lusschaert, die optreedt
ín naam van het Alynshospitaal.

Volledig betaald op 15 maart

Fo 53 r"/3"

1,406"

1_58

1,405

uIÍ

1.

erkent 2 Ib" 4
dig te zijn aan LÍevin Hoede"

1,222" Jan Bosschaert

s

7 d" gro" aan achterstallige pacht schul-

Fo 60 v" /11"

1223. Glllis van den Vivere, fs. Pieter, erkent 4 nobelen schuldig te zi.)n

Soetine Bekards "
Fo 63'r" /6"

1"405.

juli

aan

2

pitte, Jan loete en hun gezell-en, vinderen van Sint-Jacobs,
melden dat zij op 20 juni 1"405 Vrioutren van Lent, woonachtig te Belsele in
het Land van Waas, hebben opgeciragen B s. 5 d" gro" te betalen aan Lisbetten Hardeweel en nog eens 2 s" 4 d" gro" en 2 ing" aan kosten"
F" 53 r"/5"

1.224" Willem van den

de Bisere en Ghiselbrecht Claus verkopen een huisr gelegen in de
buj-ten de Torrepoort, aan Gheerolve den Joncheere tegen B l-b" 6 s"
B d" gro" op dit huis rusL een grondcijns van 33 s" par" per jaar ten voordele van Jan van den Hecke, prÍ-ester, die optreedt in naam van de Heilige
Geesttafel van Sint-Janr êñ van 20 s" par" per jaar ten voordele van Justaes
onredene, ontvanger in naam van de ste<ìeli jke overhei-d"
Fo 53 r"/7"

1'225" Harent
Ramen

L226" Heinric Roellns erkent, 3 Ib"

griete

Sneckers

Fo 53 r" /8"
L227

voor de

12

aankoop van

gro

" tourn " schuldig te zLjn aan

lijnwaad"

Mer-

" Olivier van den Houke, woonachtig te Hansbeke, erkent 45 Ib" par" aan
achterstallige pacht schuldig te zíjn aan Píeteren der Idedewen, procureur,
heer van Drongen "
Fo 53 r"/9"

alias van I'brugghe't, erkent 25 1b" t4 s. gro" aan achterstalIige pacht voor een goed in het Land van Saaftinge schuldig te zLjn aan
Janne Sersanders, fs. Gheeroms, die het zeLf in pacht houdt van het klooster van Flines " Daarom draaqt Jan Daneels hem de huizen over die hij in
Saaftinge bezit"
Fo 54 v"/3.

L228" Jan Daneels,

1.229

" Jan van der Kerken erkent dat hij 4 lb" 4 s" gro" schuldig is aan
van Bruessele, fs" Pieter, voor de aankoop van dieren"
Fo 54 v" /L3"

.23O" Fransois van Spievelde, bijgenaamd van Waesr êñ Jan cJe Costere,

Janne

erfachti-

ge lieden van Gent, verklaren dat Kateline van der Borre op 9 jull 1,402
beloofde de huur voor een meers van een dagwant groot, gelegen ín de parochie Vloerzegem in het land van Boelare tussen de meersen van Jan Tayen en
Leyns van Thorout, gedurende 9 jaar regelmatíg te betalen aan Joesse den
Nayere en dat Heinríc van Berchem beloofde de 1,4 s " gro " tourn " , die Kateline schuldig htas aan Joesse, te betalen omdat hij nog schulden had bij

1,59

Kateline van den Borre"
F" 55 r" /1"
1.4C^5

uli

2

Goetkint, die optreeclt in naam van ZoetÍne cn Kate1Íne Goetkints,
scheldt Katheline van Sprendonc, weduwe van Jacop van Zwalmen, de 9 s" gro.
tourn" kwi jt clie zij schuldig rdas aan cle twee kinderen.
F' 55 r"/3"

1"231. Goessin

1232" De schepenen van de Keure beslissen dat Jan Ha1nie LE s" gro" zal- moeten
beLalen aan Janne Slabbaerde, omdat hij zich eertijds borg stelde voor Janne den Jaghere"
F" 58 vo/6.
1233" tnlÍtlem Ryquart en Lysbette Somer s, zLjn echtgenote, erkennen 4 lb" 11 s"
gro" tourn" schuldig te ziln aan Jacop Maes "
Fo 6L r" /í..S"
1"234" Fransois van Waes
Hessche

erkent tz s" gro" schuldig te zijn aan pieteren

van

"

Fo 62 v" /17

"

L235" PÍeter de Necker erkenL 37 s" gro. tourn" schuldíg te ziJn aan pÍeteren
van den Hessche voor de aankoop van ijzer "
F" 62 v" /18"
1236

"

Gitlls de Feyner neemt het goed "cle braemtff gedurende g jaar in pacht van
het klooster van Drongen tegen 28
lb" gro. tourn", 1-5c fascelen en L50
faloercien per jaar" Het goed h/as vroeger in pacht genomen door wouter de
Brudegoem" rn het pachtconLract worden de volgende percelen vernoemd:
- de rrbancgaLil kouter , 27 bunder qrooL "
waar de ttmuelenberch' in liqt, 26 bunder groot
- de kouter
rrmorleghem
coutrerr , 26 bunder groot
- de
De volgende personen sLellen zich hierbij borg voor Gi1lis de Feyner: Cornelis de Feyner, Cornelis OeLerman, Robbrecht Langhelet, Jan de Coeman,
Kerstoffels de Costre, PieLer Raes, Jan van pit.them, Manghelln van den DaIe,
J]! van Ympe, Jan Scoupe, Jan de Feyner, fs" Gillís en Jan de Feyner,
fs.
W11lem
"

Fo 67 v"/1,"
1405.
1237

jult

3

" Boudin de Neckere erkent 20 s" gro. tourn" schuldÍg te zíjn aan yweine den
Meester, alias Diedericx"
Fo 54 r" /L"

Clerc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 1l januari 1,405 Janne
den Seurgheloesen hebben opgedragen 40 gro" te betalen aan Claise van Munte en nog
eens L3 gro " en 2 ing " aan kosten "
F" 54 r'/4"

1238" Thomaes de

1_60

1.405

uli

3

1239. thomaes de Clerc, Heinric Coelj-ns en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 10 maart 1.4A5 Pieteren de Jagherêr alias ilden gheentil hebben opgedragen 2 Lb" 4 s" gro" Le betalen aan
Gheeraerde van der Vurst en nog eens 2 s " 6 d" gro. en 1 íng" aan kosten"

F" 54 r"/5"

1240" Lj-evin de Brudegoem stelt het drie vierden van zijn brouwerij, r'den draken
geheten, Ler beschikking van Arende de Proest, fs" Jan, Jannã den Boc,
schepperr êñ Heinric van den Driessche, zíjn borgstellers, indien hij zijn
schuld van L5 lb" gro" aan Meerkine, dochter van Bernaert puls, niet zou
kunnen betalen "
F" 54 r"/6"
1241" Cornelis Vlassincop erkent dat hij 33 s" 7 d" gro" aan achterstallige pacht
schuldig is aan Luuc Bascoene, die optreedt in naam van phelípse van Steelant, M" Hellinssone en Victoerkine Langheeraert, sone .
F" 54 r" /8"

!242" Jan PÍttin, priester, schenkt een huis, gelegen op de hoek van een steegje, naast rrden sluetelkinert in de Brabantdam , aan Kateline, zLjn natuurliJke dochter ter gelegenheid van haar huwelijk met Pleteren den Croec,
Fo 54 r"/9"
L243

"

1.244

"

Kerstine Smoers erkent !7 s " gro " schuldig te zijn aan PÍeteren Meesen,
die wordt vertegenwoordigd door
Janne Steppen, omdat hij zich eertijds
borg gesteld had voor Mergriete Hels"
Fo 57 r"/9"
Gheeraerd Janssone neemt 11- gemeten en een vierendeel land, gelegen te
Willemskerke voor een periode van negen jaar in pacht van Lodewycke Bloumen en Kerstinen Valcx, weduwe van Daneel Diedericx, 6 gemeten behoren
toe aan Lodewycke en de overige vijf en het vierendeel aan Kerstinen" De
pachtprijs bedraagt 20 gro. per gemet per jaar gedurende
de eerst,e zes
jaar en 2 s" gro" per gemet tijdens de laatste ã ¡aren" voor
het vierendeel moet niet worden betaald " DaarnaasL lenen Loáewycke noll eens
L8 s "
gro" en Kerstinen 6 s" gro, aan Gheeraerd"
Fo 57 v" /8"

L245" Lievin Ghysels erkent 3 Ib 1"6 s" gro" schuldig te zi jn aan pietren van
"
der Muden voor de aankoop van
twee merries "
Fo 58 v"/4"
1"246

"

De schepenen van de Keure beslissen clat Janne van varnewyc, Bslb" i-4 s"
gro" aan achterstallige lijfrente zal moeten betalen
aan Janne van der
Scaghe, omdat hij zLch eertÍjds borg stelde voor philipse den Jonghen, rldder, en vrouwe Volcwijnen Mulaerts, zj-jn echtgenote"

Fo 58 v",/5"

!61
1405. ''luIL

J

1247" Jan van Voshole erkent dat hij 26 s" I d" gro" schuldig is aan Justaesse
Ryote voor de aankoop van bj-er.
Fo 59 ro/1.2"
7248" Lievin van der cauteren erkent 3 lb" gro" tourn" schuldig te zijn
Pauwelse Nijs voor de aankoop van graano
Fo 60 v" /L3"

aan

1249" Jan Aeghtensone erkent 4 lb" gro" tourn" schuldÍg te zijn aan Beatrisen
Smets voor bewezen diensten"
Fo 63 r"/7"
L405.

ju11 4

L250" l^JiIlem Ysenbout erkent dat híj L7 s" B d" gro" schuldig is aan Roelande
van der Heyden "
F" 52 r"/6"

van Goesselaer, amman van de oudburg, Willem de Rijke en Jan van
den Hulle, schepenen van de Keure, panden een zesde van twee huizen gelegen aan het Gravensteen, omdat Janne van den Haste nog 7 s" gro" tourn"
aan achterstallige landcijns schuldig was aan Jehoesse van Asnede, ultvoerder van het testament van Heinric Martins "
Fo 53 v" /2"

1251"" lA/lllem

1,252" De schepenen van de Keure beslissen dat Janne van den Berghe de 2 Lb" gro"
tourn. dle Heinric de Scoemakere van hem eiste, omdat hij zLJn schapen
verwaarloosd had toen hij ze díende te onderhouden, niet zal moeLen betalen "
F" 54
v" /4"

1253" Jan Fierins, Jan Strijc

en Jan Dierkin, vinderen van de onderkosterij
van Sint.-Michie1s, melden dat zij op L5 december 1"404 Jan de Mersman hebben opgedragen 15 gro" te betalen aan Ghiselbrecht van den Ackere en nog
eens t7 gro" en 2 ing" aan kosten.
Fo 57 r"/5"

FÍerins, Jan Stryc en Jan DÍerkin, vinderen van de onrJerkosterí j
van Sint-Michiels, melden dat zij op 10 apríl 1405 Claise Gheilinc hebben
opgedragen 3 s" 7 d" gro" te betalen aan Ghiselbrecht van den Ackere en
nog eens L4 gro " aan kosten.
Fo 57 r"/6"

1"254. Jan

Fierins, Jan Stryc en Jan Dierkin, vinderen van de onderkosterij
van SÍnt-Michiels, melden dat zIj op L2 mel 1"405 Everdey Peytricke hebben
opgedragen t4 so gro" te betalen aan vrouwe Moraens en nog eens 1-9 gro"

1,255" Jan

aan kosLen

Fo 57 ro/7""

162

1.405,

juli

4

1256" Jan Flerlns, Jan Strijc en Jan Dierkin, v5-nderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, melden dat zLj op L1- februari t4O5 Gillis Ruebins hebben
opgedragen B s" gro" te betalen aan vrouwe sBaken en nog eens 19 gro" aan
kosten "
F" 57 r"/8"
7257" Mattijs van den Perre erkent 36 s" L d" gro. schuldlg te z|jn aan de infirmerie van het Sint-Elizabethbegijnhof voor de aankoop van een moer"
Fo 39 v"/7"
7258" Jan de Bode erkent 37 s " B

d

het Sint-Elizabethbegi jnhof "
Fo 59 v"/8"

gro" schuldig te z:{jn aan de infirmerie

van

1"259"

hlillem de Bruwere erkent 21, s" I d. gro. tourn" aan achterstallige pacht
schuldig te zijn aan Kateline, weduwe van Godevert van MunLe"
Fo 60 r" /13"

1.405.

ìuli

6

1,260. Joes Baers
den Somple

Fo 54 v"/9"

erkent dat hi j 26 s" 6d
voor het pachten van een

1,261. De schepenen van de Keure besli ssen
Lourn. zal moeten betalen aan Janne

in de Holstraat"
F" 54 v"/9"

gro" schuldig is aan Segheren van
meers

"

dat Janne Halaute 2 Lb" 4 s" gro"
Ligers voor de aankoop van een huis

1262" Jan Halaute erkent 6 Ib" gro. tourn" schuldig te zijn aan Janne Ligers
voor de aankoop van een huis in de Holstraat"
Fo 54 v" /lc^"

dat Janne van den Eede rfvan der mourstratenr', L1- s. 3 d" gro. aan achterstallige rente zaL moeten betalen aan
Janne van der Asselt"
Fo 54 v" /í.1"
1264" Philips Scelpe geeft de 5lb. 10 s" grîo" tourn" die Gillis de Smet., schipPerr hem sinds 20 december 1,404 Ghelvoet Amman, Pieter van der Muelen
en hun gezellen waren toen de schepenen van de Keure te Gent schuldig
is te betalen, aan Roelande van den Crappere Ín afkorting van de 7 Ib"
gro" tourn" die Philips hem schuldig is"
F" 54 v" /tZ"
1265" Jan de Mottenere, woonachLig te Axel, erkende 25 s" 3 d" gro" tourn.
schuldiq te ziln aan Janne van den Hulle voor de aankoop van leder"
1263o De schepenen van de Keure beslissen

Fo 56 vo /1,"

L63

1405, juli
1'266"

6

Pieter van den Hessche schenkt L5 lb" gro" Lourn" van zijn erfenis aan
Hannekine van den Hessche, zijn natuurlijke dochter bij Kateline uten

Lochtine "
Fo 56 v" /2"
1"267

weduwe van Jacop Coevoets, verkoopt een 1íjfrente van
" Kateline Rattepade,
12 s" gro" per jaar aan Alyssen van Rattepade, haar moerjer " Boudin van der
Bloct stelt zich hierbij borg voor haar"

Fo 56 v" /16 "

begijn inrrder hoyetf schenkt met de toestemming
van Kateline, weduwe van Jacob Coevoet, haar nicht en erfgename, 2 Ib.
9ro" tourn" van zijn erfenis aan Pieteren Coevoet, minderbroeder" Indien
Pieteren bij het overlijden van Alysse geen priester was of indien hij
reeds zou ziin overleden, dan gaan de 2 Lb. gro. tourn" naar het klooster
van de minderbroeders te Gent"
Fo 64 v" /3"

1'268. A1ysse van RaLtepade,

1269" Pieter de Vos erkent 12 Ib" gro" tourn " schuldig te zijn aan Lysbette
Rapaerts voor de aankoop van een huls "
Fo 65 r"/7"
1"270" De schepenen van de Keure besllssen dat Philippe Scelpen 2 Lb. gro" tourn"
za1 moeten betalen aan Thomaes van der Meere voor de aankoop van een huls "
Fo 71, r" /5 "

1,405, juli

7

1271" GilLis Steenaert erkenL 34 so 7 d" gro"
te zijn aan Andriese van Hermeì-ghem"
F" 53 r"/L!"

aan

achLerstal-1ige pacht schuldiq

1272" Ghiselbrecht Claeus erkent 20 s, gro" aan achterstallige Iijfrente
diq te zijn aan Heinric Contscinen "
Fo 56 ro /2.
1,273"

cillisse

1,405.

juli

Lieman

Fo 65 r" /9.

moet

1,9

s" gro" tourn" betalen aan Pieteren

schul-

Meulendi

jc"

B

L274" Symoen van der Scaffelt erkent21b"3s
Llevins voor de aankoop van een paard.
Fo 55 ro/6"

gro" schuldig te zíjn

aan

Gll

Ii

1275" Jacob de Brant verkoopt een lijfrente van 24 s" gro" per jaar aan Vriilleme
den Wielmakere , alÍas rrde blutt en Magdaleenen van Gonterghem, zijn echtgenote, d"w,z" e1k 12 so gro" per jaar hun leven l-ang" Deze lijfrente berust op een erf gelegen in de heerlijkheid Drongen"
F" 56 r"/7"

s

1.64

1405

uLi

B

1276" l¡Jouter Snouc, Jan Nevyts, fs" Pieter en Jan Va1ke, fs" Diederic, erkennen
3 lb" gro" tourn" schurdig te zijn aan Luuc Bascoene, die optreedt Ín naam
van Philippe van Stee1ant, fs" Hellins, vanwege een tiende gelegen in
Adendijk.
F" 6L r" /1""
1,405

uli-

9

1"277. Thomaes van Grotenbríe1 erkenL

dat hij 3 lb" L8 so 4 d" gro" aan achterstallige pacht schuldig ís aan Godeverde van Munte "
Fo 55 r"/9"
1278" Philips Keerstoc verkoopt zi jn hu:-zen, gelegen te Sint-MarÍa-Horebeke
aan Stevíne Keer.stoc , zijn zoon, tegen 1.O lb " gro " tourn o
F" 55 r" /tO"
1279" Wouter Allinc, Jan Bertermeessone en pauwers Kil erkennen dat ze 2:1 nbbele,
aan achLerstallige tiende schuldig zÍjn aan Jacob .den Meester"
FP 55 r"/1I"
1_405.
I i. 1.1"
.

u"

tzBO" Simoen van der scaffelt en Heinric de oesterlinc erkennen 32 s" 6 d
schuldig Le zijn aan Lisbetten sloepers voor de aankoop van koren"
F" 55 v"/2"

gro

"

1.281," HeiJ-soete

stVitten erkent 5 1b gro" Lourn" schuldig te zL jn aan Heinric
den Oesterlinc, omdat zij hem "deze beloofde te betalen toen hij huwde
meL haar dochter Katheline"
F" 55 v'/3"

1"282"

Lievín van der coutren en Lysbette, zijn echtgenote, verkopen een huis,
gelegen in de rrcuperstratett tegen het klooster van de vrouwenbroers, aan
Jacop Trieste, priester, tegen 10 tb" t2 s" gro" Dit huis is belasL met
een groncìci j ns van B s" par:" per jaar ten voordele van de slnt-Baafskerk"
Fo 55 v'/5"

1293

Ghise.l-brecht' de Vos, Jacop van der Muelen en hun gezellen, vinderen van
de onderl<osterij ,¡an Sint-Jan, melden dat z,Ij in de regisiers van Gheerolf
Bette en Lj"evin van Mossevelde, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat
z'ij op 19 juli (1) Jacob van Bughesele hebben opgedraqen 10;" B d" gro,
te betalen aan .Jacob de Bake, fs" Jan en nog
13 gro" aan kost,en.
"eñã
Fo 56 v" /1O"

(

"

1) het j aar'cal wordt niet vermeld: uit andere regesten blijkt
14c^4 gaat

dat het

om

L65

1"405, jul

L

1"t

1,284" Ghyselbrecht de Vos, Jacob van der Muelen en hun gezellen, vinderen van
de onderkosterij van Sint-Jan, melden dat zíj in de registers van Gheerolf
Bets en zijn gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesLeld dat ziJ op 19
juli 14C4 Jacob van ZeIe hebben opgedragen 1"4 s" gro" te betalen aan Janne
van den Sande en nog eens 1-B qro" aan kosten.

Fo 57 r"/L2"

1,285"

Heinric de Necker en Mergriete Bertaens, zijn echt.genote, verkopen een
lijfrente van 20 broden per week aan Gillis van den Bossche" Deze lj-jfrenLe berust op een bakkerij, gelegen aan de Vrijdagmarkt op de hoek van
de Struivelstraat" Op dit huis rusL een landcijns van 7 s" I d" gro. per
jaar, waarvan 2 s" 6 d. gro" gaat naar de Heilige Geesttafel van Sint-Niklaas, 23 gro. naar Jan de Veerwere, priesL,er, 23 gro. naar Jacol¡ Stobbaut,
priesterr êh 3 en een halve kaproenen naar Matheus Damman
Fo 57 v" /L"

1"286

"

Jan van Houten verkoopt de helft van een brouwerij, hetitmuelenkinft geheten, gelegen te Sersanderswalle, h/aarvan de andere helft toebehoort aan
Boudín tsMoencx, samen met de helft van de love die erachter staat aan
Janne Alarde, beurzenmaker" Op het erf van deze love rust een landcijns
van 10 s" I d" par" per jaar t.en voordele van de Heilige Geesttafel van
Sint-Michiels en op het hele complex rust een lijfrente van 2 nobelen per
jaar ten bate van Jan de Croec en Lisbette van den lnlerde" Heinric van Ansbeke, priester, treedt hierbij op als vertegenhroordiger van de Heilige

Geesttafel van Sint-Michiels"
F" 57 v"/5"

1287" Heinrlc de Gruwel, mersenier, erkent dat hij B lb" gro" tourn" schuldig
is aan PieLeren van Berenvelt"
Betaald op L5 november L406"
Fo 70 r" /5"
1,405. iuli

L3

beslissen dat Hughen Alarde 2 rb" 12 s" gro" za\ moeten betalen aan Pietren Lauwart omdat hij zLch eerti j d s borg gesteld had voor
Lievin Ghiselins"
Fo 53 r"/4"

1,2E8. De schepenen

beslissen dat Janne van der Mare 1'7 Lb. par.
aan huishuur schuldig is aan Janne Elkier.

1,289" De schepenen van de Keure

Fo 54 v" /1-4"

1"290" De schepenen van de Keure beslj-ssen
dig is aan Laureins Besseleeren "

dat Pietren Lauwart 2 lb" gro" schul-

Fo 55 v"/7"

fs" ln/illem, erkent 32 s" 6 d" gro" schuldig te zijn
Willem den Koc, zijn vader"
Fo 56 r"/1"

1291,. Janne den Koc,

aan

J_bb

juli

1"405.

L3

De schepenen van de Keure beslissen dat Lievine wouters 32 s" gro" aan
achterstallige pacht moet betalen aan I¡Ji1lemme van Ravenscoet,
omdat hij
zÍch eertijds borg gesteld had voor Matthise ouchtel
"
Betaald op 21 oktober 1"41_5"
Fo 56 r"/3"
L293" Jan de pudt, opkoper van oude kleren, erkent 3 lb" schuldig t,e ziJn aan
Lievine van Hanselaer voor de aankoop van een huis.
Fo 56 r"/6"
L292

"

1294" Daniel Vincke erkent 32 s" B cl" gro. schuldig te zijn aan Jan Merline"
Fo 57 r"/1,O"
1.295"

Lievín van der Coutren geeft Janne Penneman de volmacht
het geld te innen dat men hem nog schuldig is "

om

in zijn plaats

Fo 6L t"/1"2"

1296, Lievi-n van der Coutren scheldt Jan Penneman en Barbele van der Coutren,
zijn echtgenote en zuster van LÍevin 4 Ib" gro" tourn" kwijt v an een
schuld van 1,2 Ib" gro" tourn" die zLj nog aan hem moeten betal êñ"
Fo 61" r"/13"
1"297

" Jacop de Kersmakere erkent dat hij 5 s" 6 d. gro" aan achterstallÍge rent.e
schuldig is aan Heinric van Hansbeke.
F" 62 r"/5"

1,298" FransoÍs van der Cappellen en h/eyn van Raseghem erkennen
tourn " schuldig te zijn aan Janne Seghers"

F" 62 v"/!3"
1"299" Olivier \¡an \n/ybrouc erkent 3 lb" 5 s" gro" tourn"
rente schuldig Le zijn aan Jacob Bruussche.
Fo 70 r, /8"

aan

3 1b" 4 s" gro.

achterstallicìe lijf-

L300. Gillis de Suttre en Jan Eebin, gezworen erfscheiders van Gent, bepalen de
grens tussen de meers van Jan den Boemhauwere en de dreef, die paalt aan
de rrmuelenwallert die toebehoort aan Lievine den Somer, moienaar, aIlebeÍ
gelegen ter Vogelenzang"
Fo 71" vo /2 "
L405. iuli.

1"4

de ,Gheest, ti.mmerman, erkent 1_5 s" gro" tourn" schuldig te zijn
Martine van den Brouke voor de aankoop van hout"
F" 55 v"/9"

1-30L" Jan

aan

1"67

uli

1_405

1.4

1302" Bertelmeeus Langhelet erkent 24 s" 9 d. gro" schuldig te zijn aan Kerstofelse den pape"
Fo 55 v" /L0"
L303

"

Jan de Wercman, Jacob Lampe en Gillis Snevoet, vinderen van Slnt-Niklaas,
melden dat zij in de registers van Symoen van Huusse, pieter van den
Turre en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgásteld dat zij op 1-O
mei L4a4 Symoen van der Scaffelt hebben opgedragen B s" g d" gro"
tourn.
Le betalen aan Janne van Nieneve en nog eens 1,5 gro" aan kosten
"
Fo 56 vo/3.

1.304" Jacob Fi-erins erkent 21, s" gro" tourn"
den Hoede voor de aankoop van bi.er.

schuldig te zijn aan KaLeline

van

Fo 56 r" /4"

L305

"

De

aên
FO

schepenen beslissen

dat Janne van der Mersch 38 so gro" moeT beta1eh
de broeders van het Sint-Janshuis"
56 r" /5"

L306" Jan FÍerin, clais ToeLe en Jan Dierkin, vinderen van de onderkosterij van
Sint-Michiels, melden dat zij op 18 junÍ L405 Michiele Kursen hebben opgedragen 2 s" 5 d" gro" te betalen aan Matthyse van den t¡/Íncle en nog eens
23 gro" aan kosten"
Fo 56 r" /8"

" Jan Fíerin, clais Toete en Jan Dierkin, vinderen van de onderkosterij
van sint-Michiels, melden dat zij op 2i- februari 1,405 lnlillemme Caluwaerde
hebben opgedragen 5 s" 2 d" gro" te betalen aan Lievine den Hane, bakker,
en nog eens L8 gro. aan kosten "
Fo 56 r"/9"
1-308" Jan Fierin, Clais Toete en Jan Dierkin, vinderen van de onderkosterij van
Slnt-Michlels, melden dat zíj op 20 januari 14OS Hecken den Buc hebben
opgedragen 7 s. 7 d" gro" te betaLen aan Willemme den Buc en nog eens 26
gro. aan kosten "
1"307

Fo 56 r" /!O"

L309

" Jan de lVercman, Jacop Lampe en Gillis Snevoet, vinderen van Sint-Niklaas,
melden dat zij op 4 april 1,4Os Ghyselbrecht van Coudenhove hebben opgedragen 16 so 3 d" gro" te betalen aan Jacob den Bake en nog eens 13 gro" en
1- ing " aên kosten
"
Fo 56 v"/4"

1-3L0" Jan de Wercman, Jacob Lampe en Gillis snevoet, vinderen van sint-Niklaas,
melden dat zij op 10 maart L405 segheren den pape hebben opgedragen 5 s.
gro. te betalen aan Jacob den Bake en nog eens L3 gro" en 2 rng. aan

kosten "
Fo 56 v"/5"

L6B

iuli

L405.

1.4

!31'to Jan de

Vr/ercman, Jacob Lampe en Gillis Snevoet, vincleren van Sin t-Nik I aas
melden dat zij op 14 maart L4o5 Janne van den Essche hebben opgedragen ,
1-1 s" 5 d" 9ro" te betalen aan Ghiselbrechte van Caudenhove en nog eens
16 gro. aan kosi:en"
Fo 56 v"/6"

131'2" Jan de Wercman, Jacob Lampe en Gí11is snevoet, vinderen van sint-Nikraas,
melden dat zij op 27 j anuari !4o5 Lievine van caudenberghe hebben opgedragen 11" s. 7 d" gro" te betalen aan Gillisse den costere en nog eens L5
gro " en f. ing " aan kosLen "
Fo 56 v"/7"

L313" Jan de Wercman, Jacob Lampe en Gillis Snevoet, vinderen van Sint-Nik1aas,
melden dat zij op 23 juni 1"4As Andri.ese van der Pitte hebben opgedragen
4t s" 2 d" gro" te betalen aan Claise uten Berghe en nog eens 21, gro" en
f. ing" aan kosLen"
Fo 56 v" /8"
L31,4"

,

Heinric de Brabantre erkenL dat hlJ.. 32s-.grÕLrtourn"schuldig is aan
Alarde voor de aankoop van koren "
O" 57 r" /1"

Hughen

L315" De schepenen beslissen dat Jacob Vranx 23 s" 2 d" gro" zal. moeten betalen
aan Laureinse Boudins.
Betaald op 17 november 1"405 "
Fo 57 r" /14"
1316" Thyman van der Meere erkent 3 lbo gro" schuldig te zijn aan Ghildolve
Droechmont voor de aankoop van een erf
"
Fo 61 r'/í'4"
131-7

" Jan castelain erkent 5 lb" gro" tourn" schuldig te zijn aan Philipse
scelpen ten gevorge van de verwisseling van tiun schepen Jan van Vrechem
"
en Lisbette Castelain, moeder van Jan, stellen zich hierbij
borg voor hem"
Philipse scelpen gaf deze schuldbekentenis cloor aan Jacoppe Eekaerde
in
af beta1ing van zi jn schuld aan Jacoppe
"
Fo 62 v" /12.

1"3L8

" Jan Vrtellinc verklaart dat GiIlis en Jacob Papal, Lwee broers, hem de 27
Ib. gro" tourn" betaald hebben die zij hem nog schufdiq \^¡aren voor de aankoop van wijn"
Fo 63 v" /1o"

L405. iuli

15

1319" Hei.nric van der Donct erkent 3 Ib" 9 s" gro" tourn" schuldig te zijn
C1aise van Lieverberch voor de aankoop van koren
"

Fo

5'7

r"/2"

aan

1,69

L405,

juli

15

L320" Jan van den Hamme en pieter van den Bossche, woonachtig op het Zand
annuleren de verpachting van een tiende te Lede, die Jan voor een periode
van negen j aar in pacht genomen had van Pieter "
Fo 57 r"/4"
1"321" Jan de Sorgheloese neemt het graanLi-encle van Schelderode in pachL van
Vùouteren den Raven, pastoor van Schelderode, tegen 9 Ib. gro en L2 man"

delen stro per jaar.
Fo 57 r" /11."

1,322"

Pieter Honne erkent 6 lb" par" schuldig te zíjn aan pieteren van den Hessche voor de aankoop van ijzer"

Fo 70 r" /4"

1'323. I^/j-llemme Rugghestul, amman van Gentr €h Boudine den GruLere, Janne van
Eecke en Gillis Lewerken, schepenen van de Keure, panden een huis gelegen
aan de Leie, naast het hoekhuis van de Nodenaysteeg, omdat Lievine den
Hane nog 3 lb. groo aan achterstallige erfelijte
rente en lijfrente
dig is aan Alyssen sDroeghen, weduwe van Jan van der Mersch.
F" 70 v"/7"

schul-

L324" Willemme Rugghestul, amman van Gentr êñ Boudine den Grutre, Janne van
Heecke en Janne van den Hu1le, schepenen van de Keure, eigendommen een
huis gelegen aan de Leie, naast het hoekhuis van de Nodenáysteeg, omdat
Lievine den Hane nog 3 lb" gro" aan achterstallige erfelijke rente en
Iijfrente schuldig is aan Alyssen sDroeghen, weduwe van Jan van der Mersch

Fo 70 v"/8"

1"4C^5.

1"325

"

uli

1-6

Thomaes de Clerc, Heinric Symaer en hun gezellen, vj-nderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 20 december 1"404 Janne Laephout
hebben opgedraqen L1 s " gro " te betalen aan Jacob den Bake en nog eens
L4 gro " aan kosten "
Fo 56 v"/11"

1326" Thomaes de clerc, Heinric symaer en hun geze11en, vj_nderen van de opperkosteri j van sint-Jan, merden clat zi j op 1"7 f ebruari 14os Katheline sGheen
arias de "langheline* hebben opgedragen 4 s" 9 ci" gro. te betalen aan Jacob den Bake en nog eens 13 gro. aan kost,en.
F" 56 v" /12"
1327" thomaes de CIerc, Heinric Symaer en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op I juni L405 Janne van Roebosch
hebben opgedragen 3 s" I d" gro" te betalen aan Lievine den Beenhouwere
en nog eens 22 gro. aan kosten"
Fo 56 v"/13"

1,70

1.405"

iuli

1,6

L328" Thomaes de Clerc, Heinri_c Symaer en hun gezeIlen, vinderen
de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 1,1, juli 14OS Jannevan
den
Cuperen
alias frparmentierff , hebben opgedragen 1'2 s gro. te betalen aan Janne
"
den Smul en nog eens 16 gro " áan kosten
"
Fo 56 v"/14.

Clerc, Heinríc Symaer en hun gezellen, vinderen van de opper_
kosterÍj van Sint_Jan, melden dat zij op 30 juni 1,405
Gheeraerde Vo1ken
hebben opgedragen 5 s" 4 d" gro" te betalen aan Jacob den
Bake en nog
eens 1,7 gro " aan kosten "
F" 56 v"/15"
1-330" Kateline Keljoet, weduwe van Jan van Daelpitte,
verkoopt een derde van
een erfelijke rente van 36 so par" per jaar verbonden
aan twee derden van
het erf, gelegen aan de Kalandenberg, waarop het huis van
Thomase den
Clerc staat¡ r'den paeurr gehetenr aan Thomase den clerc" Deze
had
Kateline samen met haar twee broers geërfd van Janne Ke1joet,rente
hun
vader"
Fo 57 ro/3"
1"329" Thomaes cJe

14A5"'iuli

1,7

L33L" Boudine van Ravenscoete, symoen uten Hove, pieteren
van der Mueren en
Janne Hebbel, kerkmeesters van sint-Jan, ár"g.n Janne
Ebine en Heinric
de vos op êen venster. aan te brengen in de slnt-.lanskerk
" zíj zullen
hiervoor .16 lb" gro" tourn" ontvañgen"
Fo 55 v"/9"
1'332" Jan de costere

L333,

stert zijn huj-s, gelegen achter het kerkhof van sint-NÍklaas, ter beschikking van Jan Neyts en Jan
paesdach
zich borg stellen voor een schuld van 36 lichte lb. gro" die Jan dedie
costere
len aan ziin klnderen die hij had bj.j úergriete Diedericx, zíjnmoet betatweede
echtgenote" op dit huis rust een lanàcijnJ van 6 lb" par" per jaar
ten
voordele van de Heilige Geesttafel van sint-Niklaas, die wordt
vertegenwoordigd door Gheraerdt de Montenere.
Fo 57 v"/3"
Heinric symaer, Thomaes de clerc en
gezelren, vinderen van de opperkosterij van sint-Jan, melden dat zijhun
in
de register van Martine den
Gheend, Thomaes clerx en hun gezerten, hun voorgengers,
hebben vastgesteld
dat zii op 1'9 juni 1402 Janne Kriekersteene hebben opgedragen
g s" 6 d"
gro" te beLalen aan symoene den wilden en nog eens 1,L groo
kosten " zLi melden eveneens daL zii op verzoek van symoene en f. ing" aan
op 5 maart
1405 samen met ldillem Rugghestul, ã*m.n ,run Gent
zijn
overgegaan
u
pandÍng van de goederen tñ het huis in de slnt-ts!åtefsñieuwstraat tot de
waarin hij toen woonde rechtover Justaes van scorisse. Dit keer ging
het
reeds om een schuld van 1,6 s. gro" en 26 gro" aan kosten.
Fo 61"
r" /2"

1"7

L405

j

"

1"334"

u1i

t

1"7

Heinric Symaer, Thomaes de C1erc en hun gezel1en, vinderen van de opperkosteri j van Sint-Jan, melden dat z,ij op 2 juli L405 píeteren den Vleeschauwere hebben opgedragen 2 s" gro" te betalen aan Janne Lievins en nog
eens 1"7 gro. en 1- ing" aan kosten"
Fo 6L r" /3"

Nevelinc, Jan Jours en In/illem Rebbe, vi-nderen van de vismarkt,
dat zii op 2 mei t4o5 Marie Ghysellíns hebben opgedragen 14 s. gro" melden
te
betalen aan wouteren Fierins en nog eens 12 gro" aan kosten"

1-335" Jan

Fo 61 r" /4"

L336" Jan Nevelinc, Jan Jours en lrrlÍllem Rebbe, vinderen van de vÍsmarkt, melden
dat zLi op L9 mei 14oS MergrieLe Hels hebben opgedragen L8 s" gro. te
betalen aan lnlouteren Fierins en nog eens 1,3 g"o " aan kosten

F"

61"

r" /S "

"

" Jan Nevelinc, Jan Jours en i¡/illem Rebbe, vinderen van de vismarkt, melden
dat zij op 19 mei 1'405 willem van Dami-aet hebben opgedragen 6 s" óro. Le
betalen aan Jacob clen Dievel en nog eens LL gro " aan kosten
"
F" 6L r"/6"

1"337

Nevelinc, Jan Jours en wiltem Rebbe, vinderen van de Vismarkt, melrden dat zii in de register van Jan Cauwerics, Líevins Goessins en hun
geze11en, hun voorgangers, hebben vastgestelá dat zij op 21, juni 1,4a3
Barbele Gheylines hebben opgedragen 32 gro. te betalen aan willemme Buuc
en nog eens 1"1_ gro " aan kosLen "

1-338" Jacob

Fo

1"339

61,

r" /7 "

Jan Jours en l¡liIlem Rebbe, vínderen van de Vismarkt, melden
" Jan Nevelinc,
dat zlj j-n de register van Jan Kauwerix, Lievin Goessins en hun gezellen,
hun voorgangers, hebben vastgesteld dat zL) op 12 julÍ L4C3 Bette van cier
Beke hebben opgedragen 20 gro" te betalen aan i,t/il1em Buke en nog eens Lz
gro. aan kosten "
Fo 67 r" /8"

1340" Jan Nevel-inc, Jan Jours en Wil1em Rebbe, vinderen van de Vismarkt, melden
dat zij op 2 mei 1_405 Marien Ghyselins en Bette, haar dochLer, hebben opgedragen 23 s" gro" te betalen aan Vr/illem Buuke en nog e3ns 1-4 gro. aan
kosten

"

Fo 61 r"/9"

1341."

Jan Nevelj-nc, Jan Jours en willem Rebbe, vinderen van de Vismarkt, melden
dat zij in de register van Jan Cauwerix, Lievín Goessins en hun gezeLlen,
hun voorgangers, hebben vastqesteld dat zij op 1"5 juni 1.4a5 Soetln Goedertiers hebben opgedragen 3 s" gro" te betalen aan t¡/illem Buuke en nog eens
15 en een halve gro " aan kosten
"

F"

61,

r"/tO"

L72

J.4o5. _iu1i

?.7

1,342" Jan Coolman, de rrplpererr

geeft Cornellsse van der Meulne de volmacht om
in zljn plaats de 28 s" gro" te innen die Lodewycke van den Berghe nog
schuldig is aan hem "
Fo 61 r"/1,L"

1343" De schepenen van de Keure beslissen dat Roetsele Haesbyts 26 so gro" zalmoeten betalen aan de echtgenote van Lievin van Roden, omdat zíj zich eertijds borg gestetd had voor haar zoon Janne.

Fo

1,4C-5

uli

71-

v" /1-L"

L8

L344" Jan de Wale, fs. Arent
Willem de Ruwere"
Fo 5t v" /8"

erkent dat hlj !4 s" 6 d" gro" schuldlg is

aan

1345. Heinric van der Donct belooft zich binnen drle dagen ten dienste te stellen van Jacoppe van der Heeken, r,, cm' de manschap die tussen hen beide
bestaat verder te kunnen zetten"
Fo 57 v^/7"
1346. Salhadyn van HerLbuer, willem van Meerendree en hun gezellen, vinderen
van de opperkosteríj van sint-Michiels, melden dat zij Basin vecke op 3L
maart 1,405 hebben opgedragen 4 s" B d" gro, te betalen aan pieteren van
Meerendree en nog eens L5 gro" en z rng" aan kosten"
Fo 62 v"/8"
1,347. Salhadyn van Hertbuer, i^tillem van Meerendree en hun gezellen, vinderen

van de opperkosteriJ van SÍnt-Michiels, meLden dat zij l^/illem van den
hierde op 2 juli L405 hebben opgedragen B gro" tourn. Le betalen aan Arende Tornoye en nog eens 1,6 gro " aan kosten "
Fo 62 v"/9"

1348" salhadyn van Hertbuer, wlllem van Meerendree en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van sÍnt-Michíels, melden dat zij Jan Súeenacker op
20 januari 1'405 hebben opgedragen 1,6 gro" te betalen aan Janne den Ruddre
en nog eens 1_9 gro " en 1 ing " aan kosten "
Ontvangen op 3L maart L421""
Fo 62 vo /IO "
1"349. sarhadyn van Hertbuer, willem van Meerendree en hun

gezellen, vi.nderen

van de opperkosterij van Sint_Michiels, melden dat zij Phellpse van der
Kerken hebben opgedragen L3 s o gro " te betalen aan Lievine Goethals en
nog eens 34 gro. aan kosten"
Fo 62 vo /L1-"

L350" Hughe Mastaert en Pieter de Temmerman krijgen een tiende, gel-egen te
Adendljk fn Axelambacht, gedurende drie jãår in pacht van ianne Sersanders, als voogd over cle kinderen van Danee1 Sersanders, zijn broerr êFl
van Luuc Bascoene, die optreedt in naam van Phelipse van Sleelant en zljn

173

echtgenote, moeder van de kinderen tegen 25 nobelen per Jaar"
Fo 64 r" /4"
1351-" Pie.ter Amelric, afkomstig van ZeLzaLe,

dig te zijn
Fo 64 r"/9"

aan

de kerk van de Bijloke.

erkent 48 Ib" par" aan pacht schul-

der Meere, Joes van der VivenerGillis van der Plincke en Gillis
Matthys, die optreden j-n naam van Pleter de Grave , betalen de 4 Ib" gro"
tourn. aan Janne Pric, die Pieter hem sinds 1397 erkende schuldig te zijn"
Fo 67 r"/L"

1,352" Zegher van

1405"

'iuIi

20

1-353" Jan van Houthem moet 3 lb " 14 s" B
Hecke voor de aankoop van zeem.
Fo 57 v" /6.
1"354,

d" gro" betalen aan Gi11is van den

CIais de Vleeschauwere erkent 2 1b " 1,7 s" B d" gro" aan achterstallige
pacht schuldíg te zijn aan Mechi-ele van den Houthe.
Fo 61 ro/16"

1355" De schepenen van de Keure beslissen dat Willem van Malsomme de 6 lb" par"
die Heinrj-c den Amman van hem eiste voor de huur van het ammanschap te
Deinze, aan hern zal moeten betalen" vfillem beweerde tevergeefs dat niet
hij, maar we1 Jacob den Rammelere dit ammanschap huurde"
Fo 6L v^/7"
1-356. Daniel van Haelwijne verkoopt zijn recht op het huis en het erf gelegen
nabij de Sint.-Janskerk op de hoek van de Lange Kruisstraat naast het huis
van Blocx van Steenlant, aan Jacop Lei-s''scoêf ,di-e optreedt als ontvanger
in naam van de cotidianen van Sint-Michiels" Op dlt huls rust een land-

cijns van 10 lb" par. erfelijke rente"
Fo 62 r" /4"

L357. Ghelloet Damman, fs" Lievins neemt het goed ffter orselet', gelegen te
Desteldonk, gedurende 6 jaren in pacht van Helnric uten DaIe tegen 4 lb"
7 s" gro" tourn" 6 kapoenen en de opbrengst van een appelboom per jaar"
Ïn het geheel moet 6 bunder met, koren bezaaid worden, 5 bunder met evene
en moet 5 bunder en 5 gemeLen grond braak blijven liggen"
Fo 66 vo/3"
1358" Claj-s de Vleeschauwere erkent
den Hulle"
Fo 67 r"/3"

1"3

s" gro. schuldig te zijn aan Janne van

Lievin Papa1, erfachtige lieden van Gent, maken bekend
dat Mergriete Taelmans, weduwe van Jan Papalr êñ Gillisse en Jacoppe PaPalr haar kinderen bij Jan, zijn overeengekomen dat Gillisse en Jacoppe
het huis, gelegen aan de Koornmarkt, tussen de huizen van Lievin Papal
en Wll1em van CurLricke, zullen mogen in bezit nemen¡ op voorwaarde dat

1-359" Jan van Authem en

774

1,405.

hun moeder er haar hele verdere leven zal- mogen blijven in wonen. Alle
kosten ¡ \ÁIoo" de landcijns van 8lb" par" per jaar Len voordele van de
Heilige Geesttafel van Sint-Jan, die vertegenwãordigd worcJt door Jan van
dgn Hecke, priester, zullen door haar moeten worden gedragen"
Fo 70 r" /!"
juli 20

L360" Jan MartÍns, scheepsbouwer, erkent 2 lb" gro tourn
Heinric Beudins voor de aankoop van een schip"

Fo 72 v"/3"

1,405, jul

i

"

schuldig te zijn

aan

"

21,

Pietin, prÍ-ester, schenkt een huis gelegen in de Korte Krulsstraat
Mergriete, zijn natuurlijke dochter ter gelegenheid van haar huwelijk
met Heinricke Scalkin. op dit huis rust een tanOðÍjns ten voordele van
ftden bogaerdenrr Daarnaast zal Mergriete ook na
de dood van haar vader de
lijfrente van 2 ]-b" gro" per jaar behouden die zij heeft op de stad
Bièrvliet "
F" 6t v"/4"

1361'" Jan
aan

1362" De schepenen van de Keure bepalen dat bij het ten stríjde trekken de banieren in de hj-eropvolgende rangorde zullen moeten worden gedragen: eerst
dte van Gent zeLf, vervolgens die van het kasteel van de oudburg, daarna
die van de SÍnt-Pieterskerk, dan alle andere van de kasselrij van de Oudburg en daarna de banieren van de Vier Ambachten , het Land ùan r^/aas,
Kortrijk en de kasselrij Kortrijk, oudenaarde en de kasselrij oudenaarde,
AalsL en de vijf Leden, Geraardsbergen, Ninove en het land van rntslaer"
F" 62 r" /2"
L363

"

De schepenen van de Keure beslissen dat Arende den Rrunen 3 nobelen za1
moeten betalen aan Jacoppe Lau'olers, omdat hij hem geholpen heeft bij het
zoeken van Annekine den Scipmakere, die uit Vlaanderen is verdwenen"

Betaald op 22 juli
Fo 62 r"/3"

L405.

1364" Thomaes de Clerc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterÍj van SinL-Jan, meld:n dat zLj op 9 juli 14OS Janne den Surgheloesen hebben opgedragen B so gro" te betalen aan Arende Slabberde en nog
eens 18 gro " aan kosten.
Fo 62 v" /1.

Clerc, l{einric Coelins en hun gezellen, vÍnderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 12 februari 1405 Jacoppe Vladen
hel:ben opgedraqen 3 s" gro. te betalen aan Gheeraert van der Houven en
nog eens 21" gro " aan kosten "
Fo 62

1"365" Thomaes de

v" /2"

1,75

1,405

juli

"

21

7366" Thomaes de Clerc, Heinric Coellns en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 9 juli 1,405 Bernaerde den Gutsomme hebben opgedragen 1"6 gro
te betalèn aan Michiele ScatLemanne en
nog eens 15 gro" en f- ing" aan"kosten"
Fo 62 v"/3"
1367

"

Thomaes de Clerc, Heinric Coelins en hun gezel1en, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zLj op 9 juli L405 Lievine den Schermere
hebben opgedragen L50 fascelen te leveren aan Gheerarde den Martelere en
nog eens 32 gro" aan kosten"

Fo 62 v" /4"

de CLerc, Heinric Coelins
kosterij van Sint-Jan, melden dat
Juede hebben opgedragen 6 s" 7 d"
en nog eens 20 clro " en f. ing " aan
Fo 62 v"/5"

1"368" Thomaes

L369

1"405

"

"

en hun gezel.len, vinderen van de opperzij op 5 maart 1,405 Ghiselbrecht den
gro " te betalen aan Michiel Scattemanne
kosten.

Pauwels de Blende schenkL een erfelijke rente van i.5 lb" L2 s" par" per
jaar aan de vrouwenbroers van Gent in ruil voor 4 missen per week voor

zijn zieleheil en dat van Lisbetten, zl-jn echtgenote en dochter van phelicx
Sontsr ên dat van al hun familieleden en vrienáen" Deze missen zal men
moeten beglnnen opdragen onmiddellíjk na zijn dood" De erfelijke rente
zal moeten gehaald worden uit zj.jnnbezittingen dÍe ressorteren onder de
vierschaar van Kemzeke ofwel zaL men met 25 1b " qro" tourn. van zijn erfenis een erfelÍjke rente van 1'5 Ib" 1"2 so par. pe; jaar moeten aankopen.
Fo 63 ro /!"
'iuli 23

1370. l^Jillem van Goesselaer, amman van de oudburg, Jan van Eecke, Boudin de
Grutere en Jan van Authem, schepenen van de Keure, eiqendorrnen een zesde
van twee huizen gelegen aan het Gravensteen, omdat Janne van clen Haste
nog 7 s" gro" tourn" aan achterstallige landcijns schuldig was aan Jehoesse van Asnede, ui.tvoercler van het testament van Heinric Mártins"
Fo 53 v'rl3"

Pieter de Smet, bakker, erkenLTIb"Bso2d"
groo schuldig te zijn aan
Simoene Lachengoen voor de aankoop van koren"
Fo 6L v"/2"
1372" Arent van der Straten erkent i.B s" gro" tourno aan pacht schuldig te zíjn
aan Matthyse van der Muelen.
Betaald op 23 j anuari 1"406 "
Fo 62 v"/7"
1371,.

1373" Gillis

erkent 42 s" B d. gro. aan achterstallige pacht schuldig
te zijn aan Jacob Wieric, die optreedt in naam van zijn moeder"
Symoens

Fo 62 v"/1,4"

1"76

1405, juli

23

1374" De schepenen van de Keure beslissen dat Achelet,te Bolloc 20 s" gro.
tourn" zal moeten betalen aan Matt.hyse van den ln/incle, die optreedt
in naam van Janne den Meunc en nog eens 23 qro " aan kosten "
Betaald op 15 december 14C,6 "
Fo 63 r"/3"
1375" Jan van den Hamme scheldt Ghelloete van Leins het geld kwijt dat, hÍj
hem nog schuldig is voor de aankoop van een leen, rrdleen te Ledetr geh
hetenr gelegen buiten de Sint-Lievenspoort en dat ressorteert onder
Sint-Pieters" Voorts verklaarL Jan dat de 2 Lb" gro" die in bezit
zijn van Janne Borlute eveneens toebehoren aan Ghelloete van Lej-ns"
Fo 63 r"/1O"
1376" Jan van Reecbosch neemt een stuk grond van 1-o en een halve bunder
groot, gelegen te Velzeke gedurende I jaar in pacht van Jacob de PaPer die het vroeger zeJ-f in pacht gsnomen had van Jacob Goetalse en
Kateline, zLjn echtgenote, tegen 7 s" gro" per bunder per jaar" Jan
de Meyere, Clais Beecman en Clays de Temmerman stellen zích hierbij

borg voor

hem"

F" 63 v" /1""

1377

" Lisbette Acharis, echtgenote en plaatsvervangster van Lodewycx van
den Berghe, erkent dat zLj 7lb" B s" gro" tourno âêt'ì achterstallige
pacht voor een tiende gelegen te rrbekert en twee klelne tienden schuldig is aan cillisse Vaenkin.
Fo 65 r"/6"

1"405" iul

L

24

L378. Guy van Lompret erkent 3 }b. gro. schuldÍg te zijn aan Janne van Maldere" Jan van Elversele stelt zlch hÍerbij borg voor hem.
Fo 61, r" /17 "
1379" Fransois van den Hecke en Jan Danins, afkomstig van Sleidinge, erkennen 37 s" L0 d, groo âârì pacht, schuldig te zijn aan Pieteren van
Hessche, omdat zij zich eert,ijds borg gesteld hadden voor Mattheeuse
van der Hecke, fs" Fransois"
Fo 62 v"/19"
r"380

"

David van Beversluus erkent 22 so gro. tourn" schuldíg te zijn aan
Michiele den Otter, omdat hij zich eertijds borg gesteld had voor
Michiel Godshulpe"
Fo 63 r"/2"

138L" Jan de Raven, fs. Jan en Beatrissen, zijn echtgenoter"verkopen een
hatve mo len, gelegen te Galgenberg, rlgroetwercrt geheten, aan Martine
Baerd in rul 1 voor een lijfrente van 24 s" gro" per jaar en een mudde tarwe per week. Deze molen is belast met een landcijns van 20 s"
par" per j aar ten voordele van de Heilige GeesLtafel van Sint-Michiels, díe wcrdt verLegenwoordigd door Heinric van Ansbekq,, en van
een halster koren per jaar ten voordele van Gillis den Grave; pries-

ter , die dit ontvangt vanwege zijn

777

kapelrle" Deze lijfrente berust op de molen en op de helft van een huis
gelegen in de Nieuwstraat nabíj dertnieuwe bruqghetf '¡/aarvan de andere helft
behoort aan Pieteren Bloumme" Op dit huis rust een landcijns van 35 s" par"
per jaar ten voordele van de stad Gent, die wordt vertegenwoordigd door

JusLaes Onredene "
23 november 14O7t naar aanleiding van de dood van Beatrissen doet Jan l,rlalraven officieel afstand van deze rente"
Fo 63 ro/5"

L4o5. ìuli

24

Clerc, HeinrÍc CoeLins en hun gezellen, vinderen van de oppê,rkosterij van Sint-Jan, melden dat zij in de register van lrlillem van Ravenscoetn Thomaes sClercx en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld
dat zij op 1-2 februari 1398 Janne van der Scaffelt hebben opgedragen 5 s"
9 d. gro " en 2 ing " te betalen aan Jan Bloumen en noq eens 17 gro " aan kosten "
Fo 63 r"/8"

1,382" Thomaes de

1383" Thomaes de Clerc, Helnric Coelins en hun gezeLlen, vinderen van de opperkosteri j van Slnt-Jan, melden dat zLj Gheerard Volken, aLias Itsceppererf
op I november 1,404 hebben opgedragen 5 s" gro" te betalen aan Jan Bloumen
en nog eens t3 gro. aan kosten"
Fo 63 r"/9"
1405.

uli

27

Pitte, Jan Toete en hun gezel-len, vinderen van Sint-Jacobs,
in de registers van Matheuse den Amman, Pieteren van Waes
en hun qezellen, hun voorgangers, hebben vastgesteld dat Jan Coeman op 3
juli L400 erkende 1.8 s" gro" schuldig te zíjn aan Inghelram den Beelde en
nog eens 1,7 gro. aan kosten "

1'384" Willem van den
melden dat zii

Fo 56 ro/1"4"

L385" Achilles Bolloc verklaart dat Jacoppe den Vriese hem de 24 Ib" gro" tourn.
betaald heeft die hfj hem nog schuldig was sinds zi3 hun schepen geruild
hebben.

Fo 57 t" / !5"

1-386"

Llsbette Acharis, echtgenote van Lodewycx van den Berghe, belooft haar
schuld van 28 s" 4 d" gro" te betalen aan Cornelís van der Meulne, die optreedt in naam van Janne Coolman ,ttde pÍpererf "

Fo 62 vo /1,6 "

L387. De schepenen van de Keure bepalen samen met Gillis de Suttre en Jan EebÍn,
gezworen erfscheiders van Gent, de grens tussen de huizen en erven van
MergrieLe van der Linden, weduwe van Pieter van Ketsr êh Pietren Palin,
die gelegen zL jn aan de Hoogpoort rechtover het huis van rrder sterrenfr"
Fo 63 v"/6"

178
74C.5,

uli

27

L388" Pieter Scheeden erkent 83 lb" 6 s" 4 d" par
" , !9 mudden en 3 viertalen
tarwe aan achterstallige pacht schuldig te zijn
aan de kerk van de Bijloke"
Wouter de WÍnt belooft 26 Ib" B s" par"
twee
mudden
en LL halster tarwe
,
hiervan te leveren aan pieter "
Fo 65 ro/2"
L389" Pieter Scheede erkent B3 Ib" 6 s" 4 d" par" en 9 mudden en
viertalen
tarwe aan achterstallÍge pacht schuldig te zijn aan de kerk3van
de Bijloke.

Fo 7L v" /1"2 "

1_405.

u1i

28

1390' Pieter van creurvinghen, klokgÍeter, verkoopt een lijfrente van B s. gro"
tourn" per jaar aan Pieteren Loenaert, Beatrisen vtn Lussenbrouc, zijn
echtgenote en Heinkine Loenaert, hun zoon" Deze lijfrente rust op gronden
dle hier nlet nader omschreven worden" Daneel
de Leencnecht, klokgieter,
en Michiel van cleurvinghen, zijn broer, stellen zich
hierbij borg voor
hem "

Fn 54 r"/3"
1"391,"

Jan de Tolneere, fs" Jan, erkent 12 lb" gro.
pacht schuldig te zijn aan Arende Utgeboud" tourn" aan achterstallige
Fo 63 v'/2"

1.392"

Philips Fisseel erkent t2 lb gro" schuldig te zljn aan Lievin Berblocke
voor de aankoop van een huis," gelegen aan de ttnieubrugghett,
dê rr l anternef
geheten

Betaald " op L1 oktober
Fo 63 vo /3.
1"393

1,4Cl6 "

" Jan de MoI erkent L8 s gro" tourn" schuldig te zijn aan pieteren AeIbrechte, omdat hij zich eertijds borg sLelde voor cillise den pape, bijgenaamd GilIe ldalleman
"
F' 63 vo/4"
o

L394" De schepenen van de Keure beslissen dat Janne van der Hole 20
s, gro " cf
een juweel van die waarde za1 moeten Qeven aan de deken en de gezworenen
van de gilde van de smeden "
Fo 63 v"/5"
1395" De schepenen van de Keure maken bekend dat de sLedelÍjke overheid
op L3
augustus L380 erkende 25o lb" gro" tourn" schulciíg te zijn aan Janne
der Heeken, Gillis van Loekine en symoen sersanders en dat Jan sloeve van
als voogd over de dochter van Symoen Sersanders heden verklaarde dat het
aandeel- van de dochter van symoen volledig werd betaald" De overheid
had
beloofd deze schuld in erferi¡t e rent,en tã vergoeden.
Fo 63 v"/7"

t

179

uli

7405,

28

L396" Jan van Eeke, fs" Wil1em, erkent L0 s" gro" tourn schuldig te zLjn
"
Janne van der SticheleR voor de aankoop van een paar<l
"
Fo 70 r"/2"

juLi

1.405.

aan

29

L397. fnghelram de Raet erkenL 1.7 s" gro" tourn" schuldig te zijn aan Katheline
van der Eeken voor de aankoop van laken.
F" 55 r'/5"

Gillis van der

1"398"

Greef L erkent 28 s" gro" schuldiq te zijn aan Glllisse
van den Ve1de omdat deze zich eertijds borg gesteld had voor hem
"
Fo 63 v',/8"

7399

Jacop DoedekÍn erkent nog 5 Ib" 10 s o gro tourn schuldig te zljn aan
"
"
broeder Jacoppe van der Muelen van de 6 lb"
gro" tourn" die hlJ heeft
moeten betalen voor de aankoop van een vierde van een huls, gelegen in de
Donkersteêgr dat Jacoppe erfde van Claren Oesterlincs, zIJn halfzuster"
VoIledig betaald op 4 juli 141"I"

"

Fo 63 v"/9"

L400" Jan van den Damme en Lisbette, zLjn echtgenote, verkopen de helft van een
huis en een erf, waarvan de andere vierden toebehoren aan de Heilige
Geesttafel van Sint-Michiels en aan Janne Merline en die gelegen zlin aan
de Leie rechtover de o"L"-Vrouwekapel aan Janne Merllne" óp de helft van
dit huis rust, een erferijke rente van 20 s" gro. t.ourn. per Jaar.
Fo 70 r"

/11"

1'401'"

Jan de Longcourt verkoopt een lijfrente van 2 lb " L2 s. gro. tourn" per
jaar aan Francoisen van Borsele, dopþter van Clais van Borsele en Marle
van Herremude en zuster in het Clat'issenklooster te Gent " Deze lijfrente
berust op het huis: hetftsteeni$ huus" geheten en qelegen aan de Leie
tussen het Korenmetershuis en het Tolhuís" op dit huis rust een landciJns
van 20 s" gro" ten voordele van de Heilige Geesttafel van Sint-Níklaas
en een erfelijke rente van 20 s" gro" ten bat,e van Boudine van der Blockt"
Fo 70 v"/2"

L402. Andríes vän

F" 70 v"/3"

1"403"

De

32

1.404.

moet 17 schilden betalen aan Janne den

Houwere"

schepenen van de Keure besrissen dat rveten, weduwe van Jan Heynmans,
so gro" zal moeten betalen aan Katelinen sVos"

F" 72

L405, juli

BuLen

r" /15"

30

Clais uten Berghe erkent dat hij 10 Ib" gro" tourn" schuldiq is aan Jacob van den Dike, tÍmmerman, voor de aankoop van een leen "
Betaald op 1_5 maart L4O6 "
Fo 56 r" /13"

LBO

ul-i

L405

30

L405" Jan de Saghere scheldt Janne Stragi-er en zijn borgstellers al de schulden
kwijt die zij hem nog moesten betalen"
F" 70 r" /1O"

Heinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij Gheerarde den Rupere op L9 mei L405
hebben opgedragen 6 s" te betalen aan Janne van Vrechem en nog eens 2 s"
6 d " gro " aan kosten "
F" 63 ro/L1"
juli 3 L

1,406" Thomaes de C1erc,

L405
L4O7

"

" Jan van den
te ziJn aan
Fo 56 v" /9"

Damme erkent 7 1.b" gro" aan achterstallige pacht schuldig
Janne van der Boeninqhen "

1408. Jan van den Broucke, alias rtbroucmanil verklaart dat Jan de Saghere, fs"
Jan, i' de 3 lb" 14 s" gro" betaald heeft, die hij hem nog schuldig was
voor de aankoop van land in Vinderhoute "
Fo 70 v"/1""

priester, schenkt het huis, hraar hij zeLf in woont en
dat gelegen is in de Peperstraat, aan Janne van den Houte, zoon van zijn
broerr êñ Callekine, dochter van Janne" Op dit huis rusL een landcijns van
5 s" par" per jaar ten voordele van de infirmerie van fi;rt-Elizabeth"
Deze gift mag echter slechts uitgevoerd worden na de dood van Jan "
F" 70 v" /4"

1'409" Jan van den Houte,

1"41'0"

Jan Fierin, Jan Dierkin en hun gezellen, vinderen van de nederkosterij
van Sint-Michiels, melden dat zLj op 9 juli 1405 Janne Priem hebben opgedragen te Moerbeke 2 s" B d" gro" te beLalen aan Pietren Mortier en nog
eens 24 qro " aan kosten.
Fo 71 r"/7"

Fierin, Jan Dierkin en hun gezellen, vinderen van de nederkosterij
van Sint-Michiels, melden dat zLj in de register van lniíIlem Va1ke, Ghiselbrecht de Muelnere en hun gezellen, hun voorgangers, hebben vastgestelc
dat zi) Gheerarde Claissone op 1"6 januari 1"405 (sic) hebben opgedragen 6
s" gro" te betal.en aan Gillis van den Ve1de en nog eens 22 gro" aan kos-

1'41'L. Jan

ten

"

Gillis ontving reeds 2t qro"
F" 71" r"/8"
L4t2" Martin Stocman verklaart.3 lb" gro" te hebben ontvangen van Heinric Scalkin, b''rgsteller voor Hannekine Sca1kin, fs" Michiel, leerknaap van Martin "
Fo 71, v" /B "

lBt
t4O5, juli

3L

7413" Jan Everwyn belooft 40 lb" gro. tourn. te schenken bij het huwelíjk van
Meere Symoens, fa" Gillis, zi jn nicht " Meere was de dochter van Beatrissen, de zuster van Jan "

Fo 72 v" /1""

1,405, augustus

3

1.414" Jan van oerdeghem, cordewanier, schenkt

3 lb" gro" tourn" uit zijn erfenis

aan Baerbelen van den Da1e, zijn stiefdochter"
F" 62 v"/6"

1.415 "

Pieter Janssone en Kateline sMeys, zl)n echtqenote, beloven de 7 lb" gro"
tourn" die zij nog schuldig zíjn aan Kateline van cien Moure, fa" Loenis,
weduwe van Jacob Bolsr êñ Gillis van den Walle binnenkort te betalen,
zoals zLj dit verklaard hebben aan Danckarde van Oeqeerlande, baljuw van
Gent" Als borg hiervoor sLellen ziJ een huis, gelegen op Meerhem, tussen

de huizen van Maes Scouts en Andries Hughensoens en twee huizen op Meerhem, tussen de huizen van Wout,er Eerenbouts en Lisbette, weduwe van Boudin
Wits" Op deze huizen rust, een landcijns t6n voordele van de erfgenamen
van Jan uten Zwane, die worden vertegenr¡roordigd door Willem de Vindere"
Op het eerste huis bedraaqt die 18 d" par" per jaar en op de laatste twee
4 so 6 d" par" per jaar"
Fo 66 r"/4"

tqoS, auqustus

4

1476" Lievin GhÍsels erkent dat hij 2 Ib" s s" gro" schuldig is aan Lievine
van der Haghe omdat hij zich eertijds borg gesteld heeft voor de aankoop
van wijn door Segeren Laverdeye"

Fo 70 v"/9"

1"41,7.

Pieter Sermaessone, fs" Hei-nric, verklaart dat hij reeds 18 lb" gro"
tourn " heefL ontvangen van de 24 Ib. gro" die Jan Baert hem schuldig is
voor de aankoop van 4 bunder erf, met een huis en een staI, gelegen in
de parochie Vrasene.

F" 70 v" /1O"

14C^5

au

tus

5

1'418" Ghiselbrecht de Vos, Jacob van

der Meulen en hun gezellen, vinderen van
de nederkosterij van Sint-Jan, melden dat zL) Janne Claus op 10 december
1"404 hebben opgedragen 3 s" 7 d" gro" te betalen aan Matthyse van den
in/inc1e, die optreedt in naam van Segher Everwi jn"
Fo 65 r"/4"

182

1,405, augustus

5

1,419. Mergriete Lees erkent 22 s. gro " schuldig
mentier vanwege een panchiere"
Fo 70 v"/6"

te zijn aan Brixese den Par-

pri-ester, geef t Pieteren UJillarde de volmacht om in zljn
plaats het geld te innen dat men hem nog schuldig is.

L42O" Jan tSommel,

Fo 71, va /6

1,421,"

"

Dankaert van Oegierlande, baljuw van Gent, verklaart dat Janne Slabbaerde
en Janne van der Brugghen hem de 18 Ib" par" betaald hebben die ze hem
nog schuldig h¡aren, omdaL ze zich eertijds borg gesteld hadden voor Pie-

tren

Bloc

"

Fo 72 r"/14"
1405. auqustus

6

1"422" De schepenen van de Keure beslissen dat Jacoppe Mase 24 s" 6 d" gro" aan
kosten, die ln/i1lem Riquaert gedurende 49 dagen maakte in dienst van I¡Ji1Iem van Goesselaer, zal moeten betalen aan Inlillem van Goesselaer, amman

fn de Burgstraat"
F" 65 v" /4"

1,423" Goessin Rebbe verhuurt een halve
één jaar aan Janne Meyheraerde"

stal in het grote vleeshuis

gedurende

Fo 71 r"/2"

1"424" De schepenen van de Keure beslissen dat ten gevolge van de woorden die
Píeteren Tanghen gesproken heeft voor de wet van Kortrijk, die vertegen-

woordigd wordt door Pauwels Bossaert en Jacob Sturtewaghe, hij de eerstvolgende maandag naar de kapel naast het schepenhuis van Kortrijk zal
moeten komen om van daaruit in zLjn linnen naar het schepenhuis Le gaan
en er vergiffenÍs te vragen voor zijn daden" Ook zal hij op bedevaart
moeten gaan naar Sint-Jacobs de Compostella in Galici,ä.
Fo 71 r"/6,

1425" Janne van Berkin, alias Andries: êo zijn echtgenote beklagen er zich bij
de schepenen over dal Janne van Berkin, a15-as Diederic, broer van Andries
hun recht Ín de heerlijkheid Berkin, die zij van hun vader Woutren van

Berkín,

samen

erfden, volledig negeert" Diederic zegt echter ciat hij als

voogd over Andries, die ontoerekenbaar werd verklaarci, het goed mag beheren zoals hij het goed acht" De schepenen van de Keure verwijzen het geschil naar de wet., waaronder de heerlijkheid ressorteert'-"
F" 71, v" /L"

Goetkint, die optreedt in naam van Soetkine en Kateline Goetkint,
zusters, scheldt Katelj-nen van Erdenborch, weduwe van Jan Folx, en Goessine, haar zoon, de L5 s" gro", die zij haar nog schulclig waren, kwijt.

1-426" Goessín

Fo

71, v" /3

"

183

14O5, augustus
1,427

6

o ,Jan Willaert, Pieter van Hertbuer en hun gezellen, vinderen van het
vleeshui-s, melden dat zij op 23 mei 14O5 Janne \¡/illemssone hebben
ctpgedragen 4 s" gro" te betalen aan Symoene Cruup int Hol en nog eens
1,5 gro. aan kosten "

F' 71v"/4"

t^/iltaert, Pieter van Hertbuer en hun gezellen, vinderen van het
vleeshuis, melden dat zij op 4 oktober 1-404 Willem van Damiaet hebben
opgedragen 4 s" gro" te betalen aan Olivire van Anjau en nog eens 12
gro " aan kosten "
Fo 71, v'/5"

1,428" Jan

1429" Salhadijn van Hertbuer, Wil1em van Meerendre en zijn gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zij op 1.2 juli
14C5 Segheren den Pape hebben opgedragen L5 s " 2 d " gro " en nog eens
18 gro" te betalen aan Lysbette Scuuls" Daarnaast moest hij ook de
schuld van 6 s o gro ", die de echtgenote van Johannes sClerx nog moest
betalen aan Lysbette, vereffenen" Ook moet hij 29 gro" aan kosten betalen " Betaald op 6 oktober 1-406 "
F" 72 r'/1"
1,430. Saladyn van Hert.buer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michie1s, melden dat zLj op L1 juli
1,405 Jacop van Oedonc hebben opgedragen 2 gro" te betalen aan Symoen
Kerstemanne en nog eens 18 gro " aan kosten "
Fo 72 r"/2"

jn van Hertbuer, Wil1em van Meerendre en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zi) op 7 juli 1-405
Philipse Rineel hebben opgedragen 1,1 s" gro" te betalen aan Boudin
Lans en nog eens 32 gro " aan kosten "
Fo 72 r"/3"

1,431". Saladi

1432" Saladyn van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun geze1Ien, vinderen
van de opperkosterlj van Sint-Michlels, melden dat zij op 14 juli
L405 Basin Vecke hebben opgedragen 7 s " 11 d " gro. te betalen aan
Arende Uggeboute en nog eens 1"7 gro " aan kosLen "
F" 72 r'/4"
1"433"

Saladijn van Hertbuer, WÍ11em van Meerendre en hun geze11en, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, melden dat zi) op B juli 1"405
ln/iIlem Brielman hebben opgedragen B s" 2 d" gro" te betalen aan Heinricke van der Naedt en nog eens 2 s" 6 d" gro" en 2 ing" aan kosten"
F" 72 r"/5"

L434. Saladyn van Hertbuer, WiIlem van Meerendre en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, mel-den dat zij op 18 juli
1405 Willem van den Damme hebben opgedragen 9lb" 1,5 so par" te betalen aan Heinricke van der Naedt en nog eens L8 gro " aan kosten,

F" 72 r'/6"

1405, augustus
1435

L84
6

Saladijn van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van Sjnt-Míchiels, melden dat zij in de register,
van Daníel van Maldeghem, Martin Soetaerd en hun g"=eilen, hun voorgangersr hebben vastgesteld dat zij op 23 Januari 14A4 Jan Boudin, timmermanr hebben opgedragen 5 s. gro" te betalen aan Gheeraert Roelins, die
optreedt in naam van Clais de Smetr €ñ nog eens L4 gro" aan kosten"

"

F" 72 r"/7"

1"436.

Saladijn van Hertbuer, Willem van Meerendre en hun gezellen, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michie1s, melden ciat z ij in de register
van Daniel van Maldeghem, Martin Soetard en hun gezellen, hun voorgangersr hebben vastgesteld dat zLj op 11 maart 14C4 Kate1ine, echtgeñote
van Jacob Goedman, die optreedt in naam van haar man, hebben opgedragen
4 s" 6 do gro. te betalen aan Diederic Koet en nog eens 1-5 gro" aan
kosten "
Fo 72 r" /8"

1"437

1_405

" Loenise den Groetheere moet 4 lb" gro" aan geleend geld en 34 en een
kwart franken voor het vervoer van wijn betalen aan Janne LÍchtvoet,
fs" Jan, en Janne Lichtvoet, fs" Huughe"
Fo 72 r"/13"
"

augustus

7

aanleiding van de panding en het eigendommen van het huis, gelegen
naast het hoekhuis in de Nodenaysteeg, dat vroeger toebehoorde aan wijlen Lievine den Hane, werd de waarde ervan geschat op 2 Ib" gro" Dit
huis is belasL met een landcijns van 3 lb" 4 d," par. per ¡aai en een
lijfrente van 9 s" gro" per jaar ten voordele van Lambrecht Cellen en
ziin vrouw" Deze panding gebeurt op verzoek van Alijssen sDroeghen, weduwe van Jan van der Mersch "
F" 64 r" /2.

1"438" Naar

1"439"

Pieter Bernier, priester, Willem Sersimoens en Lievin Temmerman, testamenteurs van Jacop van den Boemgaerde, pastoor van Sint-Jacobs en testament,eur van Gillis den Graeuwerkere, bijgenaamdlfbuskintt, en Raesse en
Lievin van Audenarde, die optrecien in naam van Hei-nric van Audenarde,
hun vader en eveneens testamenteur van Gil1is Graeuwerkere, melden dat
zii met de 5 lb" gro" die de erfgenamen van Symoen Damman, fs. Ghelvoet
jaarlijks aan Gil1is schuldig \^/aren, de volgende erfelijke renten hebben
gekocht opdat per week zes missen te zijner gedachtenis zouden worden
opgedragen in de kerk van Sint-Jacobs:
1"2 lb" par" op drie vierden van het erf waar het huis op gelegen is
dat sLaat op de hoek van de Kammerstraat en de Wandelsteeg, h/aar Segher van der Lare vroeger in woonde " Deze rent,e werd gekoóht van Mattheeuse den Amman. De verl<oop werd geregistreerd op 13 januari 1391,
toen Clais Utenhove, Jan van der Heecken en hun qezellen, schepenen
van de Keure waren "
6 s" gro" per jaar aan pacht op een halve buncler en 30 roeden land gelegen buiten de Muidepoort en 27 gro. per jaar op de 2 kameren nabij
rrbetsgraven bnugghe" op de Lieve" Het eerstqenoemde stuk land wordt nu
in pacht gehouden door Heinric de Ganc " Beide renten werden eveneegs
gekocht van

185

MaLtheeuse den Amman" De verkoop werd geregístreerd op 25

februari 1395,
toen Pieter Sersimoens, Pieter Amelrix en hun gezell-en, de schepenen
van de Keure \^/aren "
4 lb" par" per jaar op een huis en een erf, geregen op de hoek van de
Koornmarkt en de l¡VÍndassteeg, het rrscaepir geheten" Deze rente werd gekocht van Philipse van Steelant, fso Hellins.
De verkoop werd geregistreerd op 1"2 juni 1,392, toen Gheerem Borluut,
Jan Everwyn en hun gezellen, de schepenen van rle Keure h/aren"
44 lb" 19 s" par" per jaar op drie bunder 24 roeden grond, gelegen nabij
Ninove in de heerlijkheid Pame1 Deze rente werd door Lievin vaÀ eudenarde r;ekocht van Janne van den"Voerde "
Deze renten worden overgedragen aan Gheerard de Lantmetere, die optreedt
in naam van Jan Blondeele en Martín Ydiers, parochiepriesters van SintJacobs, Mattheeus Damman, .facop Bnulch, Jan l{aghin en tdillem de pynketr€r kerkmeesters van sint-Jacobs en Jacop van den pitte, l,r/Ílrem sersimoensr Lievin Temmerman en Pieter de Jaghere, Heilige GeesLmeesters van
Sint-Jacobs" Zij beloven ín naam van de cot-i-dianen van Sint-Jacobs deze
zes nissen zorgvuldig op te dragen "
Fo 64 v" /1"

stus

L4c-5

au

1"440 "

Gheerard de Lantmetere, die optreedt j-n naam van Janne Blondeele en Martln Ydiers, parochiepriesters van Sint-Jacobs, Mattheus Damman, Jacop
Brtt-¡qch, Jan HaghÍn en Willem de Pynkere, kerkmeesters van Sint-Jacobs, en
Jacop van den Pitte, Willem Sersimoens, Lievin Temmerman en pleter de
Jaghere, Heilige Geestmeesters van SinL-Jacobs, verkoopt een vierde van
een huis op de Vrijdagmarkt, op de hoek van de steeg die men ttcontentastfl
heet, naast het huis van Jacop van den Putte, waar nu Heinríc van Audenarde in woontr aan Lievine van Audenarde" Op de helft van het huÍs, die hen
eertijds geschonken werd door Giltis de Graeuwerkere, rust een landcijns
van 25 so par" per jaar"
Fo 67 r" /2"

7

1"441"" De schepenen

van de Keure beslissen clat Phase van der Mersch als erfqevan Kateline, zijn dochter en echtgenote van Jan van Bakerem, de
helft van L5 1b" gro" zal moeten betalen aan Symoene van Bakerem voor de
aankoop van een huis"
Betaald op 31 januari L4t6",n
Fo 71- v"/7"
naam

1442

Willem van den Pitte, Jan Toete en hun gezel-1en, vinderen van Sint-Jacobs,
melden dat z,ij Janne van der Braemt, olieslagerr op 30 juli 1405 hebben
opgedragen 4 s" 9 en een halve d. gro" te betalen aan Segheren Seghers"

Fo 71 v'/9"

1,443. Wi1lem van den Pitte, Jan Toete en hun gezellen, vj-nderen van sint-Jacobso
melden dat zij Janne van der Dict op 18 juli t4O5 hebben opgedragen 4
mudden rogge te leveren aan Lauwers Moens en nog eens 29 qro" aan kosten"
Fo 71" vo /10 "

1"86

1"405" augustus

7

'!444" Thomaes de creerc, Heinric coelins en hun gezellen, vlnderen van
de opper-.
kosterij van sint-Jan, melden dat zLj op 29 november 1,4A4 Janne van den
steenpitte hebben opgedragen 350 fascelen te leveren en 1"2 s" 6 d" gro"
Le betalen aan l{eÍnric den Neve en nog eens 2 s" 3 d gro o ðârl kosten
"
"

F" 72 ro/9"

Cleerc, Heinric Coelins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 1-6 mei 1405 Lievine den Schermere
hebben opgedragen 16 s " gl:o " Le betalen aan pieteren van Hertbuer en nog
eens 36 gro " aan kosten "
Fo 72 r" /LO"

1,445. Thomaes de

Cleerc, Heinric Coelins en hun geze1len, vinderen van
opperkosterij van Sint-Jan, melden dat zij op 20 juni 1-405 Gf 1lis den de
Pratere
hebben opgedragen 7 s. gro " te betalen aan Michiel Scatteman en nog eens
1"2 gro o en 2 ing " aan kosten
"
Fo 72 r"/11,"

1"446" Thomaes de

!447

"

14C^50

Heinric symaer, Thomaes de crerc en hun gezellen, vinderen van
opperkosterij van sint-Jan, melden dat zij op 20 juni t4os Janne dende
Cupere
alias rrparmentiert hebben opgedragen 40 gro " te k¡etalen aan Jan Raken en
nog eens L5 gro " aan kosten "
Fo 72 r"/í..2"
auqustus

B

1.448" Jan van Houtem

erkent dat hij i-o rb" gro" tourn" schuldig is aan Lievine
van der Sluus voor de aankoop van de helft van een brouwárij, het rfmuelekinft geheten, gelegen te Sersanderswalle"
F" 56 r" 11L"

1'449"

Heinric symoens, Heinric coelins en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij van sint-Jan, melden dat zij ciiris den Fellen op 4 augustus
14A5
hebben opgedragen 1,2 gro" te betalen aan Gilris van Morem en nog eens 22
gro" aan kosten"
F" 63 r" /4"

1450" Saladijn van Hertbuer, GilIi.s Bloumaert en hun gezellert, vi-nderen van de
opperkosteri-j van Sint-Michiels, melden dat zI) Jan Annebaert op 20 januari
1,405 hebben opgedragen 46 gro. úe betalen a an Arende Gheylen en nog eens
L5 gro " aan kosten "
F" 64 r"/3"

1451' Tn uitvoerÍ-ng van het testament van Lisbette van der pale schenkt Mergriete
Sadenels, echtgenote van Mattysse van der Spieghele, L0 s" par" per jaar
erfelijl<e rente op het erf van een huis in de Waterstraat,
ird"n hasei geheten aan de Sint-Jacobskerk, die wordt vertegenwoordigd ooór Gheerarde
de
Lantmetere, 1n ruil voor een jaargetijde in de kerk.
Fo 64 ro /5"

1,87

1,405, augustus

B

1,452" Janne van den Wincle, fs. Arend, moet de volgende bedragen betalen aan
Raessen Colpaerde, ontvanger van het klooster van MarkeLte, omdat hij

zLch eert.ijds borq gesteld had voor Janne Blocke:
LzO lb" par" aan achterstallige pacht voor het jaar 1"402
L20 Ib" par" aan achterstallige pacht voor het jaar t4O3
20 lb" paro voor schade aan het huis van het goed teitnieuwenscoetett
L0 Lb" þar. achterstel op de lening van cle eerst,e pacht
7 Lb" 10 s. par" van een zesjarige schuld
Fo 65 r" /1-"

1,453

"

Heinric Coelins verkoopt een lijfrente van een mudde tarwebrood of 18
broden per week aan Pieteren Elwout en Mergriete sRiedemakers, zijn echtgenofe" Deze lijfrente rust op drie vierden van Lwee huizen, die samengevoegd zijn tot een bakkerij, gelegen nabij de Sint-Jacobskerk, rdaarvan
Heinri-c één vierde bezit en Gheeraert van den Heede, de huidige bewoner,
drie vierden" Deze bakkerij rust voor de helft op de grond van de Heili9e Geesttafel van Sint-Niklaas, die vertegenwoordigd wordt door Gheeraert
de Montenere en van de Heilige Geesttafel van Sint-Mlchiels, die verLegenwoordigd wordL door Heinric van Ansbeke"
Fo 66 r" /2"

L454" Gillis

van der Lycbrugghen verkoopt l-2 mudclen rogge en 4 mudden evene
Pieteren van der Velde, fs" Heinric"
Fo 70 r" /1-,2"

aan

4lb" gro" tourn" van haar erfenis aan Vriiltem
van der Muelen, monnik te Baudelo" Deze som geld moet gehaald worden uit
haar huis, gelegen in de Houtbriel tussen de huizen van Jan van Buenelaer
en Jan van Steenvoerde" Op dit huis rust een landcijns van 7 s" par" per
jaar ten voordele van de stad Gent die wordt vertegenwoordigd door Jus-

1'455. Jehane van den Velde schenkt

taes Onredene"
Fo 72 v" /2"

Leins, Jan de lnJercman en hun gezellen, vinderen van Sint-Niklaas
melden dat zij op 28 januari 1"405 Jan van Praet hebben opgedragen 25 so
6 d" gro" te betalen aan Jan de Koc en nog eens 18 gro" aan kosten" Mat-

1,456" Jan van

thijs","

stelt zich hierbij borg voor

Fo 72 vo/4"

hem"

van Leins, Jan de ln/ercman en hun gezellen, vinderen van Sint-Niklaas,
melden dat zij Heinric Deyvoet op 21" februari 1"405 hebben opgedragen 24
s" gro" te betalen aan Mechiel Steyarde en nog eens 1-5 gro. aan kosten"
Fo 72 v"16"

1"457" Jan

Lelns, Jan de Wercman en hun gezellen, vinderen van Sint-Niklaas,
melden dat zij op 28 januari 1,405 Jan van Praet hebben opgedragen 32 so
B' d" gro" te betalen aan Bussaerde Berteloet en nog eens 18 gro. aan
kosten" Matthys van den Perre stelt àich hierbij borg voor hem.
F'o 72 v" /7 "

1"458. Jan van

4I /-" .\ ,
-,

1,405, auqustus ti

Leins, Jan de Wercman en hun gezelleh, vínderen van Sint-Niklaas,
melden dat. zij op 11 juli L4C4 (sic) ¡an Eerenbout hebben opgeciraqen 4 s"
4 d " gro," te betalen aan .Janne Fierins en nog eens 2 s" G d" gro" aan

1,459" Jan van

kosten "
Fo 72 v"/ù"

1,460" Jan van Leins, Jan de wercman en hun

gezelren, vj.nderen van sint-Níklaas,
melden dat zij op 7 april 1-405 Jacob Roemaert hebben opgedragen 24 s" gro"
te betalen aan Ghiselbrechte den Grutere, fs" osts en nog eens 14 gro" aan
kosten "
Fo 72 v'/9"

146L" Jan van Leins, Jan de wercman en hun gezerren, vinderen van sint-Niklaas,
melden dat zij Heinric Deyvoet op 28 februari hebben opgedragen L3 s. 4 d"
gro " te betalen aan de echtgenote van Laureins Vr/ancjele en nog eens L3 gro.
aan kosten "
F" 72 v" /1O"
L405. augustus 10

1462" De schepenen besrissen dat Heinricke castellaine en z ij n echLgenote

hun

stede in Moerbeke terug zurlen mogen in bezi-t nemen, m1 ts zLj eerst 4 s"
5 d" gro" betalen aan Míchiel de l¡/int, die een kr.acht t egen hen had ingeciiend i"v^m" de huur van een meers"
Fo 65 r"/3"

1'463" Ghiserbrecht de

vos, Jacob van der Moren en hun geze11en, vinderen van de
opperkosterij van Sint-jan, melden dat zij in de register van hun voorgangers hebben vastgesteld dat zlj op 10 juni 14A1 Mattheeuse de Bleekere
ben opgedragen I s " 5 d. gro " l. tetalen aan cle echLgenote van Andries hebsBruwers en nog eens 22 gro " aan kosten "
F' 71, r" /9 "

1405

au

stus

12

L464" Er was een conflict ontst-aan tussen de qilde van de tijkwevers onder leidlnq van Justaes Bouchout, rcekenr êñ de broeders van het SinL-,lanshuis aan
de l{outbriel, omdat deze laatsten metegeld (1) eisLen op alle
door de qi1de verhandelde laken. De schepenen van de Keure verwi jzen voor cle oplossinq
van deze zaak naar het boek van cle voorboclen van de stad Gent
"

Èo & r"/6"

L465",Jan Fierin, Clais Toete en hun gezeLlen, vinderen van de nederkosterij van
' Sint-MichÍels, melden dat zij Pieter van Sevenberghe op 28 maart t4OS hebben opgedragen 20 gro. te betalen aan Salhadine van Hertbuer en nog eens
20 gro" aan kosten.
Fo 71, ro /4 "

L) bedrag per ilmete'' te betalen
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1,4A5, augustus t2

Fierin, Clais Toete en hun gezellen, vinderen van de nederkosterij van
Sint-Michiels, melden dat zÍj op 1,8 april 1405 Raessen Scuten hebben opgedragen 5 s" 3 d" gro" te betalen aan.Janne van der Oest en nog eens 1"9 gro"

1.466" Jan

aan kosten

"

Fo 7j r"/3"
14O5, augustus
1"467"

13

Pieter Moraen verhuurt een stal in het çJrote vleeshuis aan Martine
taert "
F" 64 r"/8"

Soe-

Heinric Hoernic, broeder in het gasthuis, en Mergriete Hoerníc,
zi,jn zuster, verwisselen een aantal qoederen "
Fo 66 ro/3"

1,468" Broeder

t4O5, auqust.us

1,4

Calais verkoopt de volgende percelen en fenten aan lacoppe de
Smet, fs. Píeter:
B3O roeden meers gelegen aan de Muide
148 roeden meers in een stuk van 486 roeden, qeleqen aan de Muide
nabij de meers van r4attheus Sammans
een vierde van 7 bunder erf, gelegen in de parochie Wakken, dat afkomstig is van Lief kine van den l-toeghenhuus "
- een vierde van 57O roeden land, gelegen in de parochie \¡/akken, de I'hool-

1"469" Joes van

,

grachtrr geheten
de
helft van 4 s" par" per jaar erfelijke rente op de hofstede van Saren
sLanghen

de helft van 5 s" par" per jaar erfelijke rente op het erf,rtden cloes-

terff geheten

- de helft van 7 s" par" per jaar op een stuk grond, dat,foes erfde van
Lisbetten Coolmans, weduwe van Joes uten Ramen, zijn moeder
Jan van Bassevelde stelt zÍch hierbij borg voor Jacoppe
Fo €>4 v"/2"
,

L405, november
147C^ "

19

Mattheeus van cler Muelen, fs" Gillis

en Kateline Pages, zljn echtgenote,

nemen een goed, gelegen te Moorsele, rfrattepadert geheten en zotn 40 bunder
groot, in pacht van Janne van der llecke, priester, en Janne c{en Luede tegen 4 s" 6 d" gro" per bunder per jaar" De nieuwe pachters zuIlen ook de

renten moeten betalen clie op het goed rusten, d"w"z" een erfelijke rente
ten voorclele van de hertog van Bar en een lijfrente ten bate van Gi11Ís
van Brecht. Aan de werklieden zullen zij 5 ing" per dag moeten betalen"
De volgende personen sLellen zldn hierbij borq voor hem: .lan van der Muelen
fs" Glllis, Jan van der Muelen, fs".Jan, Gillis van der Muelen, Jan Vrancx,
f s " Jan en Lare van cler Muelnen "
Fo 73 r"/2"

19C.

1"406, augustus 23

1471" Jacop Roese, fs" Andries, erkent 6 Ib" gro " tourn " schulcÌig te zi jn aan
Lievine van der Sluus voor de aankoop van kleren en juwelen" Wouter Waeye,
Jan Locke, fs" Heinricx en Jan van der ilracht, scheepsbouwer, stellen zi-ch

hierbij borg voor
F" 10 r" /1,

14A7.

april

hem"

9

1472" Jan van Heythuse verkoopt een huis, gelegen op de Kalandenberq tussen de
huizen van Clais Spoermakers en de weduwe van Witlemme tSelversmets, aan
Janne den Coninc, fs" Bertelmeeus in n-ril voor een lijfrente van 22 s" gro.
tourn" per jaar ten voordele van Jan van Heythuse en Tannen speyters" nàze
lijfrente rust op het verkochte huis, daL reeds belast is met een lanclcijns
van 2.5 s" par" per jaar ten voorciele van Stevine van Liedekercke"
Fo 73 r" /L"
november

1"404

1473" Janne Seghers enerzijds en Janne Minnen en lvlarien , zi jn echtgenote, als
voogden over de kinderen van .Ian Clerx anderzijds, komen overeen dat de
muur tussen hun beider grond en cle waterloop die op hun grond v1oelt zul-len mogen blijven bestaan"
Fo 16 v'/6 "
1,4A5. auqustus
L474

"

Janne den Rekenere beklaagt er zich bij de schepenen van de Keure over,
dat de schepenen van Axelambacht gebruik maken van zijn eigendom ondanks
het verbod van de Gentse schepenbank " Volgens hem zou één van de schepenen
Jan Boene genaamcl, zelfs toegegeven hebben de verbodsbrief te hebben gezien. Ondanks deze argumentatie wordt op zijn aanklacht niet ingegaan"
Fo 72 v"/5"

riet qedateerd
1475" Pieter Sceenremaer erkent dat hij 6 Ib" par" schuldiq is aan Janne VersaLen en Lysbetten, z-Ljn vrou\,v.
Fo 6 ro/2
L476" Ten gevolge van het geschil dat er is tussen Will-em Lammins en HeÍnric
Roelen""""

Fo

L477

1,5

r"/7"

" Katheline Droeghbroets vermaakt haar hele bezit aan lanne Soy s sone ,
Gillis en Mergriete Spennaers, zijn echtqenote, opdat zLj haar voor
rest van haar Ieven verder zouden onderhouden "
Fo

1,5 v" /9

"

IJ¡

de

191

niet qedateerd
1478. Jacob Sneevoet geeft 1 bunder en 25 roeden gelegen in twee stukken te
ItRysinghentr ín Denderhoutem, in pacht van Gillisse Martins "

F" 16 v"/2"

1479" Godevert Utenhove verkoopt een derde van een goed te Mullem aan Janne
van den Kerchove, die de overige rechten reeds bezit, tegen 33 lb. gro"
tourno êÍt een liJfrente van 3 lb" gro" per jaar" Deze lijfrente berust
op het vermelde goed te Mullem"
F" 46 loj-s r" /1"

niet qedateerd en onvolledi o
1480" Jan de Jonghe, fs" PhilÍp, verkoopt een landgoed van 26 bunder groot
gelegen in de parochie Lo" 10 bunder hiervan zijn in leen van de Itheerschepe van Scuerveltil, 4 bunder in leen van het huis van Poeke en de
overige 12 bunder ziJn in handen van verschillende heren"
Fo 29 v" /1"
L487. Broeder \nllllem Manden, zegeJ-aar rran de abdi j van Nieuwenbos te Gent,
geeft 96 bunder land, gelegen 1n het Land van Waas in de parochie Lokeren in een stede t'doudeboschrf geheten, gedurende 6 Jaar in pacht aan
BoudÍn van der Cammen tegen 4 Ib" 1-O s" gro. aan pacht gedurende het
eerste jaar en 9 lb" gro" per jaar gedurende de vljf daaropvolgende"
F" 68 v" /2"

betreffende de periode 24 januari
het
van
de regesten
schepenjaar L405- 1406 "

Zie ook

addendum

1-4

februari 1405 in
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INDEX

PERSOONSNAMEN

index op de persoons- en plaatsnamen van de akten uit de periode 24 januarlL4 februari 1405 is verwerkt in de índex op het schepenjaar 1"4A5-1406 "

De

ABEELE, Beatrisen van den, L77
Janne van den, 645

Pieter van den, 866
ABINSVOERDE, Jan van, 1O57 1"143
ABYSVOERDE, Jan van, 310
ACHARIS, Lisbette, 1,377 L386
Lisbetten, 195
Lysbette, 414 416

ACKE, ci11ísse,9O3

Pieter, 903
ACKENIJS, Gheeraert, 56
ACKENYS, Gheeraert, 30
ACKERE, Dan,ieI van, 57

Diedericr

6T

Kateline, 719
Pieter, 1C^99
AEGHTENSONET' Jan, L249
AELBRECHT, Píeteren, 1L66
AELBRBCHTE, Pieteren, 1,393
Pietren, 584
AERCELE, Jan van, 977
AERSELE, Janne van , 1"18
AERTEVELDE, Willem van, 166
AESBITE, Jan, 519
AEXTUNE, in/ciuter van, 1-OOO
ADDINS,
ADERIC,

AGNEESEN, vrouw van Lamsin
ALAERDE, GIllis,325
ALAERT, ldoutren , 329
ALAERTS¡ Beatrisen, 836

Merkf-ne,

ANDRIES,

zi-e Janne van Berkin

Pieter,

446

Jan, 145Cdr" Zegheren den ldevere, BOB

ANNEBAERT,

ANNEKINE,

ANNOKETS, Agneesen, 766
ANSBEKE, Heinric van, 25 L50
1286 1.381 L453
ANSINS, Roegeer, 997

Cel1Ln,475

836

836

ALLINCS, CIais, 721

DiederÍke,

599 817 881 952

ANDRIESE, Pi-eteren, 652
ANJAU, Olivire van 2 t42B

ALARDE, Hu,ghen , 1"2!4 12Bg 1,314
Jðnne, t2B6
ALEYTEN', d,r " In/i 11em Cl aeis, 1027
ALLINC¡; Wouter r 1279
ALLINCSTRATEN,

1264
den 141'7

s den , 1-150
Heinric den, 6L9 L355
Heinricke den, 1c-73
Lievine den, 945
Matheuse den, 1,384
Mattheeus den, LC-23
Mattheeuse den, 929 1439
Matthi j s, 1,069
Seghere den, 495
Segheren den, 945
Zegheren den, 491,
AMME, Pieter van den, 541"
ANBAERTS, r:Lysbette, BO3
Gi 11i

Lodewir-jke, 1.078
ADDIN, GiIIl.s,81-O

GilÌi,s, 291"
Janne, fs" Jan,

Ghelvoet,
Ghelvoete

Ghiselbrecht van den, 1"253 L254
Jacob van den, 289 541
Jakob van den, L01-5
Janne van den, BO5
Marie van den, 541
Pieter van den, 1-0L5

ADAEMS,

Jan, 676 948
Pieter, L351,
AMELRICX, Pieter, L069
AMELRIKE, Pieteren, 33L
AMELRTX, Pieter, 848 1439
AMMAN, Ghelloete den, 254 345 759 945
Ghelloete den, fs" Jan, 6LZ 884
Ghelloete den, fs" Lievinrl5 11'52
AMELRIC,

16

Roegier,859

751 7167

ANTOING, heer van),. 412
APELTRE, GilIis vair den, 1067
ARCELE, Janne van, 976
ARENDS, l^/í11eme, alias NieupoerL, 265
ASCHOEPE, Janne van dq.r 951'
ASNEDE, .Janne van, 919,,

Jehoesse van, 1251' 1"370

ASSARDE, Lievine, 297
ASSCHE, Gheeraerd van, 345
Gheerarde van e 292
Jan van, 215 432

Jan van den,

L1c^2

1_9

van, 761,
Pieter van den, 499
ASSELT, Jan van der, 2O3
Janne van der, 1,263
Jehanne van der, L066
Jehanne van der, wed" Symoen van
Ravescoet, 1066
ASSEÀIBROUC, pieter van, 7gO
Pieteren van, 262
AST, Michj-e1e van der, Bg1
AUDEN, Phelipse van, 221,
AUDENAERDE, Katheline van, gB7
AUDENARDE, Heinric van, 1,439 1440
Lievj_n van, 1439
Liev:î.ne van, 1440
Raesse van, 1439
AUDENHUUÍI, Jacoppe van, 9O5 1174
Jacocpe van den, 9ZL 1096
Phelips van den, 822
AUDEREN, Katheline van, 7C,4
AUDERNAEC, Ir{aL Liri j s van
, 682
AUTHEM, Jan van, 1O!4 LO7L L359 1370
ASSCHE, Janr:e

AUWEEL, Wouteren, 533
AXEL, hee:. van, 730
AYSHOVE, heer van, 292 733

fs" I¡iouter, 541,
zie
Janne van den SIeu_
,
tele
Gillese den, Z1O
Gillis den, 28 211,
Gj.l1i-s de, is" Jacop, 63
Gillissc den, 68 393
Heínric de, 11OB
tlildeb¡:ant de, 197
Janne den, 327 IOZT 1,118 1Z2t
NeeL k j.ne de , 693
P:i"ete,r de, 77
Raesse de, 1_OOO
;BACKERS, Beatrj_se, fa" Heinric, 552
Hein::ic I SSz
KateIine, fa" Zeghers, Zg2
3ADERE, GiIlisse den, 482
3AEDS, Oste , 694
3AERD, n Ma: ti ne , L38 1
IAERDE, Jacob, 955 995
BAC, Hein-r.ic,

BACI(ERE, d,en

Jacop, 955 957 958 959 960 961.
962 963 964 965 987 988 989 990
991, 992 993 994

Jan,

524

3

BAERDE, Symoen, 558
BAERS, Joes , 1,260
BAERT, Clais, 956

Heinric, fs. ln/outer, 960
33
Jan, 141,7
Mari-in , 732
Wouter, fs" Gillis; 958
Jacob,

Zegher, ST9
BAERTMAKER, Jacob
BAERVCET, Jan, 48

Pieter,

BAESTODE,

de,

4A4

479

wed" Jan van,

57O

BAILLET, Janne, L08B
BAILLIET, Janne, fs" Vùi1lems, 4gs

BAKE,

Gi1lis de,

65L

Jacob de, fs. Jan, 1293
Jacob den, 344 L008 L309 1"3L0 1,32s
1.326 1"329

-

Jacob den, fs" Jacob, LO92
Jacoppe den, 342 432 55O

" Jan , 765
64
SBAKEN, Mergrieten, 37
- Vrou\¡/e , 1"256
BAKEREM, Jan van, 1,441
Janne van, GO4
Simoene van, 936
Symoen van, 604
Symoene van, 343 1,441
BAKEREN, Arende van, 155
Jan van, 422
SÍmoene van, 422
BALEN, Gillis, 1"O30
BANC, Gillis van der, 38
Maerc van der, 429
wed

l^/illem den,

A1ysse, 435
Alyssen, wed" GÍI1is van Betsbrug.
9he, 435
BANI^/EEDEN, pieteren van der, 876
BAR, hertog van, I47O
SBANEN,

BARBIERS,

Lisbette,

BOB

BARNAGEN, Zegher, 985
BASCOENE, Luuc, 1,24L I27G 1350
BASIJN, Janne , 1-62
BASSEVELDE, Jan van, 466 1469
Simoen van, 633
BASTELAER, Laureins van, 2gO
BATEBIERE, Jãnne, A23
BEATRISSEN; zust,er van Jan Everwyn
"i,

,

1,41,3

4(\A

BEATRISSEN, echtg" Jan de
BEECMAN, Clais, L015 1376

Raven,

1381"

BEEL, wed. Aren, ',!
BEELAERTS, Zegher , 1O1,O
BEELDE, fnghele van, 387

BERENVELT,

1287
BEREVELT, Pieter van, 822
BERGHE, Arende van den, 671

Inghelram den, L384
Jan de, 387
BEELE, Jan, fs" Zeghers, 554

Clais uten, 9
Claise uten, L3L3 1404
Jan van den, 3O9
Jan van der, 111"
Janne van den, 522 125 !2
Kateline van den, 938
Katelinen van den, 1.1"15
Lodewyc van den, 413 414 41,5
Lodewycke van den, 73 L95 1,342
Lodewycs van den, 416

Lievine den, 1,327
van der, 451,
BEENKIN, Heinric,906
BEENHOUV\,ERE,

BEENIGHE, Janne

Hei-nríc, 622
BEENLEKEN, Janne, 972
BEERBLOCKE, Lievine van den, 620

BEENKINE,

BEERHOUTS, Katheline, 345
BEERNAERTS, VerbeeIe, wed" Raes van

Sevencoete,831

Daniel, 835
BEKAERDE, Gi11is, 4O3 493 827
BEKAERT, Jan, 1167
BEKARDE, Gil1is, 50 23O 487 4BB 776
BEKARDS, Soetine, L223
BEKE, Bette van der, L339
Gillese van der, 132
Heylaerd van der, 567
Jacob van der, alias de Clercr1B9
Jacop van der, 1,092
Janne van, 212 286
Janne van der, 52
Lisbette van der, 3BO
Lisbetten van der, 383
Lisbetten van der, wed" Diedericx
Sletsaerts, 382
Oliviere van der, 52
PieLer van der, 21 427 531
BEETS,

BEKELINGHE, Janne, 11"3!
BEKEN, Lisbette van der,

Sletsaerts,

wed" Diericx

4O4
BELKIER, Janne, 199
BELLE, Janne van, 14O

Bernaerde van , L O

1,69

Pieter, 196
van, zLe Jan van der

BELLEGHEM,

BELLIN, Simoen, 825
BELLINS, Segeren, 877
BELS, Janne, 536

Pieter van, 730 839

Pieteren van, 176 600 878 1C44

Mersch

BERBLOCKE, Lievin , B 70 1.392
BERCHEM, Heinric van, 1"230
BERCMOST, Gil1ís van der, 392 1021,
Pieter van der, 989

-

Lodewycx van rCen, 1,377 L386
Lodewyke van den, 372

Soetine van den, wed" Kerstiaen
Scoeners, 6OO
Wulf van den, 706 7O7
Zoetin van den, 475
Zoetine van den, 475
Zoetj_ne van den, wed" KerstÍaens
Stoevers, 471

BERKIN, Janne

van, alias Andries,

Janne van, alias Diederic,

BERNAERD, Joes, 867
BERNAERTS, Fransoise, 519
BERNAGE, Jacop, 249

BERNAIGE,
865

1"425
1,425

Beele, wed" Jan Wapensniders,

Fj-erine, 865
Janne, 865
BERNE, Ghiselbrecht van den,
BERNIER, Janne, 609 61rC^
Pieter, 7L6 71,7 1439
Pietren, 11-35
BERTAENS, Mergriete, 1285
BERTELMEESSONE, Jan, 1,279

9L8

BERTELMEEUS, Janne, 977
BERTELOET, Bussaerde, 1,458
BERVELT, Píeteren van, 369
BESOEDS, Thomas, de Drayer geheten, 1-29
BESSELE, Lievine, 530
BESSELEEREN, Laureins, t29A

BESTE, Jan de,835
BESTEN, Janne, 1,205

Joes,335
Joesse, 244
BET, wed " Segher,

92

L95

BETKINE, kdo van Ghiselbrecht Braems,
1"1.28

Gheerolf, 1,284
Simoen , 1"66
Symoens, L033
BETSBRUGGHE, cillis
van, 435
BETTE, dr" Marien Ghyselins, 1340
Daneel, 6IcDaniel, 42O
Gheerolf, 373 477 577 9L2 L2B3
Gheroelf, 9O9
Gherolf, fs" Gherolf, 48I
Gil1is, fs" Jacob) 1O4T
Jacob, 1166
BETS,

Symoen,

2O2

Jacob, 150
BETTERENEEFS, Mergriete, 6O3
BEUDINS, Heinric, 1_36O
BEVEROEGHE, \'r/il Iem van, 427
BEVERSLUUS, David van, 13BO
Davite van, 9q1,
Gi11is, 1"I9O
ci11is van, 521 526 527 875
cillisse van, 755
Justaes van, 521,
BEY,-.-Wf llem de ? 546
BEYAERDE, Fransois, 691,
BEYAERT, Fransois, 574
BEYAERTS, Mergriete, 691"
BEYARDE, Jan, 1_1BO
BEYS, Pietren , 11,36
3EYSLEENE, píeteren van, 50
3IAUVALER, heer van, 1,1.72
3ïERMANNE, Daniel , 1,189
3IEST, GilLis van der, B2B
Jacob van der, 566
Janne van der, 601_
3ïLGIERS, Jan, 768
IISERE, Harent de, 1,ZZs
;BïSERS, Harent, 17O
ILAESVELT, MichÍe1 , S2B
ILANCSTRAf N, Jan, 216
Mergriete, 127
ILANKAERT, Jan, fs" pieters, 570
]LANKAERTS, Li sbet te , 1,186
ILANSTREIN, Janne, 791
iLANSTRf N, Jan , 1,011,
|LARE, Heinric den , 1_138
ILECKERE, Jan de, 31,4
Janne de, 5 i_3
BETTEN,

Janne den , 31_O 57 4
Mattheeus de , 1"76
BLECKINC, zLe Janne van den Ve1de
BLEECKERE, Matteus de, B5
BLEEKERE, Mattheeuse de, 1463
BLEENDEN, Pauwelse den, 87
BLECKERE,

BLEEU, Willem de, 1036
BLENDE, Pauwels de, L369

Pauwelse

de,

1"1"21

BLENDEN, pauwelse den, 251
BLfDELEVERE, Lodewijke, B3
Wi11em, fs. Jan, 8L6

de, alias van der Sleutele,
Janne den, 5O9
BLOC, Ghuy de, 1095
BLTEC, Jan
449

Ghuyoet,

9OL

Ghuyoet de, tO6 1Ag fi9 225 301
Ghyr 948
Ghyoet de, 233

Guy

de,

j.B3

Guyoet de, 738
Jacob de, 474 737
Mergriete, fa. pauwels, wed. Jacop Magh, 566
Pietren , i,A7t
BLOCHT, Boudine van der, 299
BLOCKE, Janne 1 47O 1452
BLOCKT, Boudine van der, 1,401"

SBLOCS, MarÍe, 47O
BLOCT, Boudin van der, 1"267

Boudine van der, 495 9L5 1177

Janne, 556
BLOMME, Gheerom, I9O
BLONDE, Matthijs de, 632
BLONDEEL, Hei_nric, 9IB
BLONDEELE, Jan, 1,439
BLOEMIvIE,

Janne, 144C-

BLOUMAERT, Gil1is, 630 633 634 635 636
1450
BLOUMAERTS, Mergriete, wed" Ghiselbrecht
van den Ghucht.e , 779
BLOUME, Gheerom, 643

Jacob, 642

G43

Lodewyc, 643
Pieter, 642 643
BLOUMEN Jan, L382 j.383

Janne, 39L

Lodewycke, 1244
BLOUMME,

Pfeteren,

138L

l_

BLU, de, zLe Willeme den t¡lielmakere
BOC, Janne den, 583 1,240

BOCHOUT, Janne, 768
BOCKAERT, Jan ) 7BO
BODE, Jan de, 2O7 1258

Jarl de, f s. Jan de Jonghe,
Janne de, 1,25
Janne den, 697

BODDYN, Janne, 736
BOECLAER, van , zie wed
"
BOEGAERDE, Fransois van

26

Jan sGruters

den,

3As

Jan van den, fs" Soyer, BO
Janne van den, 3O3 326
Mathijse van den, 37O
BOEGAERT, Gi1.1is, f s Matthi js, 927
"
BOEGARDE, Jan van den, fs" Soyer, !3

BOELAER, heer van, 638
BOELEN, Heinric, 375 1476

Jan,

46c^

Laurei.rse,

Pieter,
BOELLAER,
BOEMBEKE,

2O7

74

der, 306
den, 1439
ian van den, fs" Soyers, 934
Jan van der, f s" "fan, 364
Matthijs van den, 7BO
BOEMHAUWERE, Jan den, 13OO
BOEMHOUWERE, Janne den, 3BO 930
SBOEMHOUI¡/ERS, Mergri-ete, wed
" philip
Bussaert,38L

Gi11is,

Segher,

Joes

1

916

L474

578

Pj-eteren, 836
BOENEN, Janne, 326

BOENIJN, Jan

?

11"19

Janne van der, 58 72 683

,
"
echtg" Michiel, 772
BOERGENAEI-, Janne , 1"025
BOEIìGUENALE, Jan van, L005
BOESCHCuTB, Janne van, 656
BOLLAEFìDE, Heinric, L1"45
Jan

90

9

Gheerem, 1,OLB
Gheerom, 2O9

1"407

9O9

11,76

Jan, 762 768
Jan,
fs" Ghiselbreclrt, B48
Janne, fs" Ghiselbrecht, B5
Katheline, 12A6
Nicasis,33C
BORNAGES, Li sbett.e , 4Bs
BORRE, Kateline van den, 1,230
Kateline van der, 1"230
BORREKINE, GilIis, 668
BORSELE, Clais van , 1"4A1
Francoisen van, 14C1
BORTAENS, Mergriete de, 436
BORTSAERDT, pieter, ZB1,

BOSSAERT, Pauwels, 1424
BOSSCAERT, Jan, 4O1"
BOSSCARDE, Lambrechte, 1,LOs
BOSSCHAERDE, Janne, 734
BOSSCHAERT, Heinric, 1".86

BOENINGHE, Janne van den, 1O59
BOENINGHEN, Janne van den, 529
BOENS, wed

Gil1is, 675
GÍ11is, fs. Jan, 675
BORCHGRAVE, Adewijnen de, 195
Jan de, L95
Jan den, 7BO
Pietren den, 63
SBORCHGRAVEN, Actewi jf , 40
BORDE, Arende, 434
BORLUTE, Janne, 80 1375
Pieteren, L49
BOONE,

Gheeraert, 477
Gheereins, fs" Gheereins,

636

136
38
BOENE, Jan, 251_ 337 742
Janne, 773

geheten,

71.2

Boudine, 588 1,OO7
Gheeraerd, fs" Goessin,

BOEIVIERGHE, Janne van
BOENIGA.ERDE, Jacop van

BOENAERT,

Philipse, B38
BOLSe wed" Jacob, 1,41,5
BONNERE, CIaise den, livaert

BORLUUT,

388

Jan van, 1-198
Arend van den,

Jan,

BOLLAERT, Gi11is, fs" Jacop, 320
BOLLOC, Achelette, 1,374
Achilles, L385
Phelipse, 767
Philips, 498

Jar.,

1"222

Lambrecht,
BOSSCHE,

265

Bernaerd van den,

56

Bernaert van den, 30
Gillis van den, 1"187 L285
Jan van den, 1187
Pieter van den, 1,320

:/

t)

1,97

ven der,
IìS, iair clei,r tZAs

BOSSCHEL!1, Ke::'sLj.ne
BOSSCFIE

996

Olivier de, 283
BOSSCHERS, Jan, 566
BOTELAER, r.Le wed " Jan sGruters
BOTELARE, Jan va¡'1, 3BO
BOTERMAN, Arend de, 2OO
l-leinric j 1OO7
BOUCI{OUT, Justaes , L464
JusLaesse van , 1,79
BOUCHOUTIJ, Janne van, 859
BOUDENI, jarr, f s. Hei_nric, 827
BOUDI-N, Jacop, 12
Jacop, f s. Mechiel, 1,2
r^.^
Jc.rlt

"J_+n35

BOUDINS, Jan, fs" Jan, 739
Janne e 321
Ke.rsti.aens " 459 118L
Ke::'stiene, 76c- L1,82
Larnì:r'ecirt , 1-O3 L
Laurcl-nse , L3 L5
M:i-chieie r 764
Pietei'en, 13O 811_

P-1.eter, 174
ECUDïNSSO\lE, LaureÍns, 4OO
llOl'AERTo Joeris, 932
BOYDINS, Ni: j se, L60
BIìABAI{T, Jalr van, 561
BRABANTRE ? I-leinric de , 1,314
Lievi:'re van, 347
BRAIM, Ja,n, 21
IiOUDII.JSSOEI'JS,

BRAEMBOSCi-i,

Jan,

BRAEMT, Bernaerde

van der,

523

BP.AKIILE, Rcaier vô.n, 199
BRANDS, cil-1is van den, 331- 873

-- wed. iiaes van den, 1"L87
Soctrlì1e van den, 1,187

Jan, 67
BRANT, Jacob de, 2O1, 1,275
BÌìANTEGHEM, Pl atyn van , 287
Soyer van, 69
BRA''dE, Pieteren, 893
BRECHT, Gi11:Ls van ) 1"47O
BREEB;\ERT, Janne , 768
BREKEN, Jan van der, 161,
BRIELE, I¡ransoi s van den , 686
WÍ1lemme van den, 745
BSiAIIDEBORCH2

BROESSCHERE,

1408

Mertj-n van den, 852
BROUCMAN, zie Jan van den Broucke,

Mergriete, 924
van den, 75
Gillis van den, L095
Gillis van den, fs" Gil1is, 628
Jacop van den, 3BO 381 382 383
Janne van den, 1,28
Martine van den, 13OL
Michiel van den, 1079
Rigaeut van den, 935
BROUKEN, Willem de, 976
SBROUWERS, Andries, 338
- wed" Andries, 49O
BRUCGHE, Godevaert van der, 858
BRUCGHEN, Gheeraerde van der, 654
BRUDEGOEM , LievÍn de, 124c.
l¡/ouLer de, 1"236
BRUECELE, Aechten van, 1,163
Jacob van, 999
Jan van, fs" Pieter, 788
Janne van, fs" Vriillem, 7BB
Katheline van, 841,
BRUEGHEN, Gillisse van der, diringeaux
BROUCMERSCHS,

BROUKE, Gheerarde

17

BRUESELE, Jan van, 551
BRUESIN, Nys, 1067

1"442

BRïELMAN, 1^/iIlem, L433

Jan van den, alias ttbroucmanil,

geheten, 1"A79
BRUESBOUDS, Aechten,

41,2

Janne van der,

BROETLOES, Jacob, 16L
BROUCKE, Jan van den, 692

Boudine de, 528

BRUES,SELE, Janne van, f s" Pieter, 1229
BRUGGHE, van, zLe Jan Daneels
BRUGGHEN, Angees van der, wed. Jan van
der Brugghen, 30
Godevaert van der, 799 986

-

Godevert van der, 1"87
" Jan van der, 30
Janne van der, 288 1"422
Janne van der, fs" PieLer,

i^/ed

BRUNALS, Jan, 438
BRUNE, Arende den, 1,082
Gheeraert de, 346
GÍ11is de , 919

54O

Gillis de, fs" Jan, 73t.
Gi1lis den, fs. Gi11is', 1!97
Heinric de, 127

- Jan de.1471 919
Jan den fs" Gheeraerd,

769

L98

BRUNE, Joesse

de,

L1"42

1_1.43

Joesse den, L056 1057
Piet.er de, 342 685 11,45

Phili.ps

BULEERE,

Jan van, 354

BULïNE, Janne, 4O9

BULLIN, Boudin, 674

BULLINE, Boudine, 761"
, 78
Robbrecht de, 471,
Pieter, 227
Robbrecht de, fs" Gheeraerdsr600
BUNE, Janne van der, 916
WiIlem, 660
BUNNELAER, SÍmoen van, 1169
BRUNIIEL, Jan, 334
BUNRE, Gillis van den, 452
BRUNEELS, Katheline, wed. Jan van Lei-ns, BURNE, Janne van der, 439
533
BURS¡ wed " Pieter , 1-198
BRUNEN, Arcnde den, 1"I6L L363
SBURTEN, Mergriete, 334
Heinric den, 973
BUSEN, Harende, 756
Janne den, 319 607 1060
BUSERE, Willem de, fs" Jan, 917
Joegse den, 3C8 680
BUSKIN, zíe Gillis den Graeuwerkere
Pieteren de, 51L
BUSSAERT, PhiIip,38L
Pieteren den, 252
BUSSCHE, ciIlis van den, !Ot6
sBRUNEN, Jurdaens, L058
BUSSEGHEM, Lisbette van, 13O
Vlergriete, 5O1_
BUT, Jacob de, 823
Zoetine, wed" Lauwereins sMaechs, BUTEN, Andries van , 1,402
1058
Daniele van, 1O76
BRUNïNC, CIais, 742
Segher van, 1c-37
ÞRIjUSCH, Fransen, 547
Zegher van, L038
Jacop, 1439 t44O
BUUC, Willem ,498
Jacoppe, 47 796
'¡/iIlemme, L338
BUUKE , Wi I 1em , 1,340 1"341.
- wed" Olivier, 796
BRUUSCI-lE, Jacoppe , 61"
BUUNRE, Laureins van den, fs" Jacob,
BRUUSCHS, Ja.cop , 481
639
BRUUSSCHE, Jaccb, 997 1.299
BUUSHfN, Oliviere, !O79
Jacoppe, L01_8
BUUX, Mergriete, 1176
Ê:ìUWERE, I-iugl're de, 122
BUX, GiIlis, 266
Hughen de, 687
BUXTALE, van, zie Jan van der Mosen
Jan de, 74 522 644
Jan van, 929
Janne den, 1,1"57
Janne van, L5 343 35O LO5G 1,057
Lievin de, 1052
Janne van, fs" Jan, 1i6
Willem de, 1259
MergrÍete van, wed" Andries sErouSBRUWERS, Andries, 9O1, 1"463
wers ,49O
- u¡ed" Andries, 281,
BYAMONT, Janne de, 244
BRYSAERT, ci l- 1i s , 562
BUC, Hecken den, L30g
CABBELIAU, Fransois, L199
Hectorre den, L63
CABELLIAUWE, Arende, 1079
Inli I lem den , 58 2 66 3
Janne,865
Willemme den, 13OB
CABELLIOU, Justaes, 571"
BUDGEGHEM, Janne van, 739
Justaese, 283
BUEDEL, Li-evin de, LAg
CABERETS, Jan, 447
Pietren den, 714
CABUUS, Jacob, 532 938
BUENELAER, Jan van , 24O 1_455
Jacoppe, 556
BUERCH, Coppine van der, 1-t6B
Mergriete, 425
DUGHESELE, Jacob van, 1,283
CABUUSE, Jacob, 670
SUISSI, Gi1lis de, 9O4
CACHTEL, Matthyse, 7O
BUKE, Wi11em,1339
- wed" Mattys, 398
de

o

L99

Daneele, 1,59
Janne, 536
CAELBERCHS, Alyssen, 74

LÍevine van, 1.31,2
Mergriete van, 996
CAUDENHOVE, Ghiselbrecht van, 3L0 533

CACHTELE,

CAELDRIESSCHE, Daneele
CAELMOND,E, Stevin, 534
CAE , Janne den, 749

CALAIS, Joes

van,

CAUDENBERGHE,

van,

580

927

1"469

CALANT, l¡louter, 729
CALANTS, Lisbette, 763
CALKENE, Katheline van, 852
Lodewyc van, 729
CALKTNE, Lodewyc van, 479
Zegher van, 239
CALLARD, Matthys ? 1A69
CALLE , dr " h/i l lem Houveneeren , 1-OOO
CALLEKINE, dr" Janne van den Houterl4A9

- f s" Vrlulf van den Berghe,
CALNAERT, Lievin, 168
CALUV\TAERDE,

706

WilIemme,

1.307
7O2

CALUVüE, Laureins de,
CAMMEN, Boudin van der, 1,481"
CAMPENE, Gheeraert van , 1"68
CAMPION, Janne, 806
CAMSCERPERE, Daneele', r633
CANEGHEM, Li-evine van , 4!5 4L6
CAPELLEN, Jan van der, 608
Janne van der, 43
CAPEROEN, Raesse, 1c-37

Fransois van der, 11-56 1298
Fransoys van der, 365
Fransoyse van der, 11-55
- Janne van der, 157 539

CAPPELLEN,

CAPPEN, Jan, 358
CAPROEN, Raessen, L081"

Rase,

1-038

CARIMAN, Jan, 267 268 321, 764
CARIMAYS, Mergriete, 639
CARPENTIERS, Soetine, 1123
CARRYNE,

Gheerarder

CARYN, ci11is, 379
CASTELAIN, Jan, 1"317

2B

- Jan, fs" Jan, 336
Jan de jonge, 679
Jan de oude, 679
Lisbette, t3t7
CASTELAINE, Janne, 1-168
CASTELLAÏNE, Heínricke,
CATTAERS, Pieter, 77O
CAUDEBILLE,

Wauter,

CAUDENBERGHE,

251,

51_

CAUWERICS, Jan, 1338
CAUWERICX, Jan, 2OB
CAUI^IERIX, Jan , 1"341
CAYS, Lievin, 524

CELLEN,

Arend,

BO1-

CELLIN, Lamsín, 475

CERSTEELS, Grie1en, 526
CHEINSLANDE, Willemme van

CLAEIS, Wi1lem,

den,

746

1C^27

van, 603
CLAERKINE, dr. Jan Rabaut, 1!77
CLAEUS, Cateline, 1"209
CLAEPDORP, Thomaes

Ghiselbrecht, 828 1,272
CLAEUWAERDE, Jacop, 224
CLAEUWAERTS, Jacob, 547
Marien, 206
CLAIS, Ghiselbrecht, 947
Jan, 5OO
LaureS-nse, 639

CLAISSONE, Gheerarde , 1.41"L
CLARE, fa" Jan Bockaert, echtg" Mat-

thijs van den Boemgaerde, 7BO
CLAREN, zuster Colaert Commer, 741,
CLAUS, zie Cornelis van Haselbeke
Cornelis, 575
Ghiselbrecht, 609 1225
Gi11is,592
Janne , 1"478
CLEENI^I ERCX, Katel ine , wed . Heínric
RoeLstocx, 184
CLBERC, Jan, 691.
Thomaes de, 1,444 1445 1446
CLEMMEN, Wi11em,9OO

1462

Clais van, alias Clais

Leysen,863

6

- wed. Ghiselbrecht van, 579
Ghi selbrechte van , 731,1,
CAUTERE, Laureinse de, 698
CAUTEREN, Lievin van der, 936 1"248
Lievine van der, 7OO
CAUWERIC, Janne, 1,136

CLENE, Lysbette van, 310
CLERC' de, zie Jacob van
Gillis de, 6AL

der

Beke

Gitlis den, de prinche, 1076
Jan de, 239 528 9tB L035
Lodewyc de, 244
Loenins de, 1"78

200

Pieteren de, 7OB 726
Pieteren den, 37 64
Thomaes de, 50 75 76 94

CLERC,

L41

1,42

COELINS, Heinríc, 44 50 75 76 338 453
454 667 668 669 670 671 875 to75
1C^76 1.077 1078 1086 7087 1,204
1.238 1.239 L364 L365 1.366 7367
1368 1.382 L383 1,406 1444 1445
1"446 1"449 1453
Heynric, 647 648

143 226 227 228 229 230 231 232
338 347 348 453 454 458 647 648
667 668 669 670 671 760 767 815
1C-75 1'C^76 to77 LjTB L086 1oB 7
L155 11.56 LL57 1L58 1.759 1160
Janne, 553
t1"78 71,79 L180 1181 1182 LL83
LievÍn , 1,61,
1238 7239 1325 1.326 1327 1,328
COELMAN, Jan, 344 37O
L329 L333 1334 L364 L365 1366
COEMAN, Jan , 1-384
1-367 L368 1"382 1383 1,407 1447
Jan de, L236
Thomas de, 44 486 497 4gg
COENE, Pieter, 552 998
Thomase den, B3L L330
COENRAEDS, Jehanen, B6B
- l^/illem de, 3L0 314
COENS, jonkvrouw,1086

- Willem den,

COETAERTS, Heinric, 544
COETS, Just,aes, 758
Justaese, 4O4

871

SCLERCS, kJ.nderen , L01"3
SCLERCX, Beatrissen, 878
Thomaes, 7382
CLERX, Jan, 1473
Thomaes, 1333
SCLERX, Johannes, L429
CLEURNINGHEN, Pieter van, 999
CLEURVI NGHEN, Michiel van , 1,390
Pieter van, 1390
CLEYGATE, Joesse van den, 325
CLEYMAET, Jacob,528
CLINGHEN, Jan van der, 221
CLOCGHIETERE, Daniele den, 6L8
- Jan de, 393
CLOCKEMANNE, Janr 777
CLOCLUDERS, wed" Jan, 449
CLOCMAN, Janne, 571"
CLOCMANNE, Janne, 330 883
CLOCMANS,
CLOPPERE,

Jan,

Justaesse, 614

Lievin,
COEVOET, wed "

, 1"268
COEVOETST'ú/ed" Jacop, L266
- Wouter, 282
COIRSYN, Gi11is,146
COLE, Jan, 955
COLINS, Helnric de, t17B 11,79 1L80
Pieteren ,

COLMANNE, Jan, 1,1O
COLNEMAKERE, Wouteren de, 753
COLNEMAKERS, lniouter, 435
COLPAERDE, Jacoppe, 91.3

iehoesse

481-

Kateline, fa. Wi11em,

105B

Vrancken, 587
CO, Janne den, fs" Berthelmeus,
COC, Jan de, 757 1013 LOI6
CNOFPAERDE,

G4G

- Janne den, L!65
Stevin de,

COCKELBERGHE,

CODDIN,

Gheeraerde

Pieteren,

CODDTNE,

10L3

Pieteren ,

1OB9
1,O74

COELINS, Gheeraert,,
722

van,

1,268

1.181 1!82 1"t83
Janne, 1013

Willem de, fs" Michielsr3BB
l^tilleme
den, 296
CLUSTERE, Jan de, 51,4
CLYNGHE, Heinrike van den, 5
CLYNX,

573
Jacob

ZO

alias harderrust,

? 1,11c.
Pieteren, 9L3

Raessen, 861. 952
COLPAERT,

Jacobr

1,452

6
1,73

Claren,
Colaert, 741.
Col arde , 1-7 3

COMMER,

CONEITE, Roegeere, B18
CONINC, Baughelin de, 289

Jan de, 21,
Jan de, fs" Gillis, 237
Janne den, 234 L045
Janne den, fs" Bertelmeus, 1"472
Manghelin de, scoLelen geheten,

826
Manghel

in den , 11"78
Michiel den, 1"148

2c^1

CONINC, Michiele den, 835 984
SCONINX, Calleken, 930

Kateline, wed" Goessins van den
Hove, 759
CONNINC, Michiele den, 864
CONTSCINEN, Heinric, 1,272
COO, Jacop de, 779
COOLINS, Heynric, 226 227 228 229 23O
231 232

Jan, 4O2
Jan, de rrpíperett,
Janne, de pipere,

COOLMAN,

COOLMANNE, Janne, 195
COOLMANS, LisbetLer TT

1-342

L386

Lisbetten, wed. Joes uten

Ramen,

1469

s za. Jan Toete, 11:66
Jacob, 548
Jan, alias Meyvaert, 548
Willem, 548
CORBY, abt van, 932
COPKINE

CORBEEL,

Janne de, 1,4
Janne van, 766
CORKERE, Beelen van den, 285
CORDES,

CORMELIN,
CORNELIS,

Janne, 675
MÍchie1, 766

Michiele, B4
de, zie Janne SyosLere
Andries
de, 311
Daniele de, 536
Gillis de, 623 7O9
Gi I 1i sse den , 1,312
Jan de, 123c- 1332
Jan den, 225
Philips de, 451"
Pieter de, L015
Pieteren de, 945
Stasin de, 8BB
COSTRETì -.danne den , L48
Kerstoffels de, 1236
PieLeren de, 655
l¡/illemme den, 731,
Justaesse,316

COTTHEM, Janne van, 372
COUDENHOVE, Everarde van

,

1,032

Ghiselbrecht van, 267
Ghyselbrecht van 178 3í.4

Gheeraert van,
Gi11is, fs" Jan, 363
COUSMAKERE, Pieter de, 866
COUKELSBERGHE,

COUSIN,

Lievin van der, 1,282 1295 1"296
i,ievine van der, 275
COUÌ^/ERIC, Jan ? 1,73
CRABBE Arent, 241.
Kerstiaen, 45

CRABBEN, Arend, B2O
CRANE, Janne den, 698
CRAPPERE, Roelande van den, 1-264
CRAYE , Andriese van der, 5L8

Andrlese'van der,'1065
Pieteren van der, 27
CREMPS, Katheline, 3 4
CRAYENT'

1309
884

1O7O

CRICKE, Jan, 689
CRICX, Berghe, 689

- Lisbette, 689
CROEC, Claise den, 666
CRIX, Lysbette, 688

Jacop, 276
Jan, fs" Pieter,

COSTERE,

COTS,

SCOUSSEMAKERS, Lisbette, 866
COUTENAYS, BeeIe, 716 717
COUTEREN, Janne van der, 2O5
Lievine van der, L0L0
COUTREN, Barbele van der, 1,296

1OO1

Jan de, 1,286
Jan de, f s. WÍllem, 471,
Janne den, 75!
Pj-eteren den, L242
CROMBRUGGHE, Gheeraerd van, 659
Gheeraert van , 191 21,8 6L6
Jan van, 164
Janne van, 1,179
Willem van, 467
van, 59O
Willeme
-

CROMMELIN, Jan, 675
CROOC, Jan de, 872
CROVELDE, Oemare van, 938
CRUPENINGHE, Gi11is, fs" Maes, 1042
CRUPPINCS, AechLe, 551
CRUUP INT HOL, Symoene, 1,427
CRUUSMANNE, Andries, 499 668 671
CRUUTS, Grielen, 527
CUENE, Janne, 765

SCUENIC, Boudin, LBC
CUPERE, de, zLe Michiele Gheeraerds

Gí11isse den, 1.95
Jan de, 959 L198
Janne den , al i as Parmentier ,
1447

1,328

Janne den, bí jgenaamd Parmentier,
L0 75

1087

2C-2

Mechiele den, 11
Phllips de, IL7B
Viviere den, 948
SCUPERS, Mergriete, \¿ed. Janne
brouch, 1.L6L
CUPfNE, Jan, L38
CUPERE,

DnMMe, Amante

1,4C-7

Mergriete, wed" Jan Harinx,
CURTRICKE, Vr/iIlem van, L359
CUSERE, Jan de, 242
CUUSSCHE, Jan de, lZOs
CUUTS, Willem de, 243

1"28

CYEN, Wi1lem, 3g

DACKAERTSHEEKE, Heinric van, L35
DACKEVELDE, Mergriete van
, 1,221,
DAELE, Maes van den, 247
DAELPITTE, wed " Jan van , 773 j.330
DAENS, CIaeis, 474
Clais,636 737 L0Lg

Hej-nric, 1034 11"34
Lisbette, fa" Clais, 737
DALE, Baerbelen van den, 1,4L4
Daniele uten, 224
Gheerbode van den, 277
Gillis van den, 769
Heinrlc uten, L357
Jan van den, 60L
Janne uten, 82
Manghelin van den, 1,236
Olivier van den, 418 691,
)AMIAET, Ll¡.evln

van, 405
Willem van, 4O5 1337 t4àg
TAMMAERT¡ Jan, 399
'AMMAN' Ghe1loet, SS4 625
Gh€tIoet, fs" Lievins, 767 1"357
GheLloete, 473

.t.-, Z,egher, 59?
"{

Clais van den, 77 954
Clais van den, fso Gillis.de Mets,
1,1_18
Gilli-s van den, 71, 954 r.1.i.g
Gí11isse van den, 58
Jan van den, 266 77A 1"1.:07 14OO

van Hoel-

Janne, 293
CURTE, Jan de, fs" Jan, 24
CURTEN, Olivier den, zTs
Oliviere den, 149
CURTHALS, Gheeraert,, 6O

GheLvoet, 326
Ffei nric , 41.7 11,25
$athes, 9O9
/Matheus,
í.ZBs
-/Maththeeus, 1,439
:, MaLtheus, 1440
t Sggher, 39 473
Symoen, f s.. Ghelvoet,

van den, 754

- Arende van den, 374

L43g

Janne van den, ZtA 59L 640
Janne
van den, fs. GiIIis,
-

Machtilde van den, L004
Pieter van den, 733
Roelant van den, L004
Symoen

van,

5g

7í..3

tnlillem van den, 1"434
DAMYOET, Willem van, S7Z
DANCINS, Matheus, 477

Heinric, fs. Jan, !74
1,OI
DANCKAERTSHEEKE, Heinric van
, 11"L3
DANCKAERSHOEKE, Heinricke van, 1*1.L2
DANCKIERTSHEEKE, Heinric, 733
DANKAERTSHEEKE, Heinric van, 354
DANEELS, Jan, 1,229
- Jan, alias van brugghe, 1"ZZg
Simoene, to6t
Symoene , 1-1,19
DANIEL, knaap van pieter Goetghebuer,
DANCKAERT,

- Janne,

I5L

Jan, L379
DANXSONE, Jan, 45O
DANYDS, Jacoppe, L055
DECKER, Wil1em ,528
DECKERE, Janne den , 1,171,
DANINS,

ISDEGHELS,

Marien,

DEILLIN, Jan,

925

LO2

Lievin den, fs" Justaes, 397
Lievln de, fs" Staes, 766
DENREMONDE, Janne van, 385 59L
Johannes van, 654
DENTELGHEM, Lievins van, 609
DERVLTET, Gi11is, tO74
Jan, 1A74
DEURGHANGHERE, pÍeteren van den, 706
DBYITOET, Ghiselbrecht, !L32
Heinric, 725 1"457 L461,
Jan, 897
LÍevin, 457 497
DEKEN,

Simoen,

Symoen,

497

fs" L5-evins, 949

203

DEylfoETE, Jan , 1,!3
Lievin, 35L

Michiel ,

1,7 2

Lievin, 336 679
Lievin, 1,7I
DICT, Janne van der, 1,443
DIBDERIC, zie Janne van Berkin
DIEDERICX, wed " Daneel , 1,244
Janne, 726
Mergriete, 1,332
Pieter, 442
Pieteren, 803
zie Yweine den Meester
DIEDERIX, pieteren, 2O7
DIERICX, pieter, 566
DIERKIN, Jan, 506 5OZ jB 595 596 597
DHANE,
DHONT,

698 699 7c0 701" 7253 1,254 1255
1256 1306 1307 L308 1,41,0 1-411,

Jan, 442
Janne, 873
DfERKfNS, pieter, gO4
DIERLAY, Jan, 1"54
DïET AL DOET, Jacob , 1,Z1.,B
DIERKINE,

van den Breu_

Jan van der, de Smet geheten
Jan van der, alias van Houten,rg!4
3L6

den

,

373

)OESTERLINC, Jacop, 716
)OETERE', MichieI, 941
)OINSE,r, van, zÍe Katelinen

- . Gillls van, 717
)ONAE,S, Mechiel, 1_OOO
* Michiel , 7Gz
: Michiele, 489 1022
)oNeKE, Janne,
)ON,CT,

LB7

Indelins

Gi11Ís van der, tïz 998
Helnric van der, 9i.5 1,319 L345
Heinric van der, rf van der pietr,
L1_85

438

van der

- A1yssen, wed" Jan van der

DOELAGHEN, GitIis van der, 679 L000
DOENIST Jaqob, 833
DOERENT, cirllis van der, BO5

van

DROECHBROET, Janne, 362
DROECHMONT, Ghildolve, L3L6
DROEGHBROET, Jan, 55L

Janne,

Janne, 759

DOBRNE, ,Jacoppe

Everaerd van den, 793
Everaerde van den, 483
Everarde van den, 479
Everaert van den, LIAO
Heinric van den , 644 1"24A
Loenis van den, 575
Pieteren van den, 52O

DROEGHBROETS, Katheli-ne, 1,477
DROEGHEN, Janne den, 807
SDROEGHEN, Alijssen, wed" Jan
Mersch, l-438

DIEVEL, Jacob d.en , 1,337
Jacoppe den, 60L
DIKE, Jacob vAn den, L4C'4

DIRINGEAUX, zie GÍtlisse
ghen
DOEDEKIN, Jac.op , 1,399
DOEDIN, Jacop,336
DOEDINS, Jacop , 21,3

DONCT, Jacob van der , 1,207
DOOSTERLINC, Gheeraert, 984
DOOTLAGHE, cilI-se van der, tzOB
DORDEKIN, Jacob, 74
DORESLAER, Pieteren van, 1,170
DOTTER, Hughe, 984
DRABBEN, Symoen, 664
DRAYER, de, zie Thomas Besoeds
DRTESSCHAERT, Janne, 973
DRTESSCHE, Coelaert van den, 1O4Z

1323

Mersch,

1"324

DRONGEN, heer van ,
1"227
DRONGHENE, Phelipse van, 1.215

Phítips van, 785
DRONGHINE, Lysbette van, tO52
SDROSSATEN, Pieter, fs. Maes, 995
DRUSSATE, Gheerarde den, 394

Pieteren den, 1,O7
Jan van, 857
Janne van, 857
DULLAERDE, Jan, fs" Gheerolf, 454
- Janne, fs" Gheerolf, 453
DULLAERT, Jan, zt3
Jan, fs" Gheerolfs, 332
DUUC, Jan de, 51O
Janne den, 264 369 506
Symoene den, 369
SDUUCHS, Jan, 621"
DUUST, Gheeraerd van der, 2A2
Giltis van der, 1,7 2AZ 2C,6
Phelips van der, 2O2
DUVEN, Lisbette van der, 8OO
DI^JERSSTRATEN, Heinric van der, 358
DYKE, Gheeraert van der, 1tB4
DYN, Cornelis den, 1O72
DUERMEN,

2c4
EBBELINS,

Jan,
Jan,

638
27
EBINE, Janne, 133L
EEBIN, Jan, L300 L387
EBBRECHT,

Jan, 233 55O
EECHOUTE, Gillis van den, 259
EECKB, Jan van, t37O
- Janne van, 1"323
- I^/111em van, 31,1,
EECKEN, Claise van der, 49
- Jan van der, 929
EEDDEN, Pieter, 431"
EEDE, Gheeraert van den, fs" Jan, tt73
90 1,57
- Janne van den, rrvan
der mourstra- Janne van den,
tenrr , 1263
EEDTVELDE, Heincen van den, 285
Heinric van den, 1"113
EEKAERDE, Jacob, 235
- Jacoppe, L31,7
- Vi-ctor, 837
EEKAERT, Jacob, 837
- Victor, 86L
EEKABRTS, Mergriete, 721,
EEKE, Jan van, fs" l¡Jillem, 1396
- Janne van, fs" Robbrechts, 3O2
EEKEN, Clais van der, 978 979
Claise van der, 98O
- Jacoppe van der, 767
- Jan van der, 862 929
- Janne van der, L056 1-057 tt42
1.1"43
Katheline van der, 1397
Mergríeten van der, 2O3
Pieteren van der, 2O3
Simoen van der, 862
Stevine van der, 71"69
- h/illem van der, 837
EENDERE, Wl11em van der, 1.61
EENHOEDEN, Jan van der, 632
EERENBOUT, Gi11is, fs. l¡Vi11ems, 588
- Jan , 1,459
- Janne, 851
EERENBOUTS, Wouter, t4t5
EERVELDE, Gheeraerde van, 311,
EESSCHE, Pieteren van, 350
EESSINE, Loui-s van, Lt27
- Louysse van, 1122
EEVERSAEL, Rutgheere van, 22A
BKSAARDE, heer van, 878
EEBINS,

ELEBOUT,

PieLeren, 4O9

ELKIER, Janne, 1289

Pietren,
ELS, Mergrieten,
ELOUTE,

ELSBROUKE,

ELSLAER,

260
4O5

Jacoppe van den, 784

Pieteren van,

482

ELST, Bernaerde van der,
ELVERSELE, Jan van, 1-378
Janne van, 71, 896

1"01,2

ELI^JOUDE, Clai.se, L053
ELV\IOUDEN, Pieteren, L39
ELI^JOUT, Pieteren , 1"453
ELV\IOUTE, Pieter, 26L

EMBYSEN, Segheren van, L14t
EMMERTIE, Aelbrechte van, 1,23

Mergriete van,

EMMINS,

1,23

Katheline, bred. Boudine den

Muenc,

36

ENGHELAERT, Bertelmeus, 393
ERDBUER, Jan van, 29

Saladin van, 11,19
Salladyn van, 119
ERDENBORCH, Katelinen van, wed. Jan

Folx, 1"426
Lisbette van,

L038

ERDERIKE, Bernaerde van, 967
ERPE, heer van, 8O 5O3
ERTBUUR, Jacoppe

van,

Saladyn van, 569

481.

ESBROUKE, cillis
van den, L105
ESSCHE, Janne van den, t3tt

Pieter van, 1,1,43
PieLeren van, 1,L42
Pieteren van den, 981 L084
PíeLren van, LL35
EVERÞOLT' Pieter i tO24
EVERBOUTS, vrou\^Ie, 1O95
EVERDEYS, Jan, 860
EVERGHEM, Ghisellns van, 445
Jan van, 953
Jan van, de jonghe, 446
Janne van, L90 882
Kathelíne van, 166
Kathelinen van, 199 2O1,
EVERLINC, Jan, 14
EVERI^IIJN, Arende , 15
Jan, LO 473 979
Jan, alias Gadergoet, 602
Jan, fs. Jan, 838
Janne, 692

205

EVERWIJN, Janne

van,

581

FORMELIS, Lievine van, 1 B5B
Symoen van, 11,31"
Symoene van, B j.9
FOURNIERE, Jaquemaert, gZ1,
FRABELLE, Janne de, 577
FRANC, Jan, 8O9
FRANSKINE, nat. zno Fransois

Kerstoffe1s van, L35
Seger, B1
Segher, 2O9 473 1,41.8

EVERI^IIJNE, Janne , 979
Segher, 952
EVERI^/IJNS, Segher, 639 gO4
EVERI¡JINE, Gí11is, BL0
Kerstoffels, BL0
EVERI^/YN,

Boegaerde, 345

FRESINGHE, Ectore
FRESINGHEN, Ector

AechLer Bl

Arent, BL
Jan, 98O L038 1,41,3 1"439
- h¡ed" Roegier, 767
EVERWYNE, Etorre, 793

GADERGOET,

Janne, gadergoet geheten,
Segher, 9Sz

1,tO3

EVERWYNS, Jan, 1015
EXAERDE, Janne van, 427 4Sg
EXPOELE, Wil1em van, ZgB
BYLSOETEN, echtg. Stasi.n Ryots, 5g
EYMSRODE, Jhane van, 29s

FATTOPPE,

Michiel,

836

FEfNS, Ghiselbrecht, 529
FEKEL, Janne den, 192 670
FELLEN, Gillis den, I44g
Janne den, 376 377

Cornelis de, 1,236
cillis de, 1,236
Jan de, fs" Gillís, LZ36
Jan de, f s" Vriillem, 1236
FEYRIC, Jacob, 675
FEYTEMANNE, Gi11is, 36S
FIERAERT, pieter, 21
IIERIN, Jan , 699 699 7OO 7Ot L053 1.054
FEYNER,

L055 L306 1307 1.308 1,410
1465 1"466

1411"

- Wouter, 1,73
¡IERINS,
Arende ? 254
ClaÍsr 5B5
Clais, alias de Vleeshouwere, 776
Heinric, 443 445
Heinricke, 954
Jacob, !3O4
Jacop, fs" Heinric, 953
Jan, 893 894 895 írOOT L008 L009
10L0 1253 1,254 1"25s 1256
hJouteren, L335 L336
ISSEEL, phitips, 1"392

Jan, 1,426
ONKE, CIaisr 683
OLX, wed "

1.459

van

den

van, 44
van, 32 769 934

zLe Jan Everwijn

- zie Janne Everwyne
GAFFELKIN, Jan, 593 L005

Janne, 616
GAGE, Jacop van der, 42O
GAIGES, Jacoppe van, 591
GALMAER, L000
GALMAERS, Lisbette, 772
GANC, Heinric de, t43g
GANSBEKE, tdillem van, Stg 1,209
Willeme van, 263
GAPAERT, de, zÍ-e Hughen den Spoermakere
GARDYSER, Jan, 398
GAUSEEL, Jan, 14

Jaquemart, 14
van de, wed" Jan Markolfs

GAVERE, Aechte
824

- Janne van, 31
Jan de, 961, LO37 j_O3g
Jan
de, fs. Jan, LA37 1O3g
Martin
de, 1"41
Martine den, 1333
Mertin de, 477
SGHEENS, KaLheline, alias de LanghelÍne,
GHEEND,

1326

Jacob, 9Sz
den, zie pieteren de Jaghere
Mertin de, 653 gO9

GHBENSSONE,

GHEENT,

SGHEENTS, Mertinsr T6l
GHEERAERDE, zn" WilIem

Bertelmeeus,

930

van der Helstr936

GHEERAERDS, Michiele, alias de Cupere,
595
GHEERAERTS, Clais, 536
GHEERAERTSONET Arentr 993
GHEBROLF, Janne, 7gs
GHEERTRUDEN, moeder Colaert Commer, 741,

GHEEST,

Jan de, 297 853 L039 L30L

Claise, LZS4
Pieter van, t94

GHEILINC,
GHELRE,

206
GHEND,

Joes van, 557

GOESSELARE, Willem van, 621,
GOESSINET zfr. Katelj-nen van Erdenborch,

558

GHERNOOTE,Michiel, 877

GHEYLEN, Arende, 745cGHEYLINC, Lievin, 390
GHEYLINES, Barbele, L338

1.426

GHIJSELS, Rasen, 77
GHIJST, Lievin van der,
GHINDERHOVER,
383

44 142 667 1L83
Heinric van, 3BO 38L 3B2

Beelin, 192
Jacob, LO54
Lievin, 1"288
GHISELS, wed" Ghiselln, 169
Jan, 57O 877
Jan, fs. Jan, 8O4
Jan, alias Jan Joris,
GHISELINS,

Janne, 559 61-5 83O

Kateline, 1,426
Soetkine, 1426
GOETKINTS, Kateline,

57O

647

598

wed" GhiselbrechL van den,

Lysbette, vr" Seclyn,

GHYS, Jacopper 9TO
GHYSELINS, Lievin, L7OB
; .Marien , 1340 'Ì
GHYSELLINS, Marie , 1_335
GHYSELS, Li evin , 1245
GHYST, Liev j-n van, 347

779

2BO

1"181.

L-fevine van der, 75 94
Lievins van der, 76
GISTELE, Gheraert van, 650
GODEVERTS, Inghelram, 1-83
Symoen, 946

Yden,

1380

Gitlis, 1.439
Gillis de, L440
Gillis den, bi jgenaamd 'rbuskintr,
1-439
GRANCES, Hughe van, 829
GRAUMES, Hughe van, 86
GRAVE, DanieI de, B98
Gheeraerd de, fs" PÍeLer, 18
Gheeraert de, 5L6 974
Gheraerdt de ) 2BO
Gillis den, 1-38L
Jan de, 6c^7
Pieter de,
GRAVEN, Willems,

2C6

Heilzoete,
Soetin, 1341"

Segher van, t27t 1"21-2
Jan van der, 1-47 L
Jehanne
van der, 371
Kerstiaen van der, L83 371 617
704 744 887 1C^95

Janne cle, B9B
Janne den , L1-4 268

GODINS,

GOEDERNAEMS,
GOEDER:TIERS,

12311"23L
GOMAERS, Si-moen, 687
GONTERGHEM, Magdaleenen van, 1275

Zoetj-ne,

GRAEUVüERKERE,

- flíêrsin van der, 50 1,44 23O 232

Jan, 632
GODSHUI.,PE, Michiel,

1,426

GRACHT,

'

GODEI^IALEN,

Boudin, 135 2O2 4C6 566 639

Janne, 309
Piet.er van, 987
GOETKINT, Goessin, !231,

Willern; 164 559
GHISTELE, Ghuye van, tO29
GHUCHTE,
GHYHETS,

GOETHALS,
888
GOETHEM,

Mergriete, wed" Lievin Goerisr5TO
Racen,

Janne, 644

Lievin, 1339 1341,
Lievins, L33B
GOETALSE, Jacob, L376
GOETGHEBUER, Pieter, 851
Lievin,935
Lievine, 1-349

Lievin, 5O4 1416

Matthyse,

GOESSINS,

328

GOEDH.ALS, Boudin, 206
GOEDIVIAN, Jacob ) 1436
GOEGGHEBUER, Gillisse ? 429
GOEGI{ESCHIE, Heinric, 942
GOERIS, h/ed. LÍevin, 5 70
GOESSELAER, Willem van, 634
1.251" 137c- 1422

3

78

1352

1"tOO

sGRAVEN, l,rlouteren , 544
GREEFT, Gi1lis van der, L398

tO14 1A9t

GROETAERT, Jan, 21.
GROETDUME, Jacop, 795
GROETE, Segher de , 1"L64
GROETEN, ci11is, 455
sGROETEN, Gi11is, 948
GROETENBRUEL, Heinric van, 743

2C.7

GROETHAERDT, pieter, 874
GROETHAERT, l¡Jiltemme , tt}t
GROETHEERE, Loeni se den , 1,437

Louys de, 959

SGROOTEN, Katheli_ne, 1,186
GROOTHEERE, Loenis de, 997
GROOTHUERDE, Janne, fs" I¡/outer, gB4

GROTENBRIEL, Thomaes van, 1"277
sGRUTER, jonkvroui^/, L0
GRUTERE, Boudin de, 75O LOZ3 1,37A
Boudine de, BB7 929
Boudine den, 695 777 L3Z3
Everdey de, 657
Everdeye de, L6 ZZO 923 951
Ghiselbrecht de, 7gZ g43
Ghiselbrecht de, fs. Jan, 1060

Ghiselbrecht den, 7O3
Ghiselbrecht den, fs. Osts
Ghyselbrecht de, 744

Giselbrecht,

GRUTERS,

s -i. - wed " Osts , 221
SGRUTERS, Hosts, 69S 7A3
- wed " Jan , 91_2

213

.

- wed" Jan, alias van Boeclaerr4TT
- wed" Jan, bíjgenaamd van rfbote_
laerrt, 9O9
Osts, 887
GRUTRE, Boudin de, j.5
Boudine den, 1324
Ghyselbrecht den, 59L
GRUUTHUSE, Ghildolf van den, 3 4
cRUl^/BL, Heinric de, 1,297
GUTSOMME, Bernaerde den, L366
Mattheeus, LLg8
HACKEN, Mergriete van der,
HACKERE, Jan van den, 957
Segher van den, L015

, Gi 1 1i s , 194
IAEC, Matthise den,
:IADDIN

18 5

SZ3

{AECX, Gheertruud, 976
{AELh/IJNE, Daniel van, 1356

pauwelse , g7
{AERINX, Heinric , 768
IAERMAKERE, Jan de, 168 ZO4
{ABRBEELE,

Godevaerde van der, 921
Godeverde van der, 122 LL3O

Jacob van der, 755
wed"
Jacob van der, 3 4
Jacoppe van der, 1,16C_
Janne van der, 583 932
LÍevine van der, 1,4L6
Meeus van der, 81,4
Mende van der, 635
Raesse van der, 615

Jan, 760
Jan, 1O35:74A9, 1440
Jan, fs. Jacob, 528 L035

HAGHENE,

Janne, 1_052
Pauwels, 528 1O35
HAGHINE, Janne, BO7
HALAUTE,

HABINS, Janne, 236
HACKE, zle Jacob van Lokerhoute

ttg

Lt

HAGHIN,

7O2

Everdey, 1"!93
Ghiselbrecht, 765
Ghiselbrecht, fs. Osts,

HAESBYT, Janne, 263
HAESBYTS, Roet,sele, 1343
HAESTEGHE, Jacob de, 494
SHAEYERS, KaLeline, 834
Katheline, 768
HAFTE, Jacop van der, zLC
HAGHE, Gil1is van der, fs" Jan,
Gillisse van der, 889

Jan,

Janne,

1262

1261,

HALE, Janne van, 638
HALLEN, Jan van der,

alias van Hamen,
7C-14 1.097
HALNIE, Jan , 1,232
HALOUTE, Pieteren, 725
HAMELAKINS, Jacop, tz9
HAMELRIXKE, Pieter, 1OB4
HAMEN, van, zíe Jan van der Hallen
HAMER, Jacobpe den, 444
Jacoppe den, 774
HAMERT, Aelbrecht van, 735
Aelbrechte; 78 .':
HAMMAN, Gelnoete den, fs" Lievin, 88
HAMME, Jacobpe van, 41"1,
Jan van den, 848 1320 1375
Janne van den, 3L3

921"

Katheline van den, B4B
mevrouv\r
Van den, 824
Pieter van, 969
Pieteren van den, 952
Willem van den, fs. pieter,
HAMMERT, Aelbrechte van, 81_O
HANAUWE, Lysbetten van der, 1"47
HANE, Heinricke van den, 515
- l. c

'\.t

g16
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HANE,

Heynric van den,

49

Lievine den, 1307 1323 !324 1439
I^ti 1 l emme van den
, 1,39
HANNEKINE, fs" Gillis Boone, 675
fs" Wulf van den Berghe, 706
HANNEMANNE, Janne, fs. Jan, g7S
HANSBEKE, Heinric van , 1,4O L2g7
HANSELAER, LievÍne van, 1,293
HANSIN, CIais, 1186

HANSINE,

Gi11isse,769

HARDERRUST, zie Gheeraert Coelins,
HARDEWEEL, Lisbetten, 1,224

HAREh/IJLRE, Claíse van , 75L
HARINGHE, Janne, B1
HARINX? rn/ed" Jan, 128 255 745 746

748 111"L
HAROIE, Gheeraerde, 447
HASCHE, Janne van den, 360
HASCHEEPE, pieter van der, LL50

747 I

Gil1is der 1059
Joes de, 6
Segher de, L059
HASELBEKE, Cornelis van, alias Claus,
175
sHASEN, Katheline, nat" dr" Jacoppe van
Hertbuer, 786 787
HASSAERT, Lievin, 175
HASSCHE, Wouter van den, 1OB5
HASTE, Jan van der, L191"
Janne van den, 1251, 1,370
HAUDEN, Janne den, 784
HAUI^IENr. Janne , 899
HAUI^/FNZELE, cillis
van , 228
HAV.ERSYPE, Beatrise van den, v/ed" Jan

Leeneeren, 175
HAYER, Wouter, 276
HAZE, Joes de, 1207
HAZE- Zegher de, 592
HEBBEL, Jan, 16 2O9
1,331,

van den,

1_5O 82

Lievin, 2O9
HECKAERDE, Jan, 745 746 747
HECKARDE, Jan, 748
HECKE, Aechten van den, 826
Fransois van den, í-379
Gillis van den, L353
Heinric van den, 967
Jacoppe van den, bi jgenaamcl van
den Scotte, 299
Jan van den, 1"75 3O7 1,ZZS 1"359

Z

1OS2

Janne van der, 1,182 1,470
Mattheeuse van deri, fs" Fransois,
L379

Pieteren van den, 274 473
Willem van den, 1,164

HEECKE, Janne

van,

1324

Robbrecht van 55O
HEECKEN, Jacoppe van der, 1106
Jan van der, 1439

HEECT, GiIlis de, 592
HEEDE, Gheeraerd van den,

HASE,

Janne,

HECKE, Janne

fs" Jan,

631"

Gheeraert van den, 2BS 1453
Janne van den, 41-9 525
Katheline van den, fa" Janne,
Loclewyke van der:, Z4g
Lysbette van den, 792

HEEDEVBLDE, Cl ai s vanrì
HEEKAERT, Jacop, 443

,

386

HEEKE, Jan van, fs" Robbrecht,
HEEKEN, Claise van der, 5O5

Jacoppe van

der,

1,6

L34S

Jan van der, 558 1023
Janne van der, 15 1191" L395
Janne van der, fs" Simoens,

HEENSE, Zegher, 592
HEERE, Philippe den, 91, LL85
HEERENBOUTE,
HEERENBOUTS,

43

Janne, 66

S4B

Jan, 357 649
Heinric van der, 576
HEERENTHOUTE, Jan van den, fs. Manghelin, 1,2
HEIDEN, Janne van der, f s" Heinric rl,OO4
HEïLSOETEN, echtg" Justaes RÍoet, 22
HEINRIC, fs " Heinric de Necker , SZs
Janne, 242
Segeren , 1,21,0
HEINRICS, CIais, 6771
HEïIVRICSONE, Janne, 6O3
HEINRICXSONIL CIaise, L03
HEÍNS, Pieteren, 421"
HEIRBUER, SaIhadin, 264
HEKKE, Jan van der, 21"
HELLEN, Gi1lis van der, 249
HELLINS, Pi-eter, 131.
HEERENT,

HELLINSSONE, Mo, 1,247
HELOUT, Pieteren van, 1,1"47
HELS, Mergriete , 56 5 1"243 1_336
HELSBROUKE, Jacop van der, 32
HELST, Lisbette van der, 863
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HELST, Mergriete van der, 936
Rombout van der, 5SB

- Willem van der, 936
HENDE, Joeris van den, 570
HENJOU, Olivier van , 1,ZLg

HERDBUER, Janne, 246
HERENBOUDE, Janne, 968
HERMANS, Lysbetter STg
HERMELGHEM, Andriese van, 1O43 1271"
HERNYN, Jan, 341.
HERPOLF, Jan, 4O7
HERPOLY, Jan, 875
HERREMUDE, Marie van, I4O1"
HERT, Jacoppe de, 6L3
Jan de, fs. Jan, 535

dHERT,

Jan,

252

Jacobbe van, 947
Jacoppe van, 786 797
- Jan van, 52O BO2
Janne van, 624
Pieter van, 772 969 L427 1,428
Pieteren van, 537 S7Z 732 1,445
SaI adi j n van , 3 58 1,431, 1433 1,435

HERTBUER,

1"436 1450

Saladin van,
1.21.4 1,215

!220

1"21"0 1211, 1,212 1,213

1,2!6 121,7 1218 1219

Saladyn van, 267 269 355 356 357
359 7430 1,432 1,434
Sal:hadi jn',van ,11"2 1,1,3 530 BBg
969 973 L429

Salhadin, 871Salhadin van, 797 799 867 868

869 87o 872 873 874
Salhadine van, 1465
Salhadyn van,

875

1"1.4 1,1,5 1"72 529

972 1346 1_347 t34B 1.349
Zaladine van, 79s
HERTBUERE, Pieteren van, 949

HERTHOGHE, Jacop de, 7!g
SHERÎOGHEN, Thomaes, IOZ7

tSHERTS,

Jan,

1"O10

Jan van, 1O4O
HERI^/EGHE, Jan van der,
HERVE,

HESE,

Martin,

13

cillis

van der,

77O

Janne van der, 686
Roelande van der, 515 7OB 91"L
1250

Roelant van der, 1,12
Sanderse van der, 686
Thomase van der, van den lrierde
geheten, 22O

HEYGHE, Janne van, 667
HEYGHEM, Janne van, 1086
HEYMANS, ci11is, 579
Jan, 58O
Lysbette, 579 58O

Nannen,

5BO

HEYNMANS, wed

" Jan , 1,403
PÍetren, 179
HEYTHUSE, Jan van, I47Z
HIDDE, Harent, 896
HïFERINGHEN, Jan van, SIT
HTLDE, Michiele van der, 376 377
HïLLAER, Pieter van, L073 L0gL
Pieter van, fs" Jan, AZt
HITTERT, Wouter van der, L09g
'-'FiOEDr Lievine, 1,032
HOEDE, Kateline van den, 13C4
Lievin , 1C62 1,222
HOEDEVELDE, CIaÍs van, T7B
Claise van , 1"34
HOEDONC, Jacob van, 1"1,3
KateLine van , 11"5
HOEGHE, Michiete de, 555
HOEGHEHUUS, Janne van den, 495
HOEGHENHUUS, Liefkine van den, 1.469
Líevin van den, 41,7
HEYNS,

HOELBROUCH, ,¡red" Janne Van, 1"761"
HOERNE, Joesse van den, LL35
Joesse van der, 1,163
Wi1lem van, 445

HOERNIC,
1,49

van den, 1,266
Pieter van den, IO27 1,266
Pj-eteren van, LO24 1"234 1379
Pieteren van den, 1-323 1"235 t32Z
HEURNE, Mergriete van, 564
HESSCHE, Hannekine

HEVERGHEM, Janne van, B7g
HEVERSBERSCH, Claise van, 531
HEYBAUDE, Stevin, 791,
HEYDEN, Gheertruut van der, 491"

Danite,

9lO

Heinric , 77

1,468

Mergriete, 1,468
HOERNICKE, Gi11is, 952
cilIisse, 952
Janne van den, fs" Heinric,
Mergriete van den, 843
Symoene, 11A9

237
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HOERZELE, Jan van
HOET, Lievin, 687
HOFMAN, Jan, 994

den,

678

HOGHEN, Pieteren den, 5BO
HOGHENHUUS, Mergriete van der, 843
HOLE, Heinric van der, 659
Janne van der, 1,394
Lievin van den, 338
LodewiJc van den, 44 667 670

Lodewijke van den, 75 76 94 323
Lodewyc van den, 50 142 144 23O
232 347 668 760 1077 1181, 1L83
Lodewycke van den, 495
Lodewycx van den, 229
Lodewyke van den, 1,43
Lodewyx van der, 226
Yden van den, lved . Gheerems

sVliegherer Ggl,
HOLLANDER, Simoen den , L1.7 4
HOLS, Janne, 262
HOMLAY, Laureins, 45O
HOND, PieLer de, 965
lnlil- lemme den, 226
HONDSCHOTB, mevrouh, van, 1,122 11,27
HONNE, Pieter, L322
HONT, Jan de, 916
Janne den, LL79
Mase

den, 32L

Willem de,

53B

L1,!9

HOOLBROUX, Jan, 2
HORNTC, Gi11is, 310 gL0
HOSTE, Janne, tI91
HOUCMANNE, Janne, AZs
HOUDENHUUS, Jacob van den, 1O5L
HOUKARDE, Janne, IOOB
HOUKE, Matthi j s uten, 1,68
OlivÍer van den , 1,227
HOUTE, Jan van den, I4O9

Janne van den, !4O9

Lj.evine van den, 7OO
Raessen van den, 1,045
HOUTEM, Jan van, 7449
HOUTEN, van, zle Jan van der Doerent
Jan van, 3 L6 1.286
Janne van, 1023 L033

{OUTERS, Jacob van der, 935
{OUTHE, Mechiele van den, 1'354
{OUTHEM, Jan van, zGO 1353

Janne van,

71,76

Symoen van, 31*
Symoene van, 46

HOUTKINE, Jacob van den, 925
HOUTSCILTS, Jan, 765
HOUVEN, Gheeraert van der, L365
Gheerarde van der, 94

Jan van den,

9

HOUVENEEREN, Wi11em, L000
HOUVERE, Janne van den, fs"
HOUWERE, Janne den, 1"402

Giltis,

860

HOVE, Bodj-ne, uten
Boudine ut,en

, loz
, 99 1OO 1O1, 1.O3 tO4
189
Gheeraerd uten, 69
Gheeraerde van der, 1156
- wed" Goessins van den, 7Sg
Jan uten, 86
Janne van den, 11"31
Lievín uten, 5
Symoen uten, 16 1-331
- Wi1lem van den, 5L9 1-t1S 1131,
Willemme van den, 2GO
Wouter van, L83
HOYE, Ectore van, tL65
HOYEN, Robberecht van der, 412
HUERNE, Jan van, 1,71
HUEVERENBROUKE, Arend van, 646
HUFFELGHEM, Jan van, 633
HUFFLE, Laureinse van der, 1,214
HUGHE, Boudin van, fs. Heínric, 677
HUGHENSOENS, Andries, 1,415
HUGHENSONE, Ector, 71,16
HUKINS, Lysbetten, 76
HULENBROUC, Heinric van, B4O
Paschier van, B4O
HULLE, Jan van den, 35C g7g !O1.4 1O3O
1A91 125L

Jan van der, 1C-23
Janne van den, 9OO 9OB 1033 1L42
1143 1265 1.324 L358
Janne van dern 136 247 343 441"
LO23

Loye van den, 509

van den, 21,L
Pieteren van den, 1"11"4
HULST, Gil11s van den, 778
Gillis van der, 778
Gillisse van der, 655
HULSTAERÎ, Gillisr 3B9
Lievin, 389
HURTEBUUC, Justaes, 1-72
Justaesse, 5L0
Stasine, 2O8
HULSE, Jan

21"1,

van, 757
HUUGHS, Janne, L1C8
HUUSMAN, Jan, 62C
HUUSMANNE, Mechiele, 684
HUUSSE, Simoen van, 21,1, Z12
Simoens van, 755
Symoen van, 215 L303
HUUTGHEBAUT, Harent , 1,66
HUVENBROUC, Paesschier van,
HYFTE, Mergriet,e van , L1.66
HUSE, Simoens

HYSSELTr,Mergriete van

der,

JOGHE,

Heinric

1_OB

768

fs" Jacob, 1O35
Jacob, fs" Jan, 1035
Pleter, fs" Hei_nric, 473

Vincent, L21 1,õ41,
Vincente, 7BO
ïNGHELANT, Jan, 693
ïNGHELBRECHT, Jacop r ,916
ïNGHELE, broer van Jan de Beelde,
Jacoppe, !01"6
Vincente, 37O
INGHELS, Jan, 777

JACOBSOENS,

Janne,

387

449

fs" Janne den Steene, 475
Pieter, 462
IAENKIN, dr " Vùi I l em Houveneeren , IOOO
IAGHERE, Janne den, I23Z
Lievine den, 1_83
Olivier de, 660
Pieter de, 1439 1,44A
Pieteren de, alias nden gheentr,
JACOP,

IACOPSSONE,

1"239

t zfr. Roetsele Haesbyts ,
, 662
IANSSONE, Boudin , zLg
Gheeraerd, 1244
IANNE

IANS, Kathelíne

Jacop, 4!g

398
BBO

- wed " Pieter, 974
JORYS, Jan, 2OB
JOURS, Jan, 372 133S 1336 1.337 1338 j-339
1.340 1.341,

1343

Pieter, L41"5
PÍeteren, 514
r
Roelant, 1OO2
'AQUEMYNS, Heinric,
517
EHANNE, echtg" Gheeraert de RùddererTTg
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JUEDE, Ghiselbrecht
JUGON,

den,
Oliviere van, 454

1369

KATELINE, wed

-

LO23
Heynmans , 1"403

pieter,

Philips de,

JORIS, Jan, zLe Jan Ghisels

BBg

" Jan

n 9A

SJONGHE, weduwe, 2O1
JONGHELINC, pj-eteren , 168
JONGHEN, Phillpse den, 1,246
Robbrechte den, 337
JONGHERE, Janne den, 1,109

AechLen, g2g

IVETEN, wed

den

Vossaert de,

417
INGHEL, Jacob,

sïONGHEN,

B86

Gheerolve den, LZZs

Jan de, L5L 325 835 1045
Jan de, fs" Jan, 291
JONGHE, Jan de, 26 586
Jan de, fs" philip, L480
Jan de, fs" philips, 586

IMEYTS, GilIisr 192
ïNDELINS, Katelinen, van doinse geheten,

Wi11em,

FeinsÍs de,

JONCHEERE,

-

" Jacob Coevoet , L26g
echtg. Jacob Goedman , 1"436
echtg" Jacob Goetalse, 1376
dr" Jacop potters, 974
echtg" Jan Brunals, 439
echtg" Jan Dullaert, Z1,g
nat. dr " Jan pittin , 1,242
echtg " Jan van Oeteghem , 1,7O
vro van Mertine van Sycler, 291
dr " Pase van der Mersch , 1441nat" dr" Roelant van den
Damme,
1004

- wed" Segher Bet, 92
nat" dr" Everaerd van den
Driessche, 793
echtg" Gillis Groeten, r455
dr " Hei l soete s\¡titten , 1281,
nat" dr" Jan Beele, 555
echtg" Jan Spaderike, 81,1"
- vr" Janne den Wercman, ST3
- wed " Osts Gruters , 221,
dr" Willem van den Hecke, 1.164
KATHELINEN, wed" Jan Mayhuus, ggg
KAUVüEEDEN, pleter van der, 249
KAUI^/ERIX, Jan, L33g
KEERBERGHEN, Janne van, 1161.
KATHELINE,

212

j-s van den, 886
KEERSMAKERB, Jan de, fs. GiItis,
KEERE, GiLl

g4A

Janne den, L43

Philips, 1,27A
Stevine, 1278
KEKELINGHE, Janne , B1,g
KELJOET, Janne, L33O
Kateline, wed" Jan van Daelpi tte ,
13 30
KELLTOBÎ, Claiser BS2
KEMELE, Jacob van, 55L
KEMPE, Gi11is, 1058
- Gillis de, 522
Gi 1li s clen , 495
KEMPENGASTE, Gi11Ís, 244
KENNEI!, Jan, 453
KERCHEM, Claise van, 1,51"
KERCHOF, Janne I 495
KERCHOVE, Boudine van den, 484
Cornelisse van den, 4gg
Ghiselbrechte van den, 1,4O
Jan van de, 397 7IB
Jan van den, 3O7 584
Jan van der, 736
KEERSTOC,

Janne,

L1,58

Janne van den, j.5O 736 L479

KERCKEN, -,61ai

se van der, 97
Jan van der, tz7g
Phelipse van der, 1"349

KERKEN,

KERSBELC, Janne van, L036
KERSMAKERE, Jacop de, IZ7T
KERSSEN, Jan van der, IALT
KERSTEMANNE, Symoen , 1,430
KERSTIAENS, weduwe, 20L

Katheline,

(ERSTTNE, üroubr

wed"

Jan van

570

van Daneele Ser,

(ERZE, Pieter, 1O31
(ESEL, Jan , 224 1O2O

Willem, 224
Jan, 177

(ESELE,

Janne den, 1gz
van, 84 g1B
- wed " van , 496
- wed " Pi-eter van, 1_397

IETELBOETERE,

:ETS, Piet.er

KAYTERE,

KEZEL,

Janne, fs" Jan,

Wfllem,

424
274

A4S

796

KIL, Pauwels, L279
KïLLE, Claise, 1OO

KïLLEN, Janne, 1O4
KïNDEKIN, Lievin, L7

Líevin, 154
Lievine, 1AB4
KNf JF, Jan cle, L000
KNUTS, Gheeraerd dê, L98
Willem de, 198
KOC, Fransois de, 48
Jan de, 1456
Janne den, 385
Janne den, fs. Willem, 1291,
Raessen den, 2OO
Segher de, 1-11.6
Wi 11em den , 1,291,
Willemme den, 747
KOEC, Diederic, 4.30
KOET, Diederic, 249 L436
Diederic, fs" pieters, 44O
Diedericke, 366
KOTHERE, Janne van, 472
sKOX, Kateline, 54
KïNDEKINE,

Janne,

1333

de, j.55
KUELNEERE, Claise den, 1,91
SKUPERS, Katheline, ZBB
KURSEN, Michiele, L306
KUSEN, Jan, 4BB
KUSERE, Jan de, 1"92
KUYE, Jan, 249

106T

Baestode,

Janne de, 775

KRIEKERSTEENE,

Gi11is, 570
Jacob, 1"2O6
- wed" Jacob, 393
(ERSTIANS,

Gillis,

zLe Janne Wandelaert,

KUBTS, WÍ11em

Boudin, B2t
Dani-ele, 570

Jacoppe,

KEVER, Gil1is de, fs"
KEYSER, Jan de,851_
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LACHENGOEN, Simoene, 1.37L
LACHENJOEN, Symoene, Ags
LACHENROEN, Symoen, 935
LADDEN, Andries, 738

Andriese, 225
Jan, 91O
Janne, 1325

LAEPHOUT,

- Wil1em, 3t7
van, L056 1.1,42
LAET, Gillis de, 528 L035 1OB5
Gi11ís den, LO4O
LAERNE, Janne

LAKAERT,

Janne, 554

LAKE, PÍ-eter van

der,

8L9

.,

213
LAMBERT, NicasÍne, 287
LAMBRECHT, Gitlisr 692
LAMBRECHTS? Gitlís,
196 239

cillisse,9O3
Jan, fs. Boykins,
LAMMIXIS, Jan, 561_

LARE, Lievine van den, 1..6L
Segher van den, 692
Segher van der, L439
Zegher van den, 277

968

Valentine, 1O93
Giltis, 35
LATHOUWERS, Jan, L85
LATTE, Jan, í-.A4g
LATTEN, Ghiselbrecht, 35
LARMYER,

LATEN,

Janne, 498 1"1"20
Li_sbetten, 6
Wi1lem, 375 1476
Wi1leme, BO9
LAMPE, Boudin, 4C,6

Jacob, 13O3
Jan, t_3O9 13L0 131,1 1312 1313
LAMPEN, Boudine, fs" Jacob, 1,71,
Jacob e t1OL
LANACKERE, Janne van, Lj.33
LANCBEEN, Jan, fs" Gheeraert, 3L8
LANCHEHOKERE, Kerstinen van, 842
LANCLEENE, GilIis, 1,41"
LANCPIETERS, Jan, 84L
LANDAES, Jacoppe van, 919
LANDE, lntillemme van den, 95
LANDEGHEM, Gheeraert van
, L1,41.
LANDHUUT, Gillis van, 3O4
Janne van, 8L5
LANDSMANS, Kateline, 325
LANDUUT, van, zLe pieter de pape
Arent van, 784
ci1lis van, 618 625
Gi 1 1i s se van , 61.4
Janne van, 338
LANGHE, Pieteren de, 956
LANGI{EERAERTSONE, Laurein.se, L035
Vict.oerkine, 1241,
LANGHEERARTS, Lisbetten, gO7
LANGHELEDE, Jan van I 7!s
LANGHELET,
Bertelmeeus,
RobbrechL, L236
,

Janne, 5OO
Mechíel, 366
Michiete, 796 LC33

LAUREINS,

1,3A2

LANGHELINE, zie Katheline sGheens
LANGHEN' Janne den, 5O4 568
;LANGHEN, Saren , 1,469
,ANGHEVELDE, Jan van, fs" Michiet, g64
Jan van, fs" Michiels, 937
,ANS, Boudin, 1431,
,ANTHEERE, Sanders de, L050
,ANTMETERE, Cornelis de, 427

-,.Gheeçaert deç_.48L þ33
Gheerard de, L439 t44O
Gheerarde de , 1,451"
Gheerarde den, 71,7

-s-)

-

Wi11em,.999

LAUWAERT, Jacob, 1L66
LAUI^/ART, Pietren , 1"ZBB 1290
LAUI^/EREINS, Michiele, 547
Wi.lgemine, 1gg
LAUWERS, Jacoppe, L363

Jan, alias van Huckelem, 11,24
Janne, 1,79 728

LAVERDEYE,

Segeren,

LAYS, Willemme , 1"ZOO
LEDE, Janne van, 955

L4L6

Martin van, 1,94
Sanders van, 921
LEDEGHE, Boudin de, 349 775
Boudin,16O
Boudin de, 1_OgB
Boudin den, 275
Boudine den, 350
Boudine van, 1OOO

LEDEGHEN,

IZOT

Irrtillem de, 272
LEEN, CI ai se de , 1-IB

Gillis de, fs" Jan, LIg

Jan de, 1,18
LEENCNECHT, Daneel de,

Jan,

L390

33O

LEENE, Daniel van

den, 9L3
LEENEEREN, wed" Jan, L7s
LEENHEERE, GiIlesse den .662

cillisse den, L1,6O,
LEERSIEDERE, Jan de, 91
LEES, Mergríete, 1.419
LEEU, Jan, 1006

LEGHEN, Boudins, 483
LEïNS, Diederic van, 736

Ghelloet van,

653

loete van , B4B 1"37 s
Ghelvoet van, SO9 921.
Jan van, 13O 21O 21.1" 21,2 21"3 21,s
Ghel
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LEINS, Jan van, 314 429 43O 431. 432 533
651" 753 754 755 756 757 758 1456
7457 L458 1.459 1.460 1461
- wed" Jan van, 533

Mergriete van, 736
LEINSSCOEF, Goessin, 184 L85
LEISSCOEF, Jacop,1356
LEMBEKE, Janne van, 569
LENSEGHEM,

Laureins van,

van, 1,224
Gillis de, g30
pieter, 481,

LENT, Woutren

IOOO

LEPELEN,
LERNIER,
LESERE, Joesse, 542
LETTELJANS, GilJ_is, 379

Jan, 379
LEUVENE, Janne ,

1-L51"

Janne van, 7O7
Laurej_ns van, 324

.EI^/EERKE, GilIis , 1.014 1.:OgL
,EWEERKEN, GilIise, 350
,EWERKE, Gíllis, j.OO3
,EWERKEN, Gi11is, 343 1.323

,EXHUUS, Pieter, 1_O3S
,EYEN, PLeter -von-dêr; 93L
--, Röegeer -zan der, lt773
,EYN,$r:;Diederic _van; 397 603

Diederlcke ven,

_3OO

che]loete van, 313h

- Jan, . 319
Jan van, IOO 3L0 9O5
Janne van , 'l IO
Simoen van, 533
Symoene van, 3L0 9O5

EYSCOEF, Jacob, 234
EYSEN, CIais, zie Clais
ghe

ïBBE, Gillis,

Píeter,

van Caudenber_

B4Z
B4Z

ICHTERVELDE, Justaes van, 762 765
ICHTVOET, Janne, f s" Jan , 1,437

Janne, f s" Huughe, 1,437
fCHTVOETE, Everdeye, 34
fEBAERDE, Janne, 932
IEDEKERCKE, Stevine van, L472
IEDEKERKE, StevÍn van, L063 LL33

Stevine van,

32

IEFBRINGHE, Janne van, 696
IEFKIN t zo. Lievin van den Hoeghenhuus,
4L7
tEFKINE, fs" Gillis Boone, 675

LïEFKINE, nat " dr. I¡/illem Rugghestul,
1,1.1.5

LIEKERCKE, Stevine van, 834
LïEKERKE, Stevin van, 768 1Og4

Stevine van,

L0g0

cil1isse, L273
LïERE, Jan van, 981
LfEVEN, Jan van der, 995
Lf EVERBERCH, Claise van , 1,3t9
LIEVINS, Gitlis, 1"274
Jan, 603
Janne, 5 1"7O 449 1,334
LIGERS, Janne ? 1"261- 1262
LïJKE, Lybrechte van, 44A
LïKE, Lubrechte van, 9Sz
LïLLOE, heer van, 638
LïNDEMANNE, GiItis, 681
LïNDEN, Lodewyc van der, 971,
Mergriete van der, r¡/ed" pieter
van Kets, 1,397
LIEMAN,

LINKEBOSCH, Janne, 577
LÏNTERNE, mevrouw van, 459

LïPPINS, Janne, B7g
LïPS, Matteusr lOTT
LISBETTE, echtg" Aelbrechte van Emmertie
1.23

- nat" dr" Aleyten, dr" Willem
Claeis, L027
wed"
Boudin Vrtits ? 1"415
- wed" Jan pursmiers, 935
echtg. Jan van den Damme , 1,4OO
wed.
Jan Velghen , Z3B
echtg"
Jan van Ghend, 557
- echtg" Michiel Boens, 772
LISBETTENT' dr" phelicx Sonis I 1,369
LIVAERT, zLe Claise den Bonnere
LïVdERT, Gillis,
877
LOCHTINE, Kateline uten , 1,266
LOCKE, Jan, fs" Hei_nricx, 1"47L
LODEWIJC, graaf, 978
LOE, Janne van, ZC9
Janne van, fs. Simoen, ZOg
LOEKE, Jan, 587
LOEKTNE, Gil1is van, L39S

LOEN, l^li11emr 722

Heinkine, g9g L390
Pieter, 999
Pieteren, 1390
LOESEN¡ Andries den, 3L
Clementine den, 31"
LOENAERT,

,

21,5

LOETARTS, Mergriete,
LOETEN, Betten, 930
Heinric, 930
Lyssen, 930

MAECH, Lauwereins de, 71,3
SMAECHS, Lauhrere j.ns , 105B
MAEGH, Jan de, fs" Willem, 106g
Laureins de, 27

1,19

Pieter,930

Laureinse de; 6G1_
Laureinse den,
Laureyns de, 8O3
1"1,29
MAELDROY, Jacoppe, 67
Jan van der, 1129
MAELGAVERE, Jan van, 603
Segheren van der, L1,29
- Janne van, 242 464
LOEVEN, Marie van der, 1,196
Mergriete van, 1,177
LOKERHOUTB, Jacob van, alias Hacke, 692 MAERCT, i^iù)d. Jan van denr:
LOMBAERTS, Kateli_ne, wed" Roegeer van
MAERKET' EüirçeLnse van , 75
Wijnsberghe, 1A46
MAER.SCALCçi:pié€éi, I 10
LOMBARD, zie Anthonis van Troya
MAES, Jacabrìc'483 SZ4
LOETINE, Symoene, L099
LOETTNS, Simoene, 954
LOEVE, Cornelise van der,

LOMPRET, Guy van , 1,378
LONDERSELE, Janne van, 645
LONGCOURT, Jan de, 14Ot
LOUCOURT, Janne de, 348
LOUFS, Kerstiner 43L
LOVENDEGEM, Salmoen van, 729

Daneel van,
Jan van, 1_060

LOVENDEGHEM,

Z9g

Mergriete van,8BO
Saelmoen

van, t7

LUEDE, Janne den, 1"47O
-UEDEN, Jan, 636
.UEVENE, Fransoyse van, 77

Jan van, tL76
Janne van, 663
Lauwereins van, 845

,UKENBOSCH, Janne, 329
,USCHAERT, Goessin, 544
,USSCARDE, Goessine, L001
,USSCHAERDE, Goessin, 299 3O4 3O5
,USSCHAERT, Goessin , 241, 483 1221,
,USSENBROUC, Beatrisen van, 9gg L390
,USSTAERDE, Goessin, 29O
,YCBRUGGHEN, GilIis van der, 1"454
,YENSONE, Jan , 991,
,YSBETTE, echtg" Jacop uten Wu1ghen r1"1,76

1_

1221.

- Jacop, 1233
Jan, 9Bg

MAETSETTE,

-

Gheeraerde,

Wl11em, L35

L35

MAGH, wed" Jacop, 566
SMAGH, r¡¡ed. LaureÍns , L1L

MAIHU,

ci11is,
Jan,

I¡IAKEREEL,

Janne,

1.4O

21"4

561

Daneele van, 3
Daneels van, 264 268 634
Daniel van, 1"L4 1L9 635 636
1435 1,436

MALDEGHEM,

1,ZLg

Daniele van, 4 544
Daniels van, 2G7 871
Mergriete van, 224
Mergriete van, wed" Olivier Bruuscl

796
MALDERE, Janne

van, 1378
van, 9BO
MALSOMME, WilIem van, 1355
MAN, Jan de, 5L9 841.
Jan de, fs" Jan, tO62
Janne den, 223 294 1.171,
Pieter de, 589
Pieter de, fs" Joes, 839
echtg. Lievin van den Coutren,IZBT MANDE, Diederic, 433
,YSBETTE KATHELINE, bastaard Clais Steps MANDEN, Jan, 45
351
Jan van der, 71O
,YSBETTEN, vrouh¡ Janne Versaten ? 1,475
1^/i11em,
1"481_
,YSSE, echtg. Boudin Kerstiaens, gZt
MANNAERDE, ln/illeme ? 175
MANNAERT, Willem, fs" Jan, LttT
IABEUDS, Kateline , \^¡êd. Jan van Merle- SMANS, KateIiner T24
beke, 396
MANTENEERE, Gheeraerd de, 1"064
IACHTELGHEM, Ysabeelen van, 11_L6
MANTENERE, Gheeraert de, G 799 1"1.17
MALE, Lodewijk

216
MARANTS, Lysbetten, 255
MARE, Janne van der, 1,44 1,299
MARIE, echtg" Maes van den Daele, 247
MARIEN, echtg " Janne Minnen , 1,473
MARKOLFS, Jan, 824
MARTELEERE, Gheeraert de, 528
- Jan de, 528
Súmoen de, 528
- tlúillem cle, 529
MARTELERE, Gheeraerd de, L035
Gheeraert den , 1"18L
Gheerarde den, L367
- Jan de, L035
Simoen de, L035
hlillem de, L035
MARTINS, Gillisse, 1"479
Heinric, 9L9 tZSL 1370

Jan, 1_360
Kathelinen, ST6
Lievine,
782
Philips, L095
- tn/outeren, SgL 984
MARTROIT, Stevin du, 39
Stevine de , 928
Stevine du , 241
MASCHS, Clare ,5 33

MÀYEGHEM, Jan, 41"7
MAYENT Vf" Heinric

Heinric,

MECHIELS, Lievin , 1_OOO
MEERE, Andries van der, LO66
Gillis van der, 419
Jan van den, 30L

Jan van der, 564 62t
Janne van der, 231" BB5
Thomaes van der, 7ZZ 1,194 1,270
Thyrnan van der, 13L6
- vrouwe van den, 'vved. Gheraert

van Glste1e, 6SO
Zegher van der, 1,352

Jan van,

meier van,

31,L

L1G6

MATTHYS, Betkine

, L1,66
CaIlekiner l!66
Gtllis t 1,352

Kathelj-ner 728
Lauwerkine, 1"166
h/i1lem, 1-23
MAYAERDE,

Gitlisse,

41,4

1"104

Segher van, 234
Segheren van, 368 628
Zegheren van, 328 629

htillem van, 267 269 355 356
3s7 358 3s9 1429 L430 1431, 1,432

MEERENDRE,

1.433 L434 1"435 1436

pieteren van, L346
Vi/illem van, 1,1,2 11"3 Lt4 L15 1"Lg

MEERENDREE,

264 630 633 634 635 636 656 867
868 869 870 B7L 872 873 874 875
972 973 to9â L1"L9 1,210 12L1, 1"2L2
t2t3 121.4 1215 1,2!6 121.7 1218

187

philips van, 322
MASMINSTEENE, Jan van, 932 L035
MASSIN, Gi11is, 492
MASSINS, ci11is,632
MASTAERT, Hughe, 5I j.35O
MATHIJS, AIyssen, 239
- Jan, 239
MATOYERE, Janne, 387
MATTEN, Cornelise n 1_55
MATHHIJS.';ï , 1456
Janne,

Janne van, 593

Pieteren van, Lt3B

Jacoppe , 1,422
MASIERS, pieter, 692 g7g

I{ASMIEN,
MASMINE,

1--g3

MAYHU, Ghyselbrecht, 581
MAYHUUS, wed" Jan, BBB
MAYNS, Lisbette, fa" Jan, 732

MEEREN,

Truue, s33
MASE, Jacob, 137
MASMENSTEENE,

Wouters,

582

1"2L9 1,220 1,345 1347 1,348 1.349
MEERIJS, Willegemmere, 256

dr. Bernaert puls, tZ4O
Lodewijke van der, L1..g4
MEERSCH, Janoþ van defi 932
MEERSMAN, pi-eter de, 2g6
MEESEN, Pieteren, 1,243
MEESSINE, Bertelmeuse van, ZS3
Lievine van, 1,1,29
Pauwelkine van, fs" Bertelmeux,
MEERKINE,

253
MEESTER, Jacob den

,

1,279

Jan de, 1OB3
Jan de, fs" Ghiselbrecht, Z4S
Janne den, 5C7
Janne den, fs" pieter, 254
Hej-nricke den , 21"7
Yweine
den, atias Diedericxr1,237
-

MEEUS,

Lysbetten,

IO1,7

21.7

MEEUSSONE,

Berhouts,

591

Johannes, 6A1
MELEN, Arende van, alias quaetaerioeker,
1^158

MELIS,

Jan,

428

Segher,

L

Pieter van, 537
MELNYN-, Hughe van, 41,2
MENDONC, Jacob van, fs. pieter, 242
Jacoppe van, 506
MERENDREE, l¡r/i11em van, 529 530
MERGRIETE, vr" Andries sBrouwers, 338
- wed " Aren Bee1, 1
fao CIais Allincs, 721,
dr" Gillisse den Cupere, 195
echtg" Jacop Segers, 19
echtg" Jacoppe Bruussche, 1018
fa" Jan Blancstrain, 216
echtg" Jan de Marteleere, 529
nat " dr " Jan pÍetin , 1,36L
echtg" Jan Sekels, 395
- wed " Jan Sturtewaghens, 592
- wed" Jan Veys, 845
echtg " Janne Mat,thi j s, 11_66
echtg " Matthys sWagheneerç ,931"
echtg " Matthys sWagheneeren , 101_1,
echtg" Matt.hys Iniagheneren, 679
dr " Pieter Libbe , 842
echtg" Simoen de Marteleere, j_O35
fa" Simoen Gomaers, echtg" Lievin
Hoet, 687
echtg" Simoen Scemere, 94O
echtg" Stasin de Costere, BBB
;,*-iddn Wl$Iem, váiri,der Oerzele, 1_OOO
MERKAERT, Pieter,183
MERKINE, kd" van Ghiselbrecht Braems,
MELLE,

L1.28

MERLEBEKE,

Jan van,

396

Lysbette van, wed" van Galmaer,
1_OOO

YIERLIN, Jan, 239
UERLINE, Jan, L294

Janne, 14OO
Alyssen van dero ,nred" Michiel
van Padenbrouc, !O72
Fase van der, 604
Gillis van der, 519
Jan van der, 639 LO94
- wed . Jan van der, 1,323 1,324 1,438
Jan van der, aLÍas van Belleghem,

vIERSCH,

101.6

Jan van der, fs" Gil1is, 605
Jan van der, fs" píeter, 56
Janne van der, 752 1305

MERSCH,

Joos, 375
Kateline van der, wed" Clais
Daens, 737
Katheline van der, 422
Phaes van der, 422
Phase van der, L44t
Wi1lem van der, 938
WíIleme van der, 1192
Willemme van der, 12tO
MERSMAN, Jan de, 1.253
MERTINS, Aleycen, 76
Gheeraert,

92

Jan, 69
Philips, 278 629
MESTELOOT, Stevine de, B4g
METS, Gil1is de, 1,118
MEULEMAN, Jan, LOB?
MEULEN, Jacob van der, 726 727 1,418
Katheline van der, 923
Mergriete van der, f a. I¡litlem rZ3g
Pieteren van der, 923
MEULENDIJC, Pieteren, 1273
MEULENMEESTERE, h/outeren den, ZLg
MEULNE, Cornelis van der, i.386
Cornelisse van der, 1,342
MEUL,NEERE, Ghiselbrecht de, 698
SMEULNEEREN, Ghiselbrecht, 894 \OOT
MEUNC, Arent de, fs" Jan, tL62
Janne den , 1"37 4
Wauter de, fs" Wouter, 159
MEY, Jacoppe de, 71O
ln/iIlem de, 184
Willem den, L85
MEYERAERD, Jacob, 782
Jan, 782
MEYERAERDE, Jan van, 8O2

Janne, 315 497 L202
- Lievíne, 457 543 594 !026
MEYERART, Jacob, 41"7
Jan, 4!7
MEYERE, Fransois de , tooz 1C67

Gillis den,

7 90

Jan de, 222 398 1376
Jan de, fs" Andries, 923
Jan de, fs" Diedericx, 946
Jan de, fs" Jan, 4OB
Janne den, 65 854 1C49
Perchen den, 36L

1,211

218

MEYERE, Willem de, 23A 813
sMEYERS, Beele, 1,1-1-2 1,1,13
Beelen, 733
MEYHERAERDE, Janne , 1.423
MEYHUUS, Jan, 1217
MEYNHAERT, Phe1ipse, 272

sMEYS,

MOLENDIJKE, Piet,ren

Kateline, 141.5
zie Jan Corbeel

MEYVAERT,

MICHIELS, Joesse, 699
MIDDELT, Coelin van der,
MIDDERNACHT,

Janne,

871"

1046

MIERIE, Jan, de jonger 753
MTL, Jan de, L83
MINECUS, Janne,253
MINNAERT, Nise, 493

Nysr

4O3

Jan, 398
Pieteren, 918
MINNEBOD Pieter, 496
MINNEBODE,

Janne, 1473
MITIE, Annekine de, nat, dr" Jacob,
Callekine de, nato dro Jacob,
MINNEN,

Jacob de, t7

Turrekine de, nat" dr, Jacob,

MOENC,

Lievine den,

17
17
17

1,1,49

tsMOBNCX, Boudin, 1,286
MOENS, Janne, 718
Lauwers, 1443

MOERAERT, Gi.11is,9BO
MOERAET, ln/lI1em, B2B
MOERE, Jan van den, 1"1,28

1-3

MOEREEL, Pieter, 56
MOERKERKE, Roelant van, 974
MOERTERE, Jan van den, 423

Racen van der, 824
Symoen van den, 94t"

MOESOLFS,

Mergriete, 637
den, 1-53

MOINE, Goesin van
MOL, Jan de, 1"393

Janne de,

5O7

Maes de, 627
Thomaes de, 626
MOLEN,

1-OO5

Janne , 42 71"1,
MORAEN, Pieter, 461, 1c^26 12c.2 1467
MORAENS, vrouh/e, 1-255
lvlORALE, Fransoi s , B L5 L034 1,1"34
Fransoise, 352
Jan, 399
MOREELS, Stevin , 1"163
MOREM, Gil1is van, 7449
MORTIER, Pieter, 476
Pietren, t41O
MOSEN, wed. Jan van der, alias van
Buxtale, 383
MOSSCHAERT, Herman, 394
MOSSEVELDE, Everaerd van, 570
Everaerde van, 484 L039
Lieven van, 1191,
Lievj-n van, 373 577 1,283
MOTEN, GiLlis van der, 101"1"

Janne van der,

Pieter, fs" Jan, 962
MOENSSONE, Jan, 768
MOENSZOENS, Lisbett.e, 637
MOER, Jan de, 394
Lieven de, 399
Lievine den, 71,1, 869
Loenisse van den,

,

MOMPERS, Michiel, 637
MONNOYE, Janne, 495
MONOYE, Jan, 4BO
MONTENEERE, Lodewyci:de; " 3L9
MONTENERET' Ghoeraeçt de, 7463
Gheraerdt de, 566 1"332
MORAEL, Jan 7 224 759 1,037 L038 1,L49

Jacob van der, 372 373 374 7463

791,

MOTTENERE, Jan de, 1.265
MOURE, Kateline van den, fa"
wed" Jacob BoIs, 1,415

Loenis

,

Katheline van den, 7BB
Mergriete van den, 89
Pieter van den, 77
Pieter van den, fs" Pieter, 77
MOURSTRATEN, van der, zLe Janne van den
Eede
MOUSINS, Lysbette, 759
MOYAERT, Fransoisr 52S
MOYE, Jan de, 889

Phelips de,889
Lievine van der, 1,1,36
Mergriete van der, 2t
PieLren van der, 1245
MUELEMAN, zíe Jan van der Mue1en
MUELEN, Arende van der, 142
Gillis van der, 1,470
Jacob van der, 577 B2B 1"190
MUDEN,

1"284

Jacop van der, 1283
Jacoppe van der, 1,399

1"L91"

219

, Jan van der, mueleman geheten,
Jan van der, fs" Gi1lis, 1_470
Jan van der, fs" Jan, 1470
Janne van der, f s " Laureins, 1"1"7
- Mattheeus van der, fs" Gil1is,
1"47A
Matthyse
van der, L372
Pieter van der, 16 326 625 736

M UEL EN

877

1264

Pieteren van der, 1gB j.331
Pietren van der, 343
Willem van der, 1455
MUELENDIKE, Pieteren van, 650
MUELENLANDE, Heinric van den, IZOCI
MUELNEERE,

Berthelmeus de, 134

Willem de, 85L
MULENEN, Lare van der,

I47O
MUELNERE, chiselbrecht de , 1,4L1"
MUELNEREN, Ghyselbrecht, 1L46
SMUELNEREN, Lysbetten, 203
MUELNEURE, Ghiselbrecht, L54
MUENC, Boudine den, 36
Claise den, 57

Jan,

78O

Janne den, 227
SMUENC,

Boudin,

MUESINS,

25

ci11is,239

MULAERTS, Volcwijnen, 1246
MULHEM, Raessen van, 694
MULLEM, Race van, alias Wouters.- 564
Raessen van, 631,
MUNTE, Claise van, !238

Daneele van, 943

citlis

van,

654

Godeverde van , 1"1"33 1277
Godevert, van, 1133

" Godevert van , t2S9
Jacob van, L46
MURSEPAINS, Symoen, 1C23
-

wed

MURSEPETNE, Janne I 392
MUSCHS, Lisbet.ten, f a" Jan, 7 B
MUSSCHENZELî,, Jan van , 934
MUUSHOLE, Pauwelse, 883
MUI^/BRE, Justaes van, alias de Neve,

NACHT, Janne

den,

945

Li-evine den, 945
NACHTEGALE, Arende, 877

NACHTEGALE, Jan, 1209
NACHTEGALEN, Jan, 1"199

Janne, fs" Jan, 5A2
Lyncke, 394
NACHTEGHALE, Luuc, 469

NAECINS, cillisse,
647
NAEDT, Heinricke van der, 1433 1,434
NAET, Gi11is, 941
NASINS, ci11is, 1,44
NASTE, Janne van der, 365
NAYERE, Joes de, 1-16

Joesse den,
Willem den,

1"230

Heinric de,

1O7 436 525 11ZB

NECKER, BoudÍne
264

1-25

de, alias Spinnehout,

L285

Heinric de, fs. Heinric, IO7
Heínric den, fs" Heinric, 368
Heynen den, 436
Pieter de, 69 1.235
Willem de, fs. WiI1em, 1O9O
NECKERE, Boudin de, 1237
NEELIS, ci11is, L078
NEELS, Mertine, 389
NESTE, Jan van der, 359
NEUCS, Kerstoffels, 929
NEUFVILLE, Janne van, 11,41" 1"207
NEVE, Heinric den, L444
Jan, fs" Clais, 591
Jan de, 1"185
Justaes de, 20 641
- de, zLe Justaes van Muwere
NEVELE, Jan van, 417
Janne van, 483
Lodewyc van, 752 10L2
NEVELTNC, Jacob, zoe 222 3tZ 565 L338
Jan, 1_335 1336 L337 L339 1,340
1"341.
NEVYTS, Jan, fs" pieter, 1276
NEYTS, Jan, 1"332
Joesse,

1_OO9

NïEMARE, Jacob, 293
NïENEVE, Janne van, L303
NïEULANDE, Heincen van den, 266
NïEUPOERT, zie Willemme Arends
NIEU\^IENHUIS, Gillis van den, 505

NïJS, Pauwe1s, 24 7A
Pauwelse, I24B

NOBEL, Jan

,

1"O5O

22C,

de, 66L B1_B
Janne den, 1,159

NOBEL, Jan

OREEST,

Janne, 677
Mechiel , 964
NOEDONT, Joes r99O
NOEDONC,

NOESCHEN, Janne den, L1"00
NOKERE, Kateline van den,

Pieter, 1046
NOYT, Joes, 463
NUEFVTLLE, Janne van,
NOTïN,

1"OO4

349

Clais van, 781 L005 10L2
Claise van, 198 2OO
Clays van, 294
OEDONC, Jacob van, 873
Jacop van, 143c.
Jacoppe van, L21,7
OEGBERLANDE, Danckarde van, 1"41,s
OEGIERLANDE, Dankaert van, 1421,
OERDEGHEM, Jan van, 1,41,4
OERZELE, Jacob van den, 762
Jacop van der, L000
Jacoppe van den, 762
l¡lillem van der, 1_OOO
OEDEVELDE,

Wi11eme, 1_74
OEST, Janne van der, 1"466
OESMONDE,

Heinric de,
Heinric den, LzB!

OESTERLINC,

Jacob,

1,280

71,7

Jan van, 17O
Kathelinen van, BBB

Corneli s, 1"236
f,ETTERGHEM, Willem van, t2O3
)ETERMAN,

IGERLANDE, Danckaerde

van,

Danckaert van, 1L27
)LïVIERS, Pieteren, 165

LL22

INDERMAERT, MÍchíe1, L6B
INGHENADEGHEN, Janne, 5O5
5O5

Justaes, L2B 192

2O3 221" 369

417 452 473 621 653 826 11.28 1.22s
1"38

L

1.455

Mielberghen,
Raes, 557

)NREDENS,

hlouteren van,

it

493
239

::'

1O72

423

,

Gi111sse,

ä':
513

Jan van den, 4O4
Kateline, 1,47O
PAIS, Jan, 609
PALE, Jan, 658
Janne van der, fs" Jan, 897
Janne van der, de jonge, t71"z
Laureins, 658
Lisbette van der, 1451,
Pieter, 856
': - Pieteren,
658
PAEUWE,

PAGES,

PALEN, Lauwereins, 416

PALIN, Daneel, 192

Raesse, 653

)OTTHEM,

- DaneêIé,
Gi11is,31,4

PAESDAGH.|'

80L

Janne , 1"43
PAESSCHINE, echtg" Lodewyc Steemaer, 55
PAET, tnli l lem, 1_33
PAEU, Jacop de, 534 656
Jacoppe den, 743

CETEGHEM,

þJillem den,

Mechiele den,

Heinríc van,
Michiel van, 1O72
PAELDfNCS, Ivete, 84
PAELDINCX, Ineten, 9L8
PAELINX, Pieter, 496
PAEN, Jacop de, 306
PAESCHDAGS, Janl ?32
PAESDAGHE,

OESTERLINCS, Claren I L399
OESTERSELE, Jan van, L1"25
'- - -=- PlêÈer van, 1,166
CESTREM, Jacoppe van, 197

)NREDENE,

PACHTENERE,
PADENBROUC,

Jan, 7332

2O9

Jacoppe den,

Gillis den, 2
Goericke den, 486
OSTE, Gi1lis , fs" Jan, L05
- Jan, 1-059
OTTER, Mi-chiel den, 653
Michiele den, L3BO
OUCHTEL, Matthise, 1292
OUDENHOVE, Mergriete van, 1029
OUDïGHE, Gheertruden van, 977
OUKINE, Berthelmeus, 233
OVERACKERE, Jan van, 95O 11,71
Janne van, 20 428 641
OVERHACKERE, Fransois van, 21,
OVERMEERE, Janne van, 374
OVERVELDE, Segheren van, 2O5
OVERVELT, Clais van, 97O
OYSI, Wil lemme van, 1,172
ORNDENEERE,

Pieter, 2Og 496
Pietren , 1,387
PALINE, Pieteren, 9L8
PALM, Pieteren, 84

22L

Katheline van,
Wouter, 754
PAPAEL, LievÍ-ne, 35
PAMELE,

792

Jan, 969 1"296
, 6L5 1,295
Pieter, 969

PENNEMAN,

PANCOUKEN,

Gi11is, 1318
Gil1Ísse, 565 727 875
Jacob, 1_3 L8

Janne

PAPAL,

Jacoppe, 734 L359

L359

" Jan, 1359
Lievin,1359
Lievine, 713 839
APE, Claise de, 376
Gheeraerde den, 939
Gillise den, bijgenaamd Gille Wal_
leman, 1393
Jacob de, 1,376
Jan de, 556 1C-77 111,3
Jan de, fs" Jan, 1,1,30
Janne den, 895
Kerstof el- se den, t3O2
Lievin de, 728
Martin de, 69
Pieter de, S7g 5BO
Pieter de, van Landuut, 622
Pieteren den, 68 1_BO B9O
Segheren de, 596
Segheren den, 894 1310 1_4Zg
Simoene de, 8LL
Symoen de, 1"1,1,2
)APEGHEM, Berthelmeuse van, 966
Gheerolve van, 934
Pieteren van, 533 11"29
iPAPENT Aechten r 11,44
Kateline, 41,
Katheline, 36
- Mergriete, 670
Katheline, fa. Seghers, 1015
'}ARIJS,
)ARMENTIER, zie Janne den Cupere
Bri scese den , 141"9
'ARYS, Jan, 101-5
Jan, fs" Jan, 2gs
KaLheline, wed " Gheerolf Noetin s ,
833
-

wed

ATTYNE, Janne, LA7T
AUWELSONE, Bloc , j"53
AYEN, Janne, 921,
ECSTEENE, pieteren, 364
EDAERT, Jan, f s" ._Tan, 146
EïNAERTS, Marien, 921,

EïSTER, Salaert den, Z1"s
ENE, Janne van den, 4L1,

PENNEMANS, Boudin, 473
PEPERCORENS, Merqriete, 1,195

PERRE, Gheerard

van den,

1"060

Janne van den, 258 259 ZB4
Matheus van de, G92
Mattheuse van der, ZZB
MatLhys van clen, 854 14SB
MatLhyse van den, 692

Mattijs van den, 1,257
Jacob van, 434
Jacoppe van, 65
PETEGHEM, Aechte van, 936
SPEYTERS, Tannen t 1"472
PEYTRICKE, Everdey, 1"255
PHILIPS, Gi11is, 339 34O
PICKE, Jan, 892
PïNCKEN, Vì/illem de, 1A56 !OS7
PïELNAKE, Jacop, 266
Michiel, 266
PERBOEME,

PïELNAKERB,

Jacoppe,

Michiel,

271,

271

PïELVAKEN2 l¿tichiel , 876
PIENAKEN, Mechiel, 248

Michiel , 21_2
PÏET, van der, zie Heinric van der Donct

PIETERKEN, nat" zyro Gitlis
PïETERS, Gi11is, L83

LewerkerlOO3

Pieteren, 1167
PïETERSSOENS, Everdey, 2O4
PIETERSSONE, Janne, 97

PïETIN, Jan, 1"361
PïEYT, Goessin de, 7Z
PIJL, Boudin, 9
PïKEN, Pieteren , 1"192
PïLAET, Janne, 550
PILE, Pieteren ? 399

zie Janne Coolman
Heínric, IOOO
PITTE, Andries van den, 77O
Andriese van der, 1"31,3
Cl ai se van den , 1_O7 5
Jacob van den, 91-2 I44O
Jacop van den, 638 1439
Jan van den, fs" pieter, 60
Jan van den, fs" pieters, 396
Jan van den, fs" Symoen, 1O5g
Jan van der, 55
PfPERE,
PITMAN,
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PITTE, Luuc van den, 768
Simoen van den, 55O
Symoene van den, 794
l^/illem van de, 261 3O9
Willem van den, 144 159 165
557 558 663 664 665 666 7C,6
708 951 1224 1.384 1442 1443
Willem van der, 145 L60
PïTTHEM, Jan van, 12.36
PïTTIN, Jan, 1242
PITTTNS,

Jan,

71,5

PLAETSAERTS, Feyken 1 676
PLANCKE, ci 11i s van der , 1"352
PLANTERE, AndrÍese den, 41O
PLASSCHE, Kateline van den, wed"
van der Vennet, 763

Pieter van den,

PLATS, Gheertruden, 24

1,1C4

PLATTYN, Jan, 331
PLEKE, Jan , 1,45
PLUC, Goessin de, 91,4
POELE, Arent van den, 7L

wed. Jan van den, 6L9
Kateline van de, 355

?OLEIT, Jan, 923

921,

?OLLAER, Lievine van, LSg
?OLS, Mattheeus de, 43O
IOLSTRE, Jan de, 11,2
)ONTENOYS, t¡/i 11em, 305
)OPPE, Jan, 24A
)ORTERE, Laureins de, 421"
)ORTFONDEUR, Wi11em, 533

Jacoppe c1en,

Jan de, 34
LievÍn de,

AOL

452
974

,OTTERS, Jacop,
TPOTTERS, Gheertrude

Mergriete, 1,1"7
'OTTRE, Jan de, 966

,

1L7

Michiel PRIEME, Thomaes, 692

PRfNCHE, de, zie Gillis den Clerc
PROEST, Arende de, fs" Jan, 124A
Janne den, 855
PROVENGIER, Jacoppe, 847
PUDT, Jan de, 1293
PUEDER, Jan van, BC3
PUER, Jacob de, 446
1OO4

Diederic van, fs" Boudin,
Diederic van, fs" Diederic,
PULLEM, Wouter, 592
PULLERE, Jan van, 289
PULS, Bernaert, 1,24A
PURSMIERS, wed" Jan, 935
PULAER,

Gheeraard, 387
PUTTE, Baudine van den, 921
Jacop van den, 1-440
Janne van den, fs" Simoen,
Wíllem van den, 1195
PUTTHEM, Roegier van, 722

4B
4B

PUTOCKE,

PYLLE,

L50

Pieteren, 7!1"
Wil.lem de, 1"439 i"44O

PYNKERE,

QUAETAERIOEKER, zi-e Arende
QUEECX, wed. Jan, 619

)OTS,

Gillis de, 513
TPOTTER, Jacob, fs" WiIlem,
KateIine, 452
)OTTERE, Jacob de, 1,24

4C.9

707

Jacoppe den, 448

POELMAN, Jan, 1"1"O
POELVOERDE, Olivier van, 476
POERTEN, Jacoppe van der, 1"32
Kateline van der, 418
POERTERMAN, Casin, 106t
?OERTRE, Gi1lis de, IOOO

Janne,

Barbele, I21g
Barbelen, 1220
POUCSTRATEN, Symoen , 1,94
POULMANNE, Janne, 40
PRAET, Jan van, 1456 1.ASB
Janne van, 22
PRATERE, Gil li s den, 1155 1156 1,446
PREYS, Jan, 529
PRIC, Christoffels, 758
Jan, 621, 1191,
Janne, 1352
Kerstoffelse, fs" Jan, 621
PRICKE, Janne, 567
PRf EM, Janne, 1,41C.
POUCSTRAETS,

6

van

Melen

Katheline, wed" Jan van den poele,

619
QUINQUEREN,

Lievine van,

RABAUDE, Janne, 937
RABALIT, Jan, 1C^12 1,1,77
RABBYTS, Aechten, 334
Kateline, 334
RACE, Jan, 591
RADEWAERT,

Sanders,

95

4O1
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RAED, fnghelram de, 9OB
RAES, Daniel , 441"
Janne, fs" Racen Witten, 598

Pieter, 1236
RAESSEN, LÍ_ev5_ne , 32

RAET, Inghelram de, L397
Inghelramme de, 59S
RAKE, Janne van der, 55L

RAKEN, Jan, 1447
RAMEN, wed. Joes uten
RAMENT, PhiIÍps, 41O

, 1469
RAMMELERE, Jacob den, 1355
RAMONT, Symoene, fs" Jan, 597
RAMPAERT, Clais,4T
RANSBEKE, Adriaen van, 69
RANST, Janne, 98
RAPAERTS, Lysbette, 983 1269

RARESLAER, Jan
RASEGF{EM, Vr/eyn

van, 122
van, 1,298
RASOIR, Colaert, 39
RATTEPADE, Alysse van, tZ6B
Alyssen van, 1266
Kateline, wed. Jacop Coevoet s, 1"266
RAVEN, GilIis de, ALz
Jan de, fs" Jan, 1381
l¡iouter de, 934
Wouteren den, 278 1,32I
RAVENSCOET, Boudin van, 1,6 449 736
Willem van, L3B2
r,¡/i

l lemme van , 4G 1,292
RAVENSCOETE, Boudine van , 1,33I
RAVESCOET, Boudin van, 9BZ 985
Symoen van, 1066
RAVESTOET, Boudine van, 768
REBAU, Claís, 467

Claise,

REBBE,

59O

Goessin, 3L5 594 1,4?3

Jan, 352 444
wi11em, 2oB L335 1336 1.337
1339 !34C- 1"341

1338

ìEBBEN, Wil1emme, 3L2
ìEBUELKE, Segher van, van Wettere gehe_

t,en,

46

ìECHEM, Willem van, 30 56
ìEECBOSCH, Jan van, 1,376
ìEINGEER, ci11is, 9Oz
ìEïSCOET, Janne van, 1139
ìEKENERE, .Janne den, 1-474
ìEQUENERE, Jan de, 242
ìEUBf NS, Katheline, 701,
ìEYMARS, Beatrisse, 93O

Heinric, 135 723
Jan, 114
Jan, fs" píeter, 793
Pieterkine, fs" Alyssen Caelberchs, 74
REYNERSTEDE, Goessins van, 759
REYNGHERSMI ETE, Loclewyc van
, 6 38
REYNIERS, Gheeraert; r829
RIDDERE, Gheeraert de, 779
RïDDERS, wed " 77O
RIEBUELKE, pieter van, 1L33
RTEC, Wi1lem de, 1C25
RfEDE, Daniele van den, 7gB
Jan van de, 292
SRfEDEMAKERS, Mergriete, 1453
Rf EMELANDT, Lievin van, 1-046
RIEMELANT, Lievin, 544
Líevin van, 1"164
RIEMERSCH, Gi11is van, 553
RïEMMAKERE, Jacob de, 1197
Janne den, 1,197
RIFFLAERDE, Ghiselbrecht, 742
RUKE, Jan de, 3O1"
i^/ilIem de, 574 L251,
jldiilemme den, Z5O
=.
Rf JKEN, Janne clen , 231
Wi I lem den , 1,1,21,
RTJM, Boudine, 984
Jan, 477 91,2
Rf JME, Daniele, 1,137
RIJNVISCH, Everart, 4IB
RïKEBIERo C1ais, 923
RïNEEL, Philipse, 1431,
RïOET, Justa.es , 22
RïPEGHEERTS, Gi11is, 762
REYNEERE,

RïQUAERT, Wi11em, 1,422
RODE, Heinric van, 1O1B
RODEN, Heinric van, 1176
Janne van, 253
Lievin van, L343
Wouteren van, 316
ROEBOSCH, Janne van, L327
ROEDASE, Laureins, 213
ROEDEN, I-{einricke den , 1"139
ROEGEERS, Heinric, 592
ROBGERS, Jan,636
ROELAND, Joes, 437
ROELANT, Joos, fs" Jan, 296

Katelinen, fa" h/outer, 5I
Wouter, 51
ROELE, Pieter, 699
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ROELF, Gi11isr 472
ROELFS, cil1isse,455
ROELINS, Gheeraerd, 836

Gheeraerde,

Heinric,

Ghyselbrecht,

709

Gheeraert, i_435
Gillis, 474 737
Oegeerr

den, 373 90L
den, 2BL
RYFFLARDE, Ghiselbrecht, 9ZO
Wi1lem
Willemme

RUWERE,

L0L8

1226
55

RYI-IOTERE,

bastaardkind van GitIis van
Beversluis, 527
ROEMAERT, Jacob, 146C
ROEME, Gillisse van, 69 389
ROESCOCX, Mergriete, j.B5
ROESE, Jacop, fs; Andries, 1471
ROESELAER, Ghijselbrecht van, 145
Ghiselbrecht van,317
Jan van, 522
ROESSELAER, Ghiselbrecht van, 165 261,
483 1_177
Jan van, fs, pieter, 185
Janne van, 863
ROESSELAERE, Janne van, 184
Janne van, fs" pieLer, 184
ROETSTOCX, wed " Heinric , 184
ROKE, Jacob van de, fs" Jacob, 256
RONNEKINE, Gitl j_sse van, IO47
ROUGHE, Jan, 912
ROUSELAER, Ghiselbrecht van, 603
Jan van, 963
RUDDERE, Janne de, 727
RUDDRE, Janne den, I34B
RUEBINS, ci11is, 1256
RUEDE, Jan de, 650
Raessen den, 554
SRUESEN, Kateline, wed" Maes van den
Brande , 1"187
ROELKINE,

RUGGHENSCUL, Wi11em, 1OZ3
ln/i l lemme , 103 3
RUGGHENSCULLE, WilIem, 1023
RUGGHENSTUL, WitIem, 111,s
RUGGHESCULLE, Willemme, 929
RUGGHESTUL, Wi11em, 101,4 1O91"
1"143 13 33

!r/i1Iemme, 1,135 I3Z3 1324

den, 1"406
Gi1lisse,360
RUTERE, Janne den, 377
RUUSCHERE, Janne den, 1,2O
RUPERE, Gheerarde

RUSINS,

RUUSSCHAERT, Janne, 743
RUI^IEN, l,r/i1lem den, 44 49O
RUWERE, I^/illem de, 872 1,344

1C49

RYFLAERDE, Ghiselbrecht,
RYHOET, Justaes , 11,51

1"1"42

Justase,

RYM, Jan, 9O9
RYME, Symoene,

1.37

121e,

9O9

RYNVTSCH, Everart, 418
RYNVISSCHE, Everaerde, 691,
RYOET, Justaesse, 51,7
RYOETS, Staessin, 1,84 1-85
RYOOT, Gheeraert, 91"

Kateline,

RYOTE,
RYOTS,

91-

Justaesse, 545 562
KaLeline, 59

Stasin,59
lvillem,

RYQUART,

SAC, Janne,

1247

1233

1,91"

Mergriete, 145L
SAETTIJT, Osten den, 996
SAGHERE, Harende den, 233
Jan de, B 1_ 1.405
,Tan de, fs" Godevert, 551
Jan de, fs" Jan, 1,408
Jan den, 1037
Janne den, 32O
Janne den, fs" Jan, 682
SAMMANS, Ghelvoet, fs" Lievins,
Katheline, 1-006
SADENELS,

Matheus,

687

B48

Mattheus, L469
SANDE, Janne van den,

1284

SANTINE, Lievine, 11,54
SARENl', Janne van der, L059
SAUSIER, l,ievin, 42
SAYTEP, Michiel, 720
SCAEC, Wouter, 435

Diedericke, 43
Katheline, 1"I96
SCAELGEDECKERE, Jacop de, 353
SCAEP, Fransois, 25 751.
Fransoys, 36
Ghiselbrechte, 1,6L
Ghyselbrecht, 985
SCAEPDRIVERE, Pieter de, 473 491, 59L
Pieteren de, BO4
Pieteren den, 469
SCAECX,
SCAEDS,

SCAEPS,

OdÍnen,

t9O

225
SCAERSLIPERE, Jacob de, 5O9
SCAFFELT, Janne van der, L382
Simoen van der, 12BO
Symoen van der, 1,1,52 1274 L303
SCAGHE, Janne van der, L246

SCAGHEN,

Janne van der,

Heinric, 141"2
Heinricke, 1-361
SCALLOET, Jan, 206
SCALLULE, Clivier, 2BB
SCAMP, Philips, L060
SCANAFFINGHEN, Coelart van,
Jacop van, 167

Jan,

.r!4L2

1-67

1_L6B

Lippin j 679
Phelips, 234

446

Philips, 12G4
Philipse, 448
SCELPEN, PhelÍps, 93L
Philippe, L27A
Philipse, 1"317

SCEMERE, Simoen, 94O
SCEPPERE, zLe Gheerard Volken

Jan de, 1052

Wi11em, 797
SCERMERS,

Lisbetten,

l,ysbetten ,

SCERPINC,

547

224

Clais,551

SCEYSSINGHEN, Heynríc van, 57
SCHAVE, Janne van der, BO5
SCHEEDE, Píeter, 1L1O 1389
SCHEEDEN, Pieter, 1_3gB
SCHEERE, Heincen de, 261,
SCHELSTRATEN, Gheerolve van der, 648
SCHERMERE, Jan, 347
Llevine den, L367 L445
SCHERRE, Janne den, 681"

SCIETKATTE, SLevin, fs" Jan, 1"O71,
SCINKEL, Janne, fs" Jansl SS7
SCIPMAKERE, Annekine den, 1_36 3
SCOCKAERDE,

Janne,

BZ5

1252

2CI1

SCOENAERT, Jan, 584
SCOENEN, Jacop de, 168

SCAPE, Fransoys, 48
SCATTEMAN, MÍchiel , 784 1,446
SCATTEMANNE, Michiel, 1368
Michiele, 73O 1366
SCEENREMAER, Píeter , 1,47 5
SCELDEN, Janne van der, LtS3

SCELPE,

Heínric de,

SCOEMANS, Lisbette, 4OB
SCOENAERDE, Pieter, 166

Pieteren,

1"069

SCAKE, Diedericke ? 652
Vr/outren , IC94
SCAKERE, DÍ-edericke , IO47
SCALKIN, Hannekine, fs" Michiel

SCOCKERGACE, DanÍe1e van, 846
SCOEMAKERE, Claise den, 1221"

SCOENENSOONS, Zegher, 598
SCOENERS, Kerstiaen, 6OO
SCOENJANS, Thomaes, 79
SCOENNAERDE, Pieter, 1,99
Pietren, 199
SCOEP, Janne, 4C6
SCOERKIN, Coelardr 14
SCOERRYEN, Allaem van der, 475
SCOE'IE, Wouter van den, 356

van den, 868 B7O
Wouter van der, 529

Vr/outren

SCOETEN,

Martin, 166
SCONDERE, Mergriete, 330
SCORISSE, Justaes van, 1333
SCOTELARE, Janne den, f s " Jan, L1"7g
SCOTELEERE, Cornelis de, BOL
Cornelisse de, 715
Janne de, fs" Jan, 229
SCOTELEN, zte Manghelin de Coninc
SCOTEN, Joes, 23
SCOTTE, van den, zie Jacop van den He
SCOIERS,

Hecke, 299
SCOTTEN, Fransois, 839
SCOUDEVLfEGHE, Jacop, B9
SCOUPE, Jan, 1236
SCOUTEETE, GillÍs,
1"1,21,
KateIine, 322
SCCUTHEETE, Janne den, 1"1,46
SCOUTS, Maes , 1"415
SCOYER, I,r/i11em, L35
SCRAGHE, cillisse van der, 841
SCREKELE, Olivier van den, 263

Jan, 2L1"
zie Janne van den Velde,
Jan, 77O

SCUERBOUT,

SCULKINE,
SCURMANS,

SCUTEN, Raessen, 1"466
SCUULS, Lysbette , 1"429

SCUURMAN, Jan, 1,28
SCUUSSCHEN, Beatrisen,

ters,551

SCUUT, Raessen, L56
, 832
SECLYN, Ghuye van, 984
SCUI^iOUTE, Jan

wed" Jan sWin-
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aruuio*oERs, rut.rine,
SEEMINS, Goessine, 503

SEGHERS, Heyl soete

¡

wed

2r:6

. Lievin

Jacop, 19
Jan, 528 t29B
Jan, fs. Bertelmeus,
Jan, fs. Jan, 367
Janne, 1473
Lievine, 1OB3

sin/i

t ten

71,5

TSELVERSMETS, wed Willemme , 1472
"
TSEMMERSAKE, cilIis
van, L30
SENTE HOEVERS HUGHEMAES, Katheline van
,
560
SER, DaneeIe, fs" Gheeraert, 257
SERIAERT, Gi11is, fs" Jacob, 983
SERMAESSONE, pieter, fs" Heinrico 1417
SERSANDERS, Daneel, 1350

DanÍel , 967

11,1,2

Gheromme , 91"3
Jan, 341"

Jan, fs" Daniels, 341,
Jan, fs. Gheeroms, 1228

Janne, 625 844 1350
Janne, fs" Daneels, 3OB
Janne, fs" DanieI, 794
Janne, fs. Gheerems, 339 34O

Kateliner 39
Katheline, 451
Lisbette, 736
Phelipse, 796
Philips, 9G7

Simoen, 1O59
Simoens, 433

Symoen, 1395

Wil1em, 435 452 716 717 773

1_198

Ghiselbrecht, 871
Jan, 684
Jan, fs" Gillis, 362
Willem, 479

SEYSOENS,
SEYSSONE,

Jacob, 29
van rJer, zLe Jan de Wachtre
.van

SEYSSONEN,

SICKELEN,

Slnoen
dero -L501
Slaaene-.¡t¡ân der, 307

Janne, 1232

,SLABBAERT, Jan, 5 L9
SLABBERDE, Arende, 1364
SLATHOUWERS, Jan, 184

SLECHTINC,
1-o5o

ì

-

- Vlctoere van deç, .333 437 538
- Vlc,ton van derr. !9
Vincent van der, 333
Vincente van der, 474
SIERS, Willemme, 928
SIMOEN, Gi11is, 924
SIMOENS, Gi11is, 378
SINGHEM, Janne van, Z3B
Laureins van, 23
SINT-GILLTS, Antonis van, g50
SINT-JACOBSHUIS, Gheerard van het, 1,176
SINT-JACOPSHUUS, Gheeraerd van, 185
Gheeraert van , 1,84
SIONGHES, Katheline, vüed" Jan""", 627
SIRKEN, Lisbetten, 718
SïWEKERE, Janne den, ZB4
STl^iELERE, Janne de, 411,

SLABBAERDI,

Jan, 241, 433 473
Pieter, 433 10L5 1439
Willem, 474 1439 1"440
ERSYMOENS, Jan, 473 4BO 1,112 11rg3
Janne, 49L
Pieter, 103B
ERSTMOENS,

1069

Ghi sel s ,

169

SERWOUTINS, Jan, 5GO
SERYDIERS, Clayse, 466
Fransois, 543
Fransoyse, 461
SEURGHELOESEN, Janne den , 1,238
SEVENBERGHE, pieter van, 1465
Pieteren van, 275
SEVENCOETE, Raes van, 83L
SEVENCOTE, t¡/i l leme van , LL62
SEVENCOTEN, Lysbetten, wed" Pieter Burs,

512

SEISSONE, Fransois, 460
SEKELS, Jan, 395

,

,

Simoene,. 229
Symoen, 935

Segheren, L442
Wi1lem, 9
SEIJLE, Janne, 986

SELLE, Arent

Anne, Bg3
Mergriete, wed, Ghiselin

SERTHOMAES,

Vincent,

1"189

L421"

SLEDEGHERE, Wouter, 70!
SLEEUWINC, GiIlísr B22
SLETSAERDE, Diedericke, 383
SLETSAERTS, wed " DÍ.edericx, 3Bz

227
SLETSAERTS, wed " DierÍcx , 4O4
SLETSARDE, Diederic, 3BO 39L
SLEUTELE, van der, zj-e Jan de B1iec

Jan van den, 4OB
- Janne van den, alias den backere,

408
SLOEPERS, Li

sbette , 81.1,
Lisbetten, 12gO
SLOEVE, Jan, 125 539 1395
Jan, fs" Andriesl 1_25

Janne,

6OE

de, 5O2
SLOEVEN, Jan, 433 4BO 674
ln/outer

Janne, 4BO

SLOVEN,

Jan,

11Zs

39

Kateline, ,39
Segher, 39
SLUIS, LievÍ_ne van ciér, 25
SLUUS, Lievin van der, 1144
Lievine van der, 1"448 1,471
Pieter van der, 1"26
SMEETSo MergrÍ-eten, 425
SMESSEN, Fransoise van cier, 367
SMET, de, zie Jan van der Doerent
Boudine de, 273
Boudine den, L065

Clais de, 234 1,435
cillis de , 446 448 797 1,264
Gittis den, 680
Heinric de, L65 607
Jacob de, 2O9
Jacoppe der 697
Jacoppe de, f s" pieLer , 1,469
Jacoppe den, 687
Jan de, 1"066
Janne den, 92
Joerisse den, 942
Moenin de, 554
Pieter de, L371
Pieter de, fs" Nysr 54O
Pieteren de, 465
Pieteren den, fs" Nys, 279
Segher den, 774
WiIlem de, 465
SMETLEDE, pieter van, fs" Jan, 81,4
SMETS, Beatrisen, L24g
Katheline, echtg" pieter Michiel,
52
SMETTELEDE,

Jan van, L000
Olivier den, 941"
Oliviere de, 669

iMITERE,

SMOERS, Kerstine,
SMOUT, Jacop 2 6C_1

562

1.243

den, 13ZB
Mergriete, 1,226
ci11ese, IOOO
Jacob, 1"478

SMUL, Janne
SNECKERS,
SNEEVOET,

Jacop, 849
Jacoppe, 1064

SNEEVOETE, Jacob 1 1126
SNELLÀERT, Boudin, 1O4B
SNELLE, Jan, fs" Adriaen, 468
SNEVOET, Gi11is, L303 L309 1_3j_O 1311,

1312 1"31_3
SNfC, Mechiele, 847

Michiele den,

1O93

SNOUC, Wouter, 1276
SNOUKE, Jacop, 12
SOATAERD, Martin, 1435
SOETAERDS, tvtertin, 269
SOETAERT, Martin , 1"1,32 L219
Martine, 789 1467

Mertin ,

1_'14

1,I9

Martin, i,436
Mertin,635
SOETART, Marti-n, 133

1,4O

SOETARD,

Wi11em, L33
SOETEBROKEN, Hughe e 723
,SOETEBROX, Hughe , 417
SOETEMONT, Jan, 1164

Laureinsr TZB
Wouter Fierin , 173
Líevine," 26
SOETINE, wed" Laureins sMagh, 1,1,1
SOETKINE, bastaard dr" GiIIis van Beversluus, 526
SOFFTEN, Gillese, 486
SOfS, Jan, 892
Katheline, B9Z
SOISSONE, Jacob, 624
Pieter, 692
tSOLfE, Boudine de, 153
SOLLEBERCH, GiIlis, fs" Jan, 673 1rO2Z
Jan, 673 1,022
t,SOLLEBERGHE, Gi11is, 226
Jan, 1,47
SOMER, .Jan cie, 299
Lievine den, L300
Willem den, B1
Janne den, 321
SOMERGHEM, Jan van, 1164
SOETEN,

SOETIN, echtg

SOMERS,

Badeloeghe,

B1

228
SOMERS, Lysbette, 1,233
tSOMMEL, Jan , 1"420
SOMPELE, Segheren van den, 384
SOMPLE, Jacoppe van den, 199

STAKE, Claisn 472
STAVELE, Janne van, 7L2
$TAVELIN, Janne, f s. Jan,
STEEL, Jan, 664

SOOLWIELE,

STEELAND, Blocke van, 556
STEELANT, Janne van, 284

den, 324 126c.
Janne, 1C^54
SORGHELOESE, Jan de, 1321Segheren van

Pieter, fs" Pleter,

SOYER, Willemme, 335
SOYS, Jan, 1.1.93

Katheline van,

Jan, f s" Sj-moens, 548
SOYSONE, Jan, 53
SOYSSONE, Ghiselbrecht, 279 624
Jan, de jonge, 993
Janne, fs" Gi11is, 1477
SPADERIKE, Jan, 81,1
SPECHT, Janne den, 1169
SPEECHT, Jan de, 742

SPEFS, LaureÍ-ns,

Utenhove, 619

"

Lodewijke, 985
Lodewyc, 55 1.L25 1201,

paert,

1-O57 1143

Symoen, 443

SPRUTEN,

Jan,

Diederic, 157
Jan van der,

STAGHE,

Willem van den,

589

den, 585
STEENGRACHT, Olivier van der,
Zegher van der, 592
STEENHACKERE, Jan, 630
Jan de, 666
STEENHUISE, Arend van, 733
STEENHUUSE, Arend van, 292
STEENLANT, Blocx van, 1356
STEENMAERS, Lodewijke, 11.93
STEENEN, Gheerarde

B3

MergrieLe,

Pieter,

L193

Beatrissen van den,
Bernarde van den, 4.58
Janne van den, 38 1"444
STEENVOERDE, Jan van, 1,/*55
STEENPÏTTE,

wed" Jacop

STEPPAERT, Jan, L33
STEPPEN, Janne, 1,243
STEPPERE, Janne, 926
STBPS, Clais, 35L
STEYAERDE,

Simoene,

586

592

1,1"44

Marie,351
Mechiel, 355 356
lvlichiel , 4O7

77O

Wi11em, 77O
STADEN, Jan van , 21,4
STAEC,

Mergriete, L2C-L
Pieter, t2O7
STEEMARE, Pieteren, 894
STEEN, Clais van den, 659
STEENACKER, Jan, 1.348
STEENAERT, Gillis,
1271"
STEENE, Arende van der, 62

Maghermans, 768

den, alias de ga-

SPOERMAKERS, Clais, 1472
SPRENDONC, KatheIíne van,
van Zwalmen , 1,23L
SPROEC, Fransois, 783
Symoene, 1c-22
SPROET, Jan, 561.

1,439

Janne den, 4'75
Kerstiaen den, fs. Janne,475
wed"
-

Symoene den, 1O7O
SPIEGLIELE, Mathijse van der, 569
Mattyse van der, 1451
SPIEVELDE, Fransois van, 330
Fransois van, bijgenaamd van
l¡/aes, L23A

SPOERMAKERE, Hughen

1,276

Augustine van den, 796
Gheeraerde van den, 465
Heinric van den, 382

SPENNAERS, Mergriete, 1477
SPEYBROUC, Segher van, 656
SPTCHT, Jan, 3O3
Janne den, 326

Fransoys van, alj_as van Waes,

313

STEEMAER,

Gheerems

SPILDOEREN, Gi11is, L035
SPILDOREN, Laureynse, 96 12O
SPINNEGOUD, Boudin, 530
SPINNEHOUT, zie Boucline de Necker
SPRINGHERE, ci1lis den, 971"

89O

Philippe van, fs" Hel1ins,
Philipse van, fs" Hellins,

1,117

SPELGAERTS, Katheline, 11,25
SPELGIAERDS, Kathel i_ne , h/ed

L1"1,7

163

Symoen, 152

L157

229

G1l1is,
Mechiel, 62

STEYAERT,

STEYARDE, Mechiel

Michiel ,

1C44

,

STURTEWAGHEN, Jacob, 1,I91
Jacop, 1,188
STURTE\^/AGHENE, Jacob, f s"
STURTEWAGHENS, Jan, 582
Mergriete, 582

1_457

1,19

van der,
STIRIET, Matheus, 336
STICHELEN, Janne

1"396

STOBBAUT, Jacob, 1,285
STOBBELEN, Matteeus, 5BB
STOCMAN, Martin, 167 1412
STOEPE, Janne, 35
STOEVERS, wed" KerstÍaens, 471
STOEYAERT, Giltisr 257
STONESSELE, Lievin van, 1"1,20
STOPP ELEEREN, Kathel i-ne , \^/ed
" Jan
Queecx, 619
STOREM, Thomaes, 657

Thomase,

IO1"2

STOUTEN, Janne, 2AB
STRAETEN, Lievin van

der,

STRAETKIN, Truuen, 921
STRAGIER, Janne, 1,405
3TRALE, Jan van, 243

21

Stevine, 363
Gi11is, 327
Vincente van der, 667
Zegher van der, 5gz
JTRATEMANS, Mergriete, Ig2
ITRATEN, Adame van der, ZI7
Arent van der, 1372
Heinric van der, 69
Jacoppe van der, 494
Merqriete van der, 1-OOO
ITREKELE, Olivier van den, 435
Olivier van der, 54
ITRATE,

Janne, 824

,TRIJC, Jan, 1,54 11,46 IL47 1,253 1256
iTROYERS, Katel i_ne , 445
TRYC, Jan, 272 27A Z7S 276 492 506 507
508 595 596 597 1007 1008 1oo9
aola
1053 1C^54 L055 1"148 1254
À
r
^L¿)3

TRYE,

Jan,

21"7

TUETAERT, Symoen

,

1,1"26

TUERr.Tanne,853
TUEREM, Thomaes, 936
TULLE, Janne, 353
TULLEKIN,
IULPAERT,

Pi.eter, fs" Diederic,
Jacob, 2O3

IULPT, Jacob, 636

Jacop,

IURTEWAGHE,

1,4O

Jacob,

1424

STVL, zLe Jan van den Velde î

SUCEVOETE, Jacobr 578
SURGHELOESEN, Janne den, 1,364
SUTTERE, Gil1is de, 233 55O

Z1,t

1,1,75

Gillis den, 1,6
Janne de, 630
SUTTRE, Gillis de, 1_3OO 1387
SUUGHE, Janne van, 635
SWANII2 weci " Jan ut,en , 20
SWELEN, Jan, BO4
SYBERT, Fransois, 379
SYCLER, Mertine van, 291 322
SYMAER, Heinric, 486 497 4BB 11_55 1L56

11"57 11-58 1,159 1"1"60 1325 L326 L327
1"328 1329 L333 1,334 1.447
SYMAERS, jonkvrouw, tO19
SYMMAER, Heinric, 141, 1,42 143
SYMOENE, kind van Thomaes Scoenjans, 917
SYMOENS, Boudine, BO7

:STRAMMEN,

ITREVEL,

Boudin,

251,

Gillis, 1,373
Heinric, 1449
Meere, fa" GilIis, 1,4L3
SYMOENSSONE, Gi11is, 740
SYNAY, Arend van, 247
Jan van, 1053
Janne van, 1,1,47
SYOSTERE, Janne, alias de costere,
SYPE, Janne van den, 61,2
SYROEX, !{ed " Heinric , 953
SYSSELS,
Fransoiso

866

1_33

Matthijs, 7O5
cillisse 2 844
Michiele, 919
TAELMANS, Mergriete, wed" Jan Papal,
1359
TALBOEMn Gi11is, 127
TALBOEME, Gi11isr 216
Gillisse, 1.24
TANGHEN, Pieteren, 1.424
TANNEN, nat," dr. Goesin van den Moine,
TAC,

TAELBOEM,

153

TANTS, Laurens, 596
TAUWERE, Tomaes de,
TAYEN, Jan, 123A
TEMMERMAN,

Clays de,

1O2O

1,376

230

Janne den, 126
Lievin, 689 690 936 1,439 I44O
Lievin, fs" Li-evins, 690
Lievine, fs" Lievin.' GB9
Lievin de, 478
Lievine den, 688
Lievins, 690
Pie ter cle , L3 50
TERDELET, Heinri_c, 3Oz
THAUWERE, Thomase den, j.SB
THEUNAERT, Janne, 892
THOMSET- kind van Thomaes Scoenjans, 91,7
THOROUT, Janne van, 348
Leyns van, 123C
TIEBAERT, Phelips, 721
TïELMANS, Katheline, 634
TIELT, Lievine van, 1_06
TIENDENERE, GiIlisse den, 583
Heinricke den, 583
Janne den, 583
TIENPONDE, Pieteren, 623
TOETE, Claes, 272 274
Clais, 154 2I7 506 5O7 5OB 595
TEMMERMAN,

596 597 698 699 700 701 893 894
895 1053 !o54 L055 1-146 1147 11"48
1_306 1.307 1_308 1465 1"468
Jan, 1.44 145 1,59 15O 165 261 3O9
409 557 558 663 664 665 666 7O6
707 7C-8 951" 1L66 L224 1384 a442
1443

Janne, fs" t¡/iIIem,

Claes, 275
Clais, 1,175
TOEN, Gi11is, L035
Jan, L035
Pieter, 1_O35
TOETEN,

567

276

TOLLIN, Wi11emr 563
TOLNEERE, Jan de, f s. Jan,

Jan den, 77O
TORNOYE, Arende, 1,347
IRfESTE, Jacop, 1282
IROEST, Janne, 182
ïROS, Jacob de, 1059
lnlillem de, 1059

,

UGGELSOUTE,

Arende

UPDENBOSCH,
UTENBERGI-IE,

, 1432
Colaert van,
Clais, 879

S35

Jan, 261 663 664 665 666 7C,6 7o7
t^ô

/

uc,

Daneel, 547
Me.rgriete, 481

UTENDALE,

Sanne, 922

999

UTENHOVE, Cl ai s ,

- wed" Gheerems,

1,439

619

Gheeromme, 999

Godevert,

1479

Jan, 736
- wed " Jan , 939
jonkvrouw wed" Jan, 674
Jan, fs. Jan, 74A
Katheline, 704
-'Katheline, wed" Hosts sGruters,
695 7C-3
Seghere, alias van den Voerde,
Symoen. 736

1,391,

Vriese, zíe Jan de Vries
l^lillemme,
UTENI^/ULGHEN;

744

Jan,

Symoen, 742
UTENZWANE,

607

Ect,orre,

Jan, 6 38 641,

Triestramme,
UTERGALBIDE, Jacop

Wi

Anthoníse, 724
|RUEVEN, Janne, 1,144

TYEAES, Wikaerde, 812
TYTGAST, Lievin, 6O5
TYTGÄTS, Jan,518

532

I 1em van , 1_1,7 4
|ROYA, Anthonj_s van Boo
Anthonis van Lombard ) ,
IROUP E

Gheerard van, 361 391,
Lisbetten van, 1151"
Messe van, 36L
Raes van, 46
Raesse van, L096
TWEEMBEKE, Kateline van, 366
TYBELÏN, Jacop, L24 844
TYBELINE, Jacob , 1,27
TYBEN, Willemme den, 49
TYDEGHEM, Janne van, 36
TURTELBOEME,

638

638

1

7BB

Jacoppe, 78B
UTGEBOUD, Arende, 1-391
91"3

|URRE, PÍ-eter van den, 21.1, 519 824 1303
Pieteren van den, 5 5 81,4

UTGEBOUT,

Arent,

Janne,

495

350

Lievin, 349 495
Lievine, 350
UTRECHT, Niclause van,

91"4

231.

Philipr 5OB
Gillis, 413 495 762
Gi1lisse, 1377
VAENKTNE, Gi11is, 73
Gi11ise, 416
Gillisse, 913
In/i 1 1em ,
1-O
VAENKINS, Katelinen, wed" Heinric Syroex, 953
VAERNELVYC, Celie, 477
Celie van, 477
Jacoppe van, 933
Jan van, 9O9
Janne van, 586 95O
Janne van, fs" Jan, 586
Raesse van, 6'22 1"133
Stevine van, fs" yweins, 933
VAERNEWYKE, Olivier van, IOBO
VAES, Michiele de, 645
VALCKE, Arend, 12C6
VALCX, Baten, wed" Jan Valcx, 781
- wed " Jan , 78L
Kerstínen, wed" Daneel Diedericx,
VAENKEN,
VAENKTN,

1_O

1244

Willem, 274 596 597
\¡iillemme, L54

7OO

894

VALENCHEINS, Janne van, 857
VALENCHINE, Jan van ? 806
VALKE, Arend, 819
Àrent, 349 45O 8L9

Diederic, fs" Heinric, 649
, 81,9
Jacop, 357
Jan, 819
Jan, fs. Diederic , L276
Jan, fs" Jan, 456
Jan, fs" Jan de Bruwere, 644
Jannee 866
Pieter, 819 1,206
Everdey

Wi11em,698 1411
/ALKEN, Arende, 35O 4c 2 A95

DÍederic, 462
Diedericke, 97

Everdeye,

Willem,

1_OO9

276

Janne den, 15
Robbrecht den, 54
Robbrechte den, 263

TALKENEERE,
TALKENERE,

Gheerolf de, 1,84 L85

Gheerolve den,

1_O5

1Oo7

VALKENERE,

Pieteren

,

dr:n

1O9

Robberecht de, 12c.9
VALMERBEKE, Joes van, 179 L83 224
Joesse van, 1O9
Joos
van, 224 225
=
VALX, lVil1em, 506 L146

VARENDOIVC, Mathi j

VARENT, Janne
VARENÌ/üYC,

s van,

van der,

2O5
3O7

Jan van, f s. Sanders, 323
Celien van, wed" Jan sGru-

VARNEVüIJC,

ters, 912
Jan van, fs" Jan, B7B
Louisse van I 911
VARNEWYC, Celien van, wed. Jan sGruters,
909
Jan van, fs" Sanders, 412
Janne van, 398 1,246
Janne van, fs. Jan, 9II
Olivier van, 42O
Racen van, 906
VECKE, Basin , 1,213 1.216 1,346 1432
VEERE, Arend van der, 439
VEERWERE, Jan dê, L285
VELDE, Boudin van den, 45O
Gillese van den, 1,041
Gi lli s van cle, 384
cil1is van de, fs" Gi11is, 473
Gi l1i s van den , 1,4L1
Gi11isse van den, L398
Heinric van de, 31_B 996
Jan van den, 3O4
Jan van den, alias StyI, tt75
Janne van de, 45O
Janne van den, 465 542
Janne van den, alias Bleckinc,
o_Ll_

Janne van den, alias sculkine,
11C^3

Jehane van den, 1455
Katel ine van de , 7 51,

MergrÍete van der, 1"31,
Pieteren van de, 617
Pieteren van cJer, fs" I-{einric,
1454
VELGHE, Wi11em, 3O5

wed" Jan, 238
Juerisse, 1O9B
VENNEN, Kateline van der,
VERBLOCKE, Willem van, 66
VELGHENJ,

VERDEBROUC,

Gheeraerd,

97C

25O

232
VERMARREN,

Jan,

627

VIVERE, Joes van der, 1352

Janne, 626
VERMET, Michì-el van der,
VERNEYS, Aechten, 384

Lievín van den, 749
VLADEN, Jacob, 648
Jacop.- 142
Jacoppe, L365
VLAMïNC, Jacob de, L153
Pieter, 417
VLAMINGHE, Janne, 696
VLANINEhI, Jan , 31,2
VLASSINCOP, Cornelis,'1.241
VLASSINTOP, Cornelis, 64C^
VLEESCHÀUWERE, Clais de, L354 í¡Sg
Pauwels de I 672

763

Pieteren, 266
VERPEREN, Janne, fs., Jan,5OB
VERPERENSONE, Janne, 998
VERNIER,

den jonghen, Janne, 4I
VERPERRENSO NE, Janne, 657

VERSAREN, Jan, fs" [n/11Iem, 493
VERSATEN, Janne, 1"475
VERTRUNEN, Jacob, 8L7

ivlergriete,

1"1C.2

VEURHOUTE, mevrou\^/ van,
VEYS, Ghi selbrecht, i.O35
- wed " Jan, 845

1!22

1,127

VLEESHOUWERE, de, zíe Clais
Cl. ai s de , 11BO
Pieteren den, 1L83

VïJD, Kerstoffel, 9
VILAIN, Florelns, L85
Janne ) 794
VfLAINE, Floreinse, 386

VLï EGHE, Jan , 1-OB
VLIEGHERE, VicLoer

VINCKE, Daneel_, BB5
Daneel de, L08 1067

Daniel,

L294
849

Daniel de,

Gil1is, 288
Gi11is, fs" GiIlis,
-èJacob, 1-LO6
Wi 1

VTNCKEN,

VïNDE,

2BB

1em, 1"213
Daneele, 673

Jan,

B4?_

VïNDERE, Wille¡m de, 22O 733 1,170 1,415
VINDEREN, Will_em den, t6O
VINDERHOUTE, Boudin van, 759 1"176
Mergriete van , I7O
VINKE, DanieI, B40 g20

Daniel de,

119C

VIRENT, Phel ipse, 922
VïSCH, Jan de, 942

VISCHMEERE, Arend, gS7
UïTE; Cl ai s , tITB

t/ïTS, ci11is,9G9
Wi 11 ern

,

2O9
6'87

/ITSEN, Wi.l lem ,

/ïSCHERE, tu/i11emme
/ISSCHERE, Claisse

Janne den,

Fierins

de, 493
den, 387

387

den, 4O3
;VISSC[-{F.RS, Jacobs ? 552
¡IVERE, Gjlllis van den, f s " pieter
Groe ssine van den, 921
Jan ne van den, 1L37

de, 2O1"
Victor de, 127 691"
Victorre den, 1187
SVLIEGHERE, wed" Gheerems, 691
VLOET, Jan van der, 1-1,23
Janne van der, 542
VLUGGHE, Pauwels de, 975
VOERDE, van de, 359
- van den, zie Seghere Utenhove
Claren van de, 392
Jan van de, fs" Clais, 853
Jan van den, 327
Janne van de, 478
.Janne van den, L439
Michiel van den, 273
VOET, Ghiselbrecht, 310
Goess j-n, 310
VOGHEL, lvlechiel de, 584
VOLKAERDEe Lievine, 1"2OQ
VOLKEN, Gheeraerde e 1329
Gheerard, alias sceppere, 1383
VOLPONDS, Lisbette, wed. Pieter, 395
VOLRE, Jan de, fs. Gillis,
138
Pieteren de, 1,1,41
Wi l lemme den , BOlVOLRESCTEN, Katelj-ne van der, 935
VONDELEN, Willem van der, 3BO 381 382
383
VORHOUTE,

Wi!- I.emme

,1_223

Jan van,

737

VOS, Ghiselbrecht de, 372 373 374 377
726 727 B2B 119C^ 1191. 1283 1.418
1463

Ghyselbrecht de,

1"284

233

de, 12A3
Gi1lis den, 665
I-leinric de , 13 3 L
- wed" Heinric, 613
Jacob cle, 482
Jan de, 88
Jan de, fs" Andries, 599
Jan deo fs" Jan, 456
Jan de, fs" Pieter, 237
Janne den, 55 756
Janne den, fs" Symoen, 535
Laureins de, fs" Laureins, 7 B
Lodewyc de, 1,154
lvlechiele den, 18I 11"68
MÍchieI de, L163
Pieter de, 598 1.269
sVOS, Katel inen , 14C;3
Michiel, 1OB7
VOSHOLE, Arende van, 186 549
Jan van, L247
VOSSEVELDE, Janne van, 930
VRANCX, Jacoppe, 4OO
Jan, fs" Jan, 147O
VOS, Gi11ís

Janne,

169

VRANX, Jacob, 1315
VRECHEI{, Jan vãn, 13L7

Willem den,

VRET, Janne den, 244
VRIEND, Philippe den,
Vulfram, 691

Wulfram,

1239

19,4

IdACHTBEKE, l¡Ji11em van , 163
WACHTER, GilIis c1e, 842

Jan de, van der sickelen geheten, 1O2B
'TdACKENE, vrouwe van, wed" Jan Utenzwane,
VJ.C,CHTRE,

1ÀÀ
o+
1
WÀELBROUC,
i'VAES, van ,

Jan van, 545
zie Fransois van Spievelcle
- van, zíe Fransoys van Spievelde
Fransois van, 161 1234
Janne van, 2A4 468 546 874 L068
109C

Pieteren van,

Jan, B40
Jan van, 1OE

L3B4

WAESBERGHE,

t'ì/AEYE, Wouter, 1.47 1,
WAGHEN, Janne den, 145

srr,/AGHENEERE, Matthys , 931
sI¡JAGHENEEIìEN, Mathys, 1A11
I^/AGHENEREN, Mat,thys, 679
WAGHENIvIAKERE, Laureins de, 714

l¡/ALE, Jan
121. 47G 498
B2

418

VRIENDE, Wulframme, 1A73
VRIENDT, Wulframme, 94O
VRf ENT, Gi 11i s , 1"215
VRTENTS, Pieter, BBa
SVRIENTS, Li-sbette, 722

Lisbetten,

VYLAIN, Floreins,

der,

\dillem de, fs" Àrends,

Janne van, 1405
VREMDE, Jan de, L005
VREMDEN,

VURST, Gheeraerde van
VYFTICHPOND, Jan, L33

1194

VRIES, Jan de, bijgenaamd Vriese Uten-

hove, 351
VRIESE, Gillis de, 338 735
Jacoppe den, 1_385
Jan de, 351"
Segheren den, 799
Willem cle, 51,1
/RIJHEGHERE, Cl ai s van , 1_5O
/RIMANNE, Janne, fs " Raes , 1206
/UE}ìHOUTE, Janne van, 474
/URMELAER, Symoene van, 1"06

cle

,

714

528

Jan de, fs. Arent,
Janne den , 51"6
Katheline van den,

1,344

436

Phelicx van, 712
s!r/ALEN, Jan, 217
WALGRACHT, Gheeraert, 21,8
WALEGHEM,

Andriesse van cJen, 1"1,59
Barbelen van den, 9O9
Cathelinen van de, 1063
cillis van de, 846
Gi lIi s van clen , 1,415
Huqhe van de, 39€)
Fughen van den, 706 7O7
Janne van der, fs" Boudins, 295
Mathys van den, 258
Pieteren van de, fs" pieter, 1!O
Pietren van de, 292
I^/ALLEMAN, Gi11e, zLe Gillise den pape
UJALRAVEN, Gheerolf , 738
WALLE,

Jan, i3B
WALSCHEî!, Janne den , 154
W/\MBEKE, Lodewi_ jke van t 1,133
WANDAERT, Farrant, 9A7
1_

234
WANDARDE, Farrante, 132
VüANDELAERT, Jan, fs" Jan, 882

Janne, ali-as de Keyser,
llem

, 541.
I^/ANDELE, Laureins, 1_461,
Wi

274

Jan, 549
Heinricke dê, 9O2
Henricke den, tt97
Zegheren den, 8OB
WEYLIN, Pieter, 32L 639 764 991"
WEYLINE, Pleter, 1"45
l^lEYNS, Janne , 813
Mergriete, L000
WEYTïNS, VÍ-ctorre , 1O97
WïELMAKERE, Jacob de, 46 603 639
- Jacoppe de, 669
- Jan de, 567
Jan de, fs" Arents, 82O
Janne den, 55 81,4 826
- l^Jilleme den, alias de blu, 1.275
1^/I ERIC, Gheeraerd, fs. Phllips, 605
Jacob, 1,373
Phelips, 605
WïESE, Jan van, 1C43
WIJCHUUS, Michiele van, 485
I^/IJNMANS, Soetine, 14L
WïJNSBERGHE, u/ed. Roegeer van, 1046
I^JïLDEN, Symoene den, 1333
sl¡/ILDEN, Heinric, 1,144
VüïLDERNE, Adriaen van, L000
Claise van, 1O4O
VüïLE, Jan van de, 492
\^iïLGEMETS, Jan, 943
VüEVELBERCH,

WEVERE,

WANDELS, vrouwe, 2L3
WANGHEMETS, Jan, 621
I^JANSVELDE, Meeuse van, 3O9
WAS, LievÍne van, 162
WASQUEILE, vrouwe van, LO29
V,/ATERE, Heinric van den, 1"L24
WATERGANGHE, Symoen vander, Z3Z
WATRE, Janne van den, 685
I,'JAUDRIPONT, Olivier van, 56
WAUTERE, Pieter, L14B
lit/ÄUTERS, Gil1is , 3O7
IdAUTIER, Pieteren,
463
WAUTS, Beat,risen, 826
WAYBERCH, Gi11is, L50
WAYBERCHS, Kateline, 346
WAYBERGH, Gi1Iis, 7Sg
WAYENBERGHE, Giltis,
766
i{EDERTC, Joes , 1"169
WEDEWEN, PÍeter der, l7tg 12ZO

Pieteren der, 1,227
Pietren der, 4O5
WEEDERE, Janne van der, 630
IIÍEERCMAN, Jan de, 429 43O 431- 432
I,{ELLINC, Jan , i.318
I^/ENEMAER, Jacop, 345
W1llem,

926
I,JENEMAERS, Wi11em, 720
WENEMERE, VùÍI1em, 1"163
',^/ERCMAN, Gheei.arde den,

Janne van, 10 L146
Marcke van, 10

WETTERE,

ryoet geheten,

1_56

Jan de, 2IO 21-1 21"2 213 Zt5 753
754 755 756 757 758 L303 1309

1310 1,31.1 1.31,2 13L3 1.456 1457
1458 1459 1"46a 146íJanne den, 573

Laureinse den, 91"3
WERDE, Lisbette van den, 1"286
Wi llem van den , 1,347
WERST, Kateline van der, 426
ln/iIlem van der, 426
I^/EST, Ane soete van , 5 3 3

WESTHUSE, Hughe van, 677
WESTVELDE, cillis
van, 635
WESTVOERDE, Janne van, 42O 632
I¡JETTERE, van, zie Segher van Rebuelke
Heinric van, L0

WILLAERDE, Janne, 53
WïLLAERT, Jan , L72 5O9 624 L427 1,428
WILLAERTS, Gheertrude, 720
Glorien, 418
Lisbette,
\^red" Jan Caberets, 447
-

Beatrisen, 4OB
, 1193
Pieteren, 1,420
WïLLART, Jan, 133
WILLANS,

V\IILLARDE, Jan

WILLEBAERTS, Lr/inÍn, 71,5
l^lfLLEKiNE, zn " van Daneel
ghem, 298
hlfLLEMS, Janne, 1At9
WïLLEMSOENS, Jan, 1"140
\¡/ïLLEMSSONE, Gi 11i s , 606

Jacop, 1"O55
Jan, 606

van Lovende-

Janne, 81,2 1OB9 1427
WINCKELE, Janne van den, i.O
IÂJïNCLE, Jan van den, 463
- wed" Jan van den, 762 765

23s

van den, fs" Arend, 1452
Josine van den, 627
Matthyse van den, 1"306 1,374 1419
Mergriete van den, 657
Simoen van den, 762
Symoen van den, 765

WïNCLE, Janne

I^/ïNGAERT, Abin

, 632
de, 853
l¡/ïNT, Janne de, 692
Janne den, 665
Joesse den, 563
Michiel de, 1462
Michiele de, 424
Michiele den, S1,z
Wouter de, L388
ln/IttlTER, Janne de, 4O2
sh/ïl\TERS, wed" Jan, 551
l¡/ïSPELAIRE, Janne den, !84
1^/ïSPELEERE, Jan de, 772
WïSPELERE, Janne den, 195
WISSELE, Heleenen van, 672
WITS, wed" Boudin , 1,4L5
Jan, 687
WïTTE, Lambrecht de, 50 1.q1, 1.42 1.43 226
l^lïNNE, Jan

227 228 229 230 231. 232 667 668
669 670 671. w

Pieteren de,

242

de, L08 1C,67
WïTTEBROET, LÍevin, 524
WITTEN, Jan, fs" pieter, 249
Roegeer

Janne,

Racen,

1,1,4A

598

, 11.40
Betkíne, fa" Wi1lem,
CaIler 5G
Heílsoete, L2Bt
- wed" Lievin, 9
MerkÍne, fa" Willem, 36
Nannen, 9
Pieter, 36
ldi 11em

WOUTERSSONE,

WULF, Janne
ln/ULFG¡rTE,

Janne,

den,

96

93

Heynric van den,

1^/ULFRAMS, 1,{u1f , 869
WULGHEN, Jacob uten,

Jacop uten ,

BL

3g

799

1-1_76

Lievin uten, !2O4
Roelande uten, L051
WYBROUC, Olivier van, 6L 1"299
I^/YENBROUC, Staes van, 223
Stasin van, 294
I¡/YNKELE, Gil1is van den, 857
VúYNSBERGHE, Claise van , 1046
WYTTEN, Janne, fs" Boudin, 1,1"40
YDEGHEM,

Gi11ís van,

9O4

Robbrecht van, 1_043
YDIERS, Martin , 999 11-77 1439

1.440

Martine, LOZB
YEVEN, echtg" Jan van Vr/iese, 1043
YMPE, Jan van, 1"236

ZAGHERE,

van den, fB. Jaoop,
Soetine, f a, pj-eter, 1g
WOELPUTTE, Janne van den, 413 4L6
WOESTINE, Joesse van den, 602
n/OSTINE, Fransois van der, 768
ul/OSTINEN, Fransoys van der, 77
zie Race van Mullem
^iOUTERS,
Gillisser 93

Jan de,

Janne den,

36

, lgg

25O
BG7

ZAVERE, Clais van, 675
ZEEU, Jacoppe, 877
ZEGHELINE, zn" Katheline sHasen, 787

ZELE, Jacob van, 61"1, 1,2e4
L¿.ureins van , LZOT

Wi1lemi r 36

WOELPITTE, Janne

Janne,. 464

Lievine, 70 1292
Pieteren, 876

YSABEELEN, echtg. Janne Jours. 27O
YSENBOUT, Wi11em, t25O
YSERE, Arend van den, 675
Jan van den, 675

1,1,40

sWïTTEN,

1,196

YMPINS, Wi11em, 464
YSABEEL, wed. Gheeraerd de Knuts

Janne den, 390

Pieter,

Heinric, 193 849
Heinricke, L08
Jan, 464

WOUTERS,

458

Ramonde van, 939
ZICHELEN, Mergrieten van der, t15
ZICKELEN, Symoen van der, Z7O 105B
Victor van der, 929

Vincent van der, 236 BBL
Vincente van der, 737

ZIEBROUC, Janne van, 50L
ZïMAER, Hei_nric , 94
ZINGHELOESE, Janne den, 487
ZIPE, Jan van der, 884
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MartÍnr fs. Clais, 246
Gi11ís,883
ZOMERGHEM, heer van, 322
ZORGHELOEZB, Jan den fs. Ghíselbrecht,
ZOETAERDE,

ZOETE, Berthelmeeus, gg3

891

ZOTTEGEM, heer van, 95O
ZUSANEN, dr" Thomaes Scoenjans, 79
ZWAERVELDE, Lysbetten van, 1"Lg 7
ZI^IALMEN, Jacop van, 1231.
Zl^lANE, Jan uten , 1-4ts

- wed, Jan uten ,

Z2A

Lysbette van, u/ed" Jan Boens,
- Mergrlete van, 944

ZWINAERDE,
90
ZI^JYNARDE,

Lf

I

I

sbette van, L003
, 3q7 349 458

ZYMAER, HelnrJ_c

i

)
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PLAATSNAMEN

AALST, P " O-Vl ", F " Aatst , 24 3L Î55 1362
AALST, Land van,
195 3gL Bg2
AALTER, p" O-Vl", F" Aalter, 660 g34
ADEGEM, p" O-Vl", F" Maldegem, 946

ADENDTJK(E)r

deer van zaamÀ1ag (Nederrand, p" Zeerand, in L586 verdwenen
bij het
Brabant, F" Brussel?, 339

doorst,ekên,;van de dijken), 47 1275 1350
p,

ÀFFLIGEM,
AFSENE, cfr. Afsnee , 3L4
AFSNEE, p" O-Vl", F" Gent, 533
ASPER, P. O:Vl.r'F, Gâvcre, 592 E77
ASSENEDE, P" O-Vl", F" Assenede, 174 442 582 7gS
1,172
AXEL, Nederland, p" Zeeland, L53 1265

AXELAMBACHT, één van de vier Ambachten, 730 1350
1,474
BAERLEVELDE, te_Dronqen, p" O-V1", F" Cent,
L1Og
BALEGEM, p" O-V1", Fo Oosterzele, 931BARSELE, p" O-VI", F" Kruibeke (âazeI), 95
BAVEGEM, p" C-Vl", F. Sint_Lievens_Houtem, 383

BELSELE, P" O-Vl", F" Sint-NikIaas, 1224
BERLARE, p" O-Vl", F, Berlare, 26
BESELARE, P" O-Vl", F" Zonnebeke, 1.204

(waas),

Beveren, of (Leie) , p" t¡-vr ",
"'
p. ,?-.YJ
aan de TJzer) , :'
W-VI " ; FI"" Veurne , 975
BïERVLf ET, Nederland, p Zeeland, 1.11.6 136I
"
BEVEREN,

(

BOEDERGHEM

?,

F

" Idaregem of

10û6

BoEKEL (sint-Denijs-Boekel?), p" o-vl
", F" r-rorebeker 1roTT
BOELARE, tand yan, heerlijkheid
p" o:Vl",
F. ZotLágem, IZ 30
,
BRUGGB, P " W-VI . , hoof clstad, 14 232 L1C3
BRUSSEL, hoofdstad Bergië, hoofdplaats p" Brabant,
57
CASTRE(Kaster), p" W-Vl", F. Anzegem, g32
DAMME, P" W-VI", F" Damme, 767

DEINZE, P"

O-VI", F" Deinze, 359 843 L355
p. O-Vl ", Fo tJaaltert, 1,153 1,478
p"
o-Vt", F" Dendermor.,á", 67 22o 237
llll?ERMoNDE,
DENSELGHEM(Desselgem?), p. W_Vl", Fo W.r"gu*, 5Lg
)ENTERGEM, p" W-Vl
", F" Dentergem, 1.7
)ESTELBERGEN, p" O-Vl", F" Oeslelbergen, 482
)ESTELDLTNK, p" 0-V1
F" Gent, 1,357
)IKKELVENNE, p" O-Vl", F" Gavere, g46 1,125
",
)IKSMUTDE, p" W-Vl
F." Diksmuidå, B4T
",
)ogRNrK (Tournai), po Henegouwen, F" Doornik
14 6g 6r.L 806
)ORDRECHT, Nederland, p NoorèUoÍ f and, 581 ,
"
)RCNGEN, P" O-Vl
F" Gent, gZ"Z 1_1OB 1,275
",
IEKLO, p" o-vl ", F. Eeklo, 13i_l 1,1gg
IESEGEM ?, L0L5
P" O-Vl ", F" Nazareth, 618 L1-33
iKEl
IKSAARDE, p. O-Vl", F" Lokeren, 665 B7B
)MELGEM, (Izegem), p" l¡i-Vl ., F: Izeqem, 71,2
DENDERHOUTEM,

ó¿ I

238
EREMBODEGEMTP" O-Vl", F" Aalst, 79 L55 198 977
GALrcrË, (Santiago de Compostella in Galicie-), bedevaartsoorcl in N-w van Spanje, 1,424
GENTI P" o-Vl"r hoofdstad, 15 36 55 77 79 8L 1,2B 1.72 17g L92 1g3 ZaZ 2O3 206
221 294 330 369 40il 41"2 41.6 41,7 424 427 433 452 460 473 544 550 553
58L 61L
621 638 659 705 733 762 765 768 778 796 826 855 8Bo 8BB g2g 936 1,012568
L014 L023
1033 1C^46 1052 L056 1c57 L063 1a91" 1107 1,713 L122 1.1.27 1142 L1,43 1164 11.76 1230

1'264 1'268 L300 1323 L324 L333 L359 1,362 L369 13B1- 1,387 1401, 1,41,5 742'1. L455 1"464

1-487
GERAARDSBERGENT P" O-Vl"r F" Geraardsbergen,
GONTRODE, P, O-V1", F" Melle, 5ZB
HAALTERTT Po O-VI., F" Haaltert, 13 161

HALLE,

P. Brabant, F. HaIle )

387 727 743 L085

1"362

1,1,L8

HAMME, Po O-VI., F. Hamme, 5BO
HANSBEKE, P" O-Vl", Fo Nevele, 1227
HELDERGEM, P" O-Vl", F" Haaltert, 381

voormalig graafschapr ñu provincie, (hfdp1. Namen), g7s
(Outer), po o-vI., F" Ninove, lgo
HERVE, P. Luik, F. Herve, 975
HERZELE, Po O-Vl", F" Herzele, 69 ZZg
HOFSTADE, Po Brabant, F" Zemst, 31 7BO
HUISE, Po O-VI", F" Zingem, 856
HULST, Nederland, p. ZeeIandr 2LT
HULSTERAMBACHT, één van de Vier-Ambachten, 7ZO
HENEGoUWENT

HERLINKHOVE

(Lochristi), p" o-VI., F" Lochristii 54g
INTSLAER, land vanr (Rotselaar?), heerlljkheid, zich uit,strekkend over de
(voormalige) gemeente Denderhoutem, Haaltert, Kerksken, Nieuwerkerken en
Vlekkem, 1,362
KALKEN, Po O-Vl., F" Laarne, lOZg
KANEGEM, P. W-VI", F" Tielt, 605
KAPRIJKE, Po O-VI", F," Kaprijke, 986
KEMZEKE, P" O-VI", F. Stekene, 464 1369
KERKHOVE, P. W-Vl., F. Ave1gem, 30 ZB3
KERXKTNE (parochle Haaltert.), po o-vl", F" Haaltert, 13
KORTRIJK, P o W-V1 ", F " KortrlJk, 21,4 58L 1,362 L4Z4
KORTRf JK, kasselriJ r p o
'/ü-Vl ", F o KortriJk, 1,362
KRUTSHOUTEM, po O-vI
F"
Kruishoutem , 43 68 1,57 6C,8
",
LANDEGEM, P. O-Vl", F" Nevele, g7Z
:ATEMT sint-Maria-Latem, P. o-vl", F" oudenaarde of Sint-Martens-Latem, p.
)-Vl", F. Slnt-Martens-Latem, 447 9î,1,
,EDE, P. O-Vl., F. Lede, 13ZO
,EDEBERG, P. O-Vl ", F. Gent, 921,
,BMBEKE, P" O-VI., F" Kaprijke, ZO
,EMBERGE (Mererbeke)r p" o-vr., Fo Mererbeke, 60 tg7 L035
,ETTERHOUTEM, Po o-vl., F" sint-Lievens-Houtem, 4BB
,IEDEKERKE, Po Brabant, F" Liedekerke, L90
,O, P" l^/-VI " r F" Lo-Reninge, of Lotenhulle, P, o-VI ., F" Aalterr of Lochrlsti,
)
" O-Vl " , F. Lochri sti , 586 968 1,490
,OKEREN, P" O-Vl ", Fo Lokeren, L1 663 1481.
,OVENDEGEM, P" O-VI", F" Lovendegem, L3S 354
HYFTE

ïMPE, Po O-Vl", Fo Lede, 427
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(Huise), P. o-Vl", F" Zingem, 1A66
P. O-Vl ., F" Vr/etteren, 536
MATER, P O-Vl., F. Aalter, 777
MELDEN, P. O-VI", F. Oudenaarde, 86
MERELBEKE, Po O-Vl", F. Merelbeke, 396
MERENDREE, P" O-Vl", F. Nevele, BBB
MESPELARE, Po O-Vl", F" Diksmulde, 67
MOERBEKE, P" O-Vl", F" Moerbeke, 10 2O9 473 598 692 BO4 978
MOORSELE, P. Vü-Vl . , F. Wevelgem , 147A
MOORTSELE, Po O-Vl", F. Oosterzele, 822
MULLEM, Po O-VI ., F" Oudenaarde, 1,479
NAZARETH, P" O-Vl., F" Nazareth, 3O4
NEDERHASSELT, Po O-Vl", F" Ninove, 23L
NEVELE, Land van, P" O-VI", F" Nevele, 739 752
LOZER

MASSEMEN,

NIEUWPOORT, P. -.li{-VI. 2 F,, l,lleuwpoort, 560
Nf NOVE, P. O-Vl , , F " Ninove, 136 2 1,439
NOKERE, P" O-VI ", Fo Kruishoutem, 564
OOSTBURG, Nederland, P" ZeeIand, 174
OOSTERZELE, P" O-VI", F" Oosterzele, !OA4
1"362
OUDBURG, kasselrij,
OUDEGEM, P" O-VI", F" Dendermonde, 67 886
OUDENAARDE, P" O-VI", F" Oudenaarde, 28 416
1362
OUDENAARDE, kasselrij,

974 1c-79

9BO 1,14c^ !41O 1462

1362

heerlijkheid (Oudenaarde), P" o-VI", F" Oudenaarde, 1439
PERBOEME, dorp Len Z van Terneuzen bij de Braakman , verdwenen ín 1452, 81,1"
1,74 :.
PETEGEM-Oudenaarde, P" O-V1 ", Fo Wortegem-Petegc.rn, 974
POEKE, Po O-Vl", F" Aalter, 586 824 L480
REKKEM, P" W-Vl", F" Menen, 1066
RIJSEL, Frankrijk, hoofdplaats dép" Nord, 3 4 58L
RILLAAR, P" Brabant, F" Aarschot, 707
RONSE, P" O-Vl", F" Ronse, 822
SAAFTTNGE, heerlijkheid ten N"O" van l-lulst, in zee verdwenen Lussen L570 en
1,574 , 1.228
SCHELDERODE, P" O-Vl", F" Merelbeke, 1321
SCUERVELT, heerschepe, heerlijkheid t.e Ruiselede, P" \^i-Vl ., Fo Ruiselede, BB6
PAMEL,

l

14BO

SINT-DENIJS-BOEKEL, P" O-VI", Fo Oudenaarde, 1A71
SINT-GILLIS-VüAAS, P" O-V1 ", F" Sint-Gi11is-Waas, 33 L035
SINT-JACOBS DE COMPOSTELLA, cfr " Galicië, L424
SINT-LIEVENS-ESSE, P" C-Vl", F" Herzele, 833
SINT-LIEVENS-HCUTEM, P" O-VI ", F" Sint-Lievens-Houtem, 236
SINT-MARIA-HCREBEKE, P" O-Vl", F" Horebeke, 831, 1198 1,278
SINT-MARIA-LEERNE ?, Sint-Maria-Lierde, P" O-VI., F" Lierde of Sint-MartensLeerne, P. O-Vl ", F" Dei-nze. 1!95
SINT-MARIA-OUDENHOVE, P" O-Vl", F" Zottegem, 412
SINT-MARTENS-LIERDE, P" O-Vl", F" Lierde, 363
SLEIDINGE, P" O-Vl ", F" Evergem, 554 1162 1,379
SMETLEDE, P" O-Vl", Fo Lede, 247
STEELAND, gelegen ten Nin/ van Axel nu verdwenen (Nederland, prov " Zeeland), 5oO
STEENHUIZE (-WÍjnhuize), P" o-Vl", Fo Herzele, LLL

24C

TEMSE, P. O-Vl", F" Temse, 33
UïTBERGEN, P" O-Vl ", Fo Berlare, 6'72

VELZEKE(-Ruddershove),

p" O-VI", Fo Zott.egem, 935 L376

P" W-Vl", Fo Veurnel 364
VIANE, P" O-V}", F" Geraardsbergen,
VEURNE,

vrER AMBACHTEN, 721, 733

387

1,362

VfNDERHOUTE, P" O-Vl", F. Lovendegem, 1-4OB
VLAANDEREN, 473 919 9BO 1"197 L363
VLïERZELE, P" O-V1 ", F" Sint-Lievens-Houtem, 13O
VLOERZEGEM(Smeerebbe), P" O-Vl ", F" Geraardsbergen, 1"16 1-230
VORHOUTE in parochie Kemzeke, P. O-VI", F" Stekene, 464
VRASENE, P. O-Vl ", F " Beveren , L417
VURS'IE, P" O-Vl ", F" Gavere; 629
WAALBRUGGE (Wondelgem?), P" O-Vl", F" Gent, 566
1^/AAS, Land van, 33 955 856 957 958 959 960 961 962 963 964 965
I^/AASMUNSTER, P" O-VI", F" Waasmunster, !O41
I^IACHTEBEKE, P" O-Vl ", F" Wachtebeke, 8O4 952 969
WAKKEN, P" W-VI", F. Dentergem, 1469
WAREGEM, P" W-Vl", P" Waregem, 1C.47
WELLE, P" O-Vl", F" Denderleeuw, 977

1224 1362 tL1t

P" o-Vl ", F" Wetteren of SÍnt-Denijs-Westrem, P" o-V1 ", F"
I^IETTEREN, P" O-VI ", F" Wetterenr,866 983
WIELSBEKE, P" W-Vl", F" lnlielsbeke, 1O94
WIENDEKE (Windetea), Scheldewindeke, P" o-Yl", Fl OosterzèLe oflDenderwindeke,
Po O-VI", F" Ninove, 334
WILLEMSKERKE, verdwenen kerk ten N van Terneuzen, 1,244
WOUBRECHTEGEM, P" O-VI", F" Herzele, 3O7
ZAFFELARE, P" O-Vl", F" Lochristi, 3BO 93O
ZARLARDINGE, Po O-Vl", F" Geraardsbergen, 262
I^/ESTREM(AaIst),

Gent,

1.1.37

ZEELAND, 876

P" O-VI", F" Oudenaarde, 79CZELZNTE, P" O-VI", F" ZeLzale, L351
ZEVENEKEN, P" O-VI", F" LochrisLi, 655
ZEVERGEM, P" O-Vl", F" De Pinte, 680 933
ZINGEM, P" O-Vl", F" Zingem, 592
ZOTTEGEM, P" O-VI", Fo Zottegem, 41"2
ZOTTEGEM, Land van, 412
ZUIDDORPE, Nederland, Prov " ZeeIand, 1-60
ZWEVEZEL,E) P" W-Vl", Fo ln/íngene, 295
ZWIJNAARDE, P" O..i/1 ", F" Gentl 774 1"O5O
ZEGELSEM,

24!

II"

STRATEN EN ANDERE PLAATSAANDUIDTNGEN TE GENT

ABEELSTRAAT,

32 934

SBEERENSTEGHE (ne Beersteeg), 367
BENNESTEEG, L5 31O 1,11,7
BETSGRAVEN BRUGGHE (Oe Lievebrug), 4OB 1.439
BOEKSTEEc, 54
BOOMGAARD STRAAT, 1,11,2
BORNESTEEG (Borresteeg), 327
BORRESTEEG, 603
BORREPUTSTRAAT, 5 5
BRABANTDAIV1, 923 T242
BRABANTSTRAAT, 382
BRIEL, rivier aan de, E79
BROEKSTRAAT, 6O3
BURGSTRAÀT, 64 1_35 657 1014 109L 1,193 1221" 1422
BUTER CUPEN, 445

COELSTEGHE(Koolsteeg), 265
CONTENTAST( steeg) , 1,440
CROMMEN ESSCHE, CROMMENESSCHE, CROMMEN HESSCHE,456
CROMMER STDGHE, 573
int CUPERSTEECKTN GHEBUERE (Cupersteghe?), |LOO

609

644

CUPERSTRATE,857 1282
DONKERSTEEG, 1"27 1,399

DRABSTRAAT, DRAPSTRAAT, 1"7 406 639
EGLANTTERSTRAAT, 77 768
ERPELSTEEG, 935
GALGENBERG, 732 1o72 138L
GALGESTRAAT,772
GARENMARKT, 936
GELDMUNT, 516 974
GRAUWPOORT, 1"28 464
GROENE BRTEL, 519 841,
GROTE KOUTERSTRAAT, g39
HALLINCSTRAAT, 31_O

HEILIGE-GEESTSTEEc, 1,1,17
HEILIGE-GEESTSTRAAT, 4C4
HOLSTRAAT, 1_O1_8 L26t 1,262
HONDADEGHE STEGHE BrJ HET t^iEVERSHUTs (Kortedagsteeg), 343
HOOGPOORT, 84 1OB 1,24 L27 1.5O 475 496 9OO 673 71,5 736 766 849 1.022 L067 t3B7
HOOGSTRAAT, ALB 544
HOUTBRTEL, 392 853 946 1027 1455 1.464
HOUDERBORCH, LA37
HUIDEVETTERSHOEK, 27 81,4
ïEPERSTRAAT, 1,79 241
INGHELANTSTRAETKTN, 759
INGELANDGAT, 77
KALANDENBERG' L5 46 55 31o 31"4
KAMMERSTRAAT, 1-177 1,439
KATTENSTEEc, 1"1_1,5

4o4 1057 11.43 1330 7472
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KETZERSTRAAT, 1,1,56
KERKBRUG, 716 717
KOESTRAAT, L033 1"1,23
KOMïJNSTRAAT, 764
KONTNGSTRAAT, 224 547
KOORNMARKT, 234 768 L359 1439
KORTE KRUISSTRAAT, 1361
KORTE STEENDAM, 369
KOUTER, 883 11C^7
KOUTERSTRAAT, é266
ISKOYERSTEGHE BUITEN DE TORREPOORT, LO46
KROMME ES, 239
KRUISSTRAAT, 5Og
KWAADHAM, 91,3
LANGE KRUTSSTRAAT, L356
LANGE MUNT, 2C6

LErEr rfvier te Gent, L23 LB4 L85 8L0 1,323 1.324 14oo

LEYSTEcHE, B7g
LTEVB, 7439
LOEFSTEGHE, 524

MAAGDESTRAAT, 1056 L084 L1,42
MEERENBRUGGHE, 233
MEERHEM, 1.4L5
MEERSTEEc, 345
TC MERHAM(MEERHEM), 3TO
MERSENIERSSTEEG, 1"776
MINNEMEERS, 2O3

MOLENBERG(Muide), 221"

MUIDE, L62 192 233 452 1469

MUTDEPOORT, 22L 3L0 L439
NBDERKOUTER, 327
NEDERKIJ\/AADHAM, t1g7
NEDERSCHELDESTRAAT, g4g
NTEUBRUGGHE, 1392
NïEUI^/E BRUGGHE, 138 L
NïEUI/üER BRUGGHE, L0L5

.-.i.

,

.

NÏEUVüLAND,9
NIEU\^lSTRAAÎ, 385
NIEUWSTRAAT

NïEIfiTSRAAT

nabij de nieuwe brugghe, 138L
bij de Nieuwer bruqghe, 1O1,s

NODENAYSTEEG, 1323 1.324 1438
oNDERBERGEN, 686
ONDERSTRAAT, 688

oSKINSBRUG, 2O3
oUDBURG, 483 61,2 1"251
oUDERBORCH, L03g

ouDE VEST, L063
OVER DE MAERCT AN TPLAETSKIN
ovERSCHELDE, L1,56
PADDENHOEK, 46

(Vrijdagmarkt),

723

t4,o1r
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PASBRUG, 24Q¿'
PEPERSTRAAT, tt L409

PTTSTEcHE, 7206

PïTTE, te, 5BO
POLTE, hoek aan de

Kwaadham

RAMEN, 1,225
REEP, 552 7tB

,

91,3

SANDERSWAL, 4Og
SCABRUGGHE, 826
SCABRUGGHEN (Schaapbrug), 473

ScELSTRATE,984

ScHAAPBRUG, 36
SCHBLDE, rÍvier te Gent,
SCHELSTRATE, 643 736
SERIAENSTRATEN, 733
SERSANDERSWALLE, 6 25 36
sER THOMAES STEGHE, 7gg

363 715
222 636 722 751, í104L 1.091. 1,286 1448

SINT-JANSHUUSBRUGGHE ( Nieuwpoort ) ,

sINT-KATELTJNESTRAAT, 594
SINT-LTEVENSPOORT, gO5 921. 1375
SINT-MICHTELS (nabi j ), 1"1"27
SINT-PIETERS AALST, 218 772
sINT-PIETERSNTEUWSTRAAT, L333
SLUTZEKEN, 826 B7g

brug te Gent in cie Nieuwpoort,

STEENDAM, 9 621,
STEENSTRAAT (Lange -), 7gB 974 1144
STooFSTEEG, 206
STRUTVELSTRAAT, 929 1C23 L2B5
STRUVERSTEGHE, 722
TALB.OEMSTRATE , 766
TTCHELRET, 469 473
TORREPOORT, 161 2o1, 267 268 481. 5O9 1C,46 1225
uP DE LEYE, 533

UP DE

REKE, (Blekersdijk),

uP DEN SPRTET,

74O

32

VEEBRUG, 171, 639 !o1.4 109L
vEERLEPLEIN, 1,L66
VELDSTRAAT, 435 551- 768 999 1l_35
VERKTN STEGHE, 636

vEsT,

1"1,29

VïSMARKT,

vIssERIJ,

31,2

26
VLEESHOUI^IERSSTEEG, 1.84 185
voGELENZANG, L3OO

VRTJDAGMARKT, 417 929
WAATSTRAAT,472
WAALBRUG, 17 2o2 206
I^IAALPOORT, L66 199
WAELBRUGGHE, 406 639
WALPOORT, ggg L0g3

r,^IANDELSTEEG, 1,439

936 1023 1_295 1440

560
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WANNEKINS AERDE, 936
I^/ANNESTRAAT, 550
I^/ATERSTRAAT, 1451
wïNDASSTEEG, 1.439

WTNTGATEN(Vijf ),

4o1.

ZAKBROEDERSSTRAAT, 779
zAND, 1,320
r

t ZAND, 11,56

ZANDBERG, 224 397 71J.8
ZANDPOORT, 241 768 1072 1OB4
zEUGSTEEG, 328
ZOEGHESTEGHE

ÏÏI.

HUTZEN

(Zeugsteeg)

TE

r

B41r

GENT

in de beerie, brouwerij achter het Saestelet (Grastei),
de bonten herd (Koornmarkt) , 917
in den bonten hert , 1,118
de bosch neven de clocke (hoek Drabstraat), 639
de buise, (Drabstraat), 406
den cleenen pellicaenr(Hoogpoort) , 736
corten lynen huus , (Loefstegne) r'52+
Dofferiche (moten), 2SO
de drake , brouwerij (buiten de Walpoort), 998
den drake , brouwerij¡ 1"240

groete sickele, herberg, 1_5O
groetwerc, molen (Galgenberg), 138L
den groten pellicaen, (Hoogpoort) e 736
den hase, (Waterstraat), L451"
den Hel1em, (Veebrug) r L71
he11en, (Hoogpoort), 849
Inghelkine, (Lange Munt)e 206
de karre, aan de Sint-tvlichielskerk, 4BO
de Lanterne , aan de Nieubrugghe, 1,392
tmandekin, brouwerij ( Steenstraat), 974
nonLhuus, 1ove, (Hl lstraaL, í-:OLB
1.t liluelekin, brouweri j r ( Sersanderswalle) ,
Clvluelekin, brouweri j,

(Sersanderswalle) , 36
het muelekin, brouwerijr (Sersanderswalíe),
ret muelenkin, brouwerij r ( Sersanderswalf.) ,
lnt Muelenkin, brouwerij , ( SersanderswalteÍ ,

25
1,448
1.286

75r
le neckerigghe, molen, (calgenberg), 732
le Nieuwe Helle, (Hoogpoort), I24 1,2T 844
rieuwe hellen , (Hoogpoort) r'tO6l
1en paeu, (Xalandenberg), L33C
2a1e, brouwerij, (Sanderswal) I 4OB
le Rake, brouwerij, (guiten de Torrepoort), !61
le Roede deure, (Crommer Steghe), 573
le roeden leeuwe, L005
'oesenale , (Koestraat), 1L23

1"058
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Int scaec, aan de Leie, E
het scaep, hoek Koornmarkt, Windassteegr 1439
tscaet, stove, omgeving Sanderswal, 4OB'
sdivels stede, (Nederkwaadham), 1187
Sente Loys huis, (Zeugsteeq?), 328
den sluetelkine, ( Brabantdam) ? 1242
spieghel, (buiten de Torrepoort)e BL
de spieghel, (Nalandenberg), 4O4
de spieghel , (te pitte), 579 5BO
de spieghel, brouwerijr (buiten de Torrepoort)e 161
steenin huus, aan de Leie 14C1
der sterren, (Hoogpoort),, 1387
de sterre, (Hoogpoort), 766
de svrane, hostelrerie, (buiten de Torrepoort), 1{)t
trisekin, stove, (Cromme Essche)e 456
twee hellen, Hoogpoort,, 1OB
Wijnendalemolen, (Muide), 221
1_O

ÏV"

TNSTELLINGEN

Alijnshospitaar, godshuis op de Kraanlei te Gent, Bzo
Alynshospitaal, zie hierboven, ZBg 1112 111,3 12ZL
Augustijnen, klooster van de Eremieten-Augustijnen, Sint-Margrietstraat, 778
Augustijnenklooster, cfr" Augustijnen, 566 BO3
Baudelo, cisterciënserabdij te Sinaai_Waas, 1455
Beggarden klooster te Gent, 417
Begijnhof ter Hoyen s zgn" Krein Begijnhof te Gent, L063
Bijtoker abdljhospitaal te Gent, (cisterciönzerináen), zgo 768 g23 11,10
Bijloke, abdis, 241Bijtokehospitaal, 435 483
Bijloke, kerk, 1351 13BB 1_389
den bogaerden, klooster te Gent.e L361,
clarissenkLooster, 79 3o8 680 768 1052 1-056 1057 1142 1,143 1,174 14A1_
Ter Doest, cisterciënserabdij te Lissewege (Brugge), 282
Gasthuis, L0L8 1164
Gasthuis te GenL, BBO
Geraarci Dui-velsteen, adelijke woni_ng te Gent, 552
Gravensteen, grafelijke burcht te Gent, s!6 974 12s1 r37c
Groene Briel, abdij van Victorinen te Gent , 223
Groot Vleeshuis, op cie huidige Groentenmarkt, 246
crote vleeshui-s, 53 31-5 457 461 466 4g7 537 543 572 594 624 78g BO2 Bg7 1"O26
1"132 12C-2 1"423 1467
Hebberechtshospitaal r godshuis aan de Kortrijkse poort te Gent , 234
Heilige Geesttafel van AxeI, armendis te exel, 153
Hof van Herzele, bij de Bauderorefuge, ottogracht, 716 717
Hospítaa] te Deinze, BA3
Hospitaal van der Noet Gods, godshuis te sint-Baafs, 568
Hospitaalridders van het Tempelhuis, huis van de hospital-ers, gevestigd in het
voormalige Tempelhof , 191
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der Hoye, cf r " begi jnhof , 1"268
huis van Baudelo, cfr" Baudelo, 11ZB
Kartuizerklooster, Kartuis Koninqsdal te Rooigem, L99 435 506 5L0
kl-ooster van Beaupré, cisterciënserinnenabdij te Beaupré-sur-Ia-Lys,
Frankrijk,
dép" Nord, 856
klooster van Drongen , Norbertijnerabdij te Drongen, L108 1236
klooster van Flines, cisterciënserinnen¿lbciij te priÁes-rès-Raches, Frankrijk,
dép " Nord ", 1228
klooster van
Enchijn, trenediktijnerabdij te An, in, Frankrijk, dép" Nord", 1125
Korenmetershuis, op-de Graslei, I4O1,
lazarusgasthuis, ni,jke Gasthuié, Leprozerie Le Gent, L61, 1046
MaerketLe, abdij van, cisterciënserinnenabdij te Marquette, Frankrijk, dép"
Nord e 969
'Markette, klooster van, cfr" Maerkette, 1452
1 Marquette, klooster van, cfr" tvTaerkette,
861"
Minderbroeders, klooster blj .de Ketelpoort te Gent 71g 126g
,
:Mínderbroederklooster, cfr" supra 7L9
1
,Nieuwenbos abdij, cisterciënserinnenabdij te Heusden
, r4B!
'ool" Vrouw, broeders van, cfr" klooster van de vrouwenbroers
, 77
O"L" Vrouw Gilde van Sint-Jan, 4O4 44g
O"L" Vrouw kapel I 14AO
Pit, ha]heren in de , í-C,6 1o9 179 L83 225 30L 738 g4B 1Og5
Predikherenklooster, Dominikanenkloaster te Gent, Onderbergen, 77 7Sg 796
ten Roosen abdij, cisterciënzerinnenabdij te aaråt , 195
saesteret, stedelijke gevangenis op de Koornmarkt te Gent,
de sare te Ri jse1, graf eli jk pare5-s , Frankri jk, dép. Norcl i_o58
e 473
Sínt-Baafs, cfr" Siñt-eaafiabdij, S2g Sg7
sint-Baaf sabdi j, Benedikti jnerabdi j te Gent , 528 6o3 101,2 i,o71
sint-Baafsdorp, uroonkern, gegroeid rond de sint-Baafsabdii, s 26
sint-Baaf skerk, abdi j kerk van de sint-Baaf sabdi j , gg L00 1,o1, 1C.?
L03 1.o4 1,282
Sint-Baafskerk en abdij, L66
Sint-Baafs parochie, S7O
Sint-Donaas, kerk op de Burg te Br:ugge, 14
Sínt-Elisabethbegijnhof, Groot Begijnhof van de Brugse poort te Gent, 36 1-221
SinÈ-Elizabethbeqijnhof infirmerier-inrirmerie van het Groot Begijnhof, L257
rzsgt,
Sint-Elizabeth infirmerie, 129 14Og
sint-Jacob de compostella, bedevaartsoord in Garicië ( Span je) , 582 91,7
SÍnt-Jacobs cotidiane. , 266:481. 1L35 1439
Slnt-Jacobs, Heitige Geestmeesters, 1,439 1440
Sint-Jacobs, Heitige Geesttafel, 483 6O3 1,177
Sint-Jacobs, kapelrie , 1187
Sint-,Jacobs, ontvanger kerk, 491
Sint-Jacobs, pastoor j 11,77
sint-Jacobs, parochiekerk te Gent, 663 664 665 666 7cl6 7o7 7oB 1439 1_440
Sint-Jacobskerk, 533 1,451 1453
sint-Jacobsparochie, 1.44 145 L59 160 L65 261.3o9 557 558
sint-Jacobs, vinderen, 409 951 1224 1382 1442 1443
sint-Jan, parochiekerk te Gent , later sint-Baafskathedraal, 766
Sint-Jan capelrie, 7ZZ 999 1221
Sint-Janskerk, 150 1O72 1331, L356
)
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SÍnt-Jan, Heilige Geestmeester, 15O
Sint-Jan, Heilige Geesttafel, 15O 1O5g IZ25 L359
Sint-Jan, kerkmeester( s), 1,6 1_33L
Sint-Jan, kosterij, 648
Sint-Jan, nederkosterij, 1418
sÍnÈ-Jan, onderkosteri j, 372 373 374 577 647 726 727 B15 B2B 1283 1.294
Sint-Jan, ontvang€rr 4O4
sint-Jan, opperkosterij, 44 50 75 76 94 1.41 142 1_43 226 227 228 229 23o 231-

232 347 348 453 454 458 486 487 4BB 667 668 669 67c) 671 76a 761 1075 1076 1,077
1078 L086 taBT 1L55 LL56 1157 11-58 L1"59 1160 1"173 1,1,79 1180 1,181, 118?_ 11e3

1'190 1191 1'233 1'239 1"325 1326 1,327 1328 1329 1333 1,334 1,364 L365 1.366 L367
1368 1,332 1383 1.406 1444 1.445 1446 1447 1449 1,463
Sint-Jan en SÍnt-Paulusr godshuis rrde Leugemeete" aãn de Waalbrug te Gent r 2Cr6
sint-Jan en sínt-paulus Le waerbrugghen , cfr. supra, 53g

Sint-Jan en Sint-paulusgodshuis, ZAz
Sint-Jan en Sint-paulushuis, Waalbrug, 17
sint-Jan en Paulus hospitaal te waelbrugghe, cfr" supra, 4C,6
Sint-Jan, pastoor, 814
sint-Jansgodshui s, godshui's sint-Jan ten Du1len, Houtbriel , 166
Sint-Janshospitaal in Houtbriel, cfr" supra, 3g2
Slnt-Janshuis, 854
Sint-Janshuis, broeders, L305
Sint-Janshuis, proveni-er, Houtbriel, 946
Sint-Janshuis, t-toutbriel, 853 lOZj 1464
Sint-Janshuis, Waalbrugge, 566
Sint-Jansparochie, 33E
Sint-Kateli jnegilde, 936
Sint-Mergrieteklooster aan Groene Brie1, viktorinen klooster, 519
Sint-Michiel, cotidianen , 234 354 4BO 1356
Sint-Michiel, Heilige Geestmeester , !4O
Sint-Michiel, kosLeri j, 1.12 L1,3 1"1,4
1.15 1,19 630
sint-MichÍel, onderkosteri j 1,54 217 275 276 s93 Bg4 Bg5 1OO7 1-OO3 LCO9 1_0L0
L053 L054 1055 1.253 1254 L255 1256

sint-Michiels,
Sint-MÍchiels,
sint-Michiels,
sint-Michiers,
sint-Michiers,

Heilige Geesttafel, 25 751 1286 1381_ 14oc 1.453 150
Heilig Kruis, 639
nederkosterí j, 1146 1,1,47 11,48 14ro 1,411, 465 1466
onclerkosteri j , 272 274 506 50'/ 5oB L306 3.-ì7 1_308
opperkosteriJ , 264 267 268 355 355 3s7 35 B3 59 529 530 595 596
1,
1,

587 633 634 635 b:O 698 6gs 700 701. 867 368 869 870 871 872 873 874 875 t1_19
1,21,0 1,21,1. 1"212 1,21"3 1"214 1'215 1216 1,21"7 1,21,8 1219 1220 346 L347 1348 1.349
1429 143C 1.43L 1432 1.433 1434 1.435 1436 L45 0
S_int-MÍchie1s, opperkosterij, vinderen,,972 973
Sint-Michielskerk, 46 3L0 314 4Bo 5¡g 603
1_

Sint-NÍk1aas, cotidiane,

127

sint-Niklaas, He5.1ige-Gessttaf e1 , 5 566 79g 857 1117 1,175 1.285 1-332 1,401, 1,453
sint-Niklaas, o.-L"-Vrouw qilde van sint-Nikraaskerk 1107
sint-Niklaas, vinderen, 429 753 754 755 756 75g L303, 13og L3L0 1,31.1, 131,2 7313
1.456 1,457 1"45A 1,460 1461,
sint-Niklaaskerk, parochiekerk te Gent, 20L 4o4 L1a7
SÍnt-Niklaaskerkhof, 31-6 5!g 573 7gg 1332
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Sint-Niklaasparochie, parochie te Gent, 21O 211. 212 213 215 430 431 432
benediktijne-abdij te Gent, tevens gebied van die abdÍj te Gent,
lltt:?i"ters,
593 639 7021" 1035 1070 1221, 1375
Sint-Pieters, cotidiane, , 857
Sint-Pieters aan het kerkhof,
1-043
Sint--Pieterskerk, 33 616 987 9BB gïg ggo gg1 ggz 993 994 995 1362
Sint-Pieterskerkr oñLvanger, 5L8 955 956 gS7 958 959 960 96! 962 963 964 965
1Oo 5

Sint-Servaas, kapelrij in de Sint-Janskerk, l.22
Sint-Veerle, kerk te Gent , 161 224
Sint-Veer1e, capellerie, 127
Sint-Veer1e, capelrie, 4O4
Sint-Veerle, deken van, 27 71_3 BO3
Sint-Veer1e, kanunnik, 759
Sint-Veerlekapittel, 399 71L 1037 1-O3B
Sint-Veerle, O"L" Vrouwgilde, 1Og4

Sint-Veerlekerk,

161" 713

Tempelhof, huis van de Tempelridders te Gentr hâ opheffing van de orde overgegaan naar de Hospit.aalridders, L6O
Tempelhuis, cfr" supral 191TempeJ-i-ers, religieus-militaire
orde, opgericht ter verdediging van de Heitige
plaatsen

in Palestina, 659
Tolhuis, op de Graslei te Gent, 14OI
Vijf Leden, vijf baronieën afhangend van het Leenhof te Aalst, 1362
Vismarkt ? 2OB
vismarkt, vinderen, L335 L336 L337 L338 1339 1340 1341
Vleeshuis, aan de huidige Groentenmarkt, 1"72
Vleeshuis, vinderen, 1427 1"428
Voldershuis, godshuis van de Volders t.e Gent., 779
Vrouwenbroers, klooster van de, klooster van de Geschoeide KarmelÍeten te
Gent, Pand Patershol, 299 7BB 1ZB2 1369
ldedemershospitaal, godshuis op het sint-veerleplein te Gent , 252
Weeshuis, op hoek Burgstraat en Ramen, 1Lg3
wenemaerhospitaalr godshuis op het veerleplein, 424 s1l
wevershuis, godshuis van de wevers in de Korte Dagsteeg, 343 81,4
Vr/evershuis, armentaf e1 van het
, 55
h/evershuis, kapel , 16
V

"

TOPONIET4EN

p. O-Vl " , F " Nevele, BBB
+_EqIT_!ry VELT, Merendree,
AIsHovE,
tol vanTleen afhankelijk'van
de Oudburg Le Gent of de heerlijkheid
te Nevele,

982

AYSHOVE, cfr. supra, 43 985
ALSBERCH, den,, Le Merendree, p" O-Vl", F" Nevele, BBB
ALSBERGHE, goed Len, ivferendree, po o-vl-., F" Nevere, BBg
AUDENHOVE? wesenmeesters, 865
BACHTEN KAERÐE, GenL, in wijk overschetde?, 363
BAERDSBUELCT. Eke, p" O-V1", Fo Nazareth, 1L33
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B,¿\NCGAT KOUTER

I

1236

BEKE, te , 1.37 7
BIIKE, land te, voor Sinaeys de bente geheten, 416
BIST'ijRT, goed ter, 627

IIOSCtisTRATE, Wychline, P" O,-Vl ., F" Wichelen,976
IICSSCHE, te. f,ì<e, P" O-Vl ", F" Nazareth, 371 906 1,133
BOUTEiìBEKERT/ili,T, Vr/e11e, P" O-Vl
", F" Denderleeuw, 977
BììAIIMT, goed de, 1,236
BREEDACI(ERE, wychrine = wichelen, p" c-v1
", F" wichelen, 976
BRïEVE VAN V,/AES, 687 692
BROUI(E, ten, Flofstade, P" O-Vt", F" Aatst, 7BO
RlìouKER STRATE, sint-Maria-Horebeke, p" o-vl ., F" Horebeke I 1"198
ERUELE, gced ten, Wychline= vitichelen, p" o-.vl
", F" wichelen, 976
BRUELHOFSTA'i, wychrine= wichelen, p" o-vt
F"
wichelen 1 976
",
RUl,Ci/\lf, den, Eke, P. O-V1 ", F" Nazarethe 1133
BURGSTRAAT2 E::embodegemr p" O*Vl
", F" Aalst, L55
cATT;l.lAY, waarschi jnli jk goed te Laarne, p" o-vl ", F" Laarne, 3oc
CI-OESTER, den, Wakken?, P" W-VI ., F" Dentergem, 1469
CI-USEN, afhankelijkheid van de Sint-Pietersabdij
te Gent in het \,r/aasland, 955
956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
COPEiìIl\{DONC, P" O-V1 ", F" Nevel-e (Merendree), BBB

STTC, Eke, P" O-Vl ", F" Nazareth, 1"133
straat te Zwevezele, po O-Vl ", F" Wingene, 295
DESPT: op, Well-e, P " O-Vl ", F" Denderleeuw , 977
DTVEERSTRAETKIN (dweersstraetkin?) , P O-Vl ., F" Gent ( Ledeberg) , M4
"
DCllCT, de, 'P" O-.-Vl ., F" Nevele (Merendree)r BBB
CANS, de, ::echte straat t.e Sint-Baaf s, P" O-Vl ", F" Gent (Sint-Baaf sdorp), 728
G,\NSL.OEL, P" O-VI"e F" Gent. (tedeberg), 1,I74
CP.OI'4ME

DAI|LFIURDtr,

GRAEF'/EDUME I-IOSPITAAL, RijseI, Frankrijk,
dép" Nord, 473
s;GRt\\¡iINiSTRATE, Assenede, po O-Vl ., F" Assenede, 4AZ
I-IEGFIVELT, We11e, P" C-VI ", F" Denderleeuw, 977

liELL,ÐN, goed

ter, Zaffelare,

p" O-Vl ", F" Lochristi,
Lochristí,

3BO 930

IIOEDEVELDESTRATE, Zaffelare, p" O-Vl", F"
I-IAGIJEGRACI-iT, P" O-"VI ", F" Lovendeqem, 354

3BO

IJOEGI.IEN EUELC" Eke, P" O-Vl
FiOOLGR^.CHT, \¡Jakken, P" W-V1
HOVI VAN SWALMEN, P" O-Vl.,

., F" Nazareth, 1_133
", F" Dentergem, 1469
F" Oucienaarde (Sint-Denijs-Boekel), 1O71
HOYilN" achter der, Eke, P" O-Vl", F" Nazareth, L133
ïliciJEI-RAl"i, meers te v1Íerze1e, p" o-vl", F" Sint-Lievens-HouLem; L30

JUElìISI,EEDE, Moerbeke, P" O-Vl ., F" Moerbeke? 2O9
I(ORTRIJK, wet van" p" W-Vl ", F. Kortrijk, 1,424
LAì,JDHOKERE AKKER te Gent, dat men eet in de brouc, Overbroek, buiten

ioorL te Gent., 416
LANGI-iELEDE in parochie Kerxkine in de meieri j HaalterL, p" o-vl
",
r3
LANGHtrVELT, Wel-Ie, P" O-VI ", F" Denderleeuw, 977
dLEEN '¿e Lede , bui ten de Sint-Lieven spoort , p " O-Vl

LEDERBEIìCI-I, P" O-Vl",
LEDERMERSCH, P" O-Vl",
LOVENDEGEM, goed van,

",

F" Gent, 11"74
F" Gent (Ledeberg), 1,174
in Aalter, p" C-Vl", F" Aalter,

F"
660

Gent

(

de Brugse

F" Haal

t edeberg

)

tert,
1.37 5
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te, Lo, p" o-vl", F" Lochristi, of p" o-vr", F" Aarter, 968
p" o-vr", F" Merelbeke, 1052
MIDDELSTOC,
F" Neve1e, (MerenCráe),
f" O-Vl.,
MOERE, Sleidinge,
p" O-Vl", F" Êv*rg"*, 554 BBg
MORLEGHEM courRE, gedeeltelijk goed
"då Braemtrf afhangend van de abdij van
Drongen, 1236
MOURZEVELT' I,r/ychline = wichelen, p" o-vI
., F" r,vichelen , g76
MUELENBERCH' op het qoed rrde Braemt' afhangend
van de abdij van Drongen, 1-296
MUELENI^/ALLE,_Vg9e1enzang, p" O-VI", F" GenL,
13OO
IÌJIUWE HOF, zwLjnaarde, p" o_Vl ., É" Gent, L050
NTEUWELAND in Hulsterambacht, in de
vier Ambachten, 72a
NTEUWENSCOETE, goed te, goed afhangend van
de abciij van Marquette, 1,4s2
dOESTBEKE, Merendree, p" O_Vl", F" Nevele, BBB
ORSELE, goed ter, Desteldonk, p" O_Vl", F" Gent,
1357
OUDBURG' amman van dè, kassetrij met ,át"r
in
rrát
Gravensteen te Gent , 1370
OUDBURG, kasteel van cle, cfr.
1,362
dOUDEBOSCH, cfr
" supra , L481, "rpr.,
ouDE vELDSTRAATT Zaffelare, p" o-vr., F" Lochristi,
930
PIETERS VELT, p" t^/-Vl", F" NeveIe (Merendree),
BBg
PUTTE, ten, Zwijnaarde, p" O_Vl
", F. Gent, j.O50 g77
PRENDAELVELT, h/e11e, p. O_V1
F"
Denderleeuw,
",
RATTEPADE, Moorsele, p" W-VI",
F.
Wevelgemr 147C
.RAU, den, p" O-VÌ", F" Gent (Ledeberg),
1174
RECHTE srRATE, Zaf f e1are, p" 6-r/1
r"'lochristi
"r
, 1-164
REYMERSCHVELT, p" O-Vl
g76
F" t¡/ichelen
",
,
RUSELMOER LAND te Moerbeke, p" o-v1"; F" Moerbeke,
473
RYSINGHEN, Denderhoutem, p" O_Vl", F: Haaltert, 1,478
SALENLANT, Eke, p" O-Vl", F" Nazareth, j-133
SALLINSMUELEN, Mater, p. O_Vl", F" Ouáenaarde, 777
SCALDEKTN AAN DE VúOLGRACHT, Eke, p" o-vl", F" Nazareth,
1L33
SCEPPERS VELT, niet identificeerbare praaLsnaam,
383
SETGHELVOETS LEEDE, moer, p" o-vl", F" Moerbeke',
687
SEVERENSTRAATT Dendermonde, p" o-vÍ", F. Dendermonde,
237
srcKELEN, ter, hofstede in Hulstse vrije, in Hulster Ambacht
(vier Ambachten),
nu Nederland, prov" Zeeland., 333
SINT-PTETERS lede en moeren, p" o-vt
", Fo Moerbeke , 11,40
sLoETEr t'er, Hulstse vri je, in Hulstei
Ambacht (,riår Ambachten), nu Nederland,
prov" Zeeland, 333
SLUZE, Wychline = Wichelen, p" O_Vl", Fo Wichelen, 976
SNACKAERTS MouRS, Moerbeke, p" o-vl"; F" Moerbeke',
1a
SOETAMIJS LANT, akker Eke, p. O_Vlo, F. Nazarath, 1133
SOETAMYS STEDE, Eke, p. O-Vl
" , F " Nåzareth , 1.1"33
SPEYE , Damme, p. W-V1", F" Dammer767
SPTTAELS GoEDE, oudenaarde , p" o-vl", F" oudenaarde,
416
STEENBECS GOEDE, p" O-Vl", F" Merelbeke, 1L74
TSTEEN GOEDEKIN, Assenede, p" O_Vl", F" Assenade, 582
STOBOUTS LEEN, Eke, po O-Vl", F" Nazareth, 1,133
TIDEGHEM, goeg, Lemberge, p. O-Vl", Fo Merelbeke, L035
ToUTYSANTT heideqrond, Eke, p o-vi
"
" , F. Nazaret.h , 1.L33
VALI up denn land te Hulsterambacht,
één van de vier Ambachten, nu Nederland,
Prov" Zeeland, 72O
MALSCHEN'

MERLEBEKEN MERSCHT

251,

VEEMARKT,

Assenede, p" O-VI", F" Assenede, 442

VELDEKINS, Eke, p" O-Vl", F" Nazareth, 1,133
VENNE, P" O-Vl", F" Nevele (Merendree), BBB

VERMERSCH,

P" O-Vl", F" Nevele (Merendree),

BBB

vRANcx CAUTERE, p " o-vr ", F" oudenaarde, ( sint-Deni j s-Boekel ), 1,o7 1.
.
VRAUì^/E STRAETKIN, (Sint-pieters?), p" o-vl
", Fo ceÁt (Ledeberg), 11,74
SWALEN courREo grond te Erembodegemr p" o-vi", F. Aa1st, lg8
SWALEN MBRSCH, Nokere, p. o-vl., F" Kruishoutem, s64

, Wachtebeke, p" O-Vl", F" Wachtebeke, 969
omgeving van sint-Denijs-Boekel?, ro71,
wosTrNE in sleidÍndonc, p" o-vl., F" Nevere (uerendree)r gBE
WULFGAT, vriychline=V'/ichelen, p" o-vl ., F" l¡Iichelen, g76
WULGHENT ter, land van Aalst te Heldergem, po o-ví", F" Haaltert,
I^/UNLEEDE, moer te Moerbeke, p" o-vl
Fo Moerbeke, s+t
I^/YNLEEDE, moer te Moerbeke, p" o-v1 ", Fo Moerbeke', BB7
";
WIJNLEDE

WTLDERNAEMT

3Bj.

