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Reeks 94bis:  
Politieke en religietroebelen in de tweede helft 16de eeuw 

  
 
1. [nr. 8; fol. 74]: januari 1567. Lijst van schoolmeesters te Gent die in januari 1567 door de 

magistraat werden ontboden en vervolgens het bevel kregen de kinderen theurlieder huyse scole 
commende niet en leeren eenighe verboden boucken nochte gheen catechismus van leerynghe 
calvinistique ende andere seecten.3 

 
 Dit zijn de scoolmeesters die de scepenen bode verbot ghedaen hebben volgende de laste van scepenen 

(o.a.): 
   Mr. Jan de Cleene 
   Mr. Jan de Cleerck 
 
 [idem, fol. 87-88ro]: Van deze schoolmeesters verscheen ondermeer: 
 
   Mr. Jan de Cleerc    Zantberch 
 
 
2. [doos 22]: 10 april 1585.  Een franstalig schrijven van de schepenen van Gent aan de 

landvoogd, Allesandro Farnese, hertog van Parma, waarin zij melden dat negen doopsgezinde geld-
inzamelaars zijn gearresteerd en hoe deze kwestie verder is aangepakt. (De negen zijn: Pieter Haesbaert, 
Jacques de Clercq, Jacob de Joncheere, Bauwens Tyncke, Joos Bouckaert, Pieter Tryon, Jan de Backere, 
Manasses de Bats en Jacques Houtermans). De landvoogd wordt verzocht over deze kwestie advies te 
geven. 

 
 

Reeks 152: Registers stadscijnzen 
(‘Ervelicke renteboeken van Ghent’ 4) 

 
3. [nr. 7]: (1442-1495) 
 
 fol. 59ro: (IN DE NIEUSTRATE BEGHINNENDE ANT HENDE VAN DE VEERKINSMAERCT DIE DE ZIJDE TEN 

HOUTBRIELE WAERT ) 
  
 Diederic vander Beke suit Philips Fisseel de heelft 
 Willem van Ghelder suit als boven de heelt   25 s. 7 d. 
 

Christoffel Lonaert 1 vieren suit Lieven de Pape 
Christoffel Lonaert de heelt suit der wed. Jans 
Moraens (?) 
 
Gillis de Cleerc 1 vierden suit Michiel Dhoem 
Dezelve de drie vieren deelen suit Christoffels 
Lonaert actum 20 juli (14)90 (?) 

 

 
 
 
 
Gillis de Cleerc belast dit huus met zes s. gr. 
tsiaers lijfrente ten live van Christoffel Lonaert 
ende Maye Jacops, zijn wettelicke wijf, copiam 
(niet ingevuld) 

 
3 Deze lijsten worden besproken in: J. Scheerder, ‘Schoolmeesters te Gent (1566-1567)’, in: HMGOG, nwe reeks 35 (1981) 115-
128. In de lijst op fol. 87 heeft de auteur overigens de naam van Jan de Cleerc op de Zandberg abusievelijk gelezen als die van Jan 
de Cleene. 
4 In deze topografisch geordende rentenboeken staan alle cijnzen opgeschreven die jaarlijks toekwamen aan de stad. De teksten vóór 
aan de regel beschrijven de situatie op het moment dat het register werd aangelegd (in dit geval 1442); de inspringende teksten 
daaronder geven aan dat bezit in andere handen overging of met renten werd belast. 
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 vanaf fol. 70:   JEHGEN OVER UP DANDER ZIJDE BEGHINNENDE ANT HENDE VAN DE NIEUWERSTRATE TOT AN DE 

PASBRUGGHE 
 
 fol. 72vo: 
 Martin van der Dycstat Colaerts sone suit Pieter de Bruwere   28 s. 

 
Jan de Cleerc fs. Pieters theel ter eerve per coope 
trecht Willem van der Dycstat 

Jan van Zele verwere belast dit huus met 30 
sch groten siaers eerflicke losrente huerl 
joncvr Katheline sGraven wed. Lievin 
sHooghen als mede conterpant copiam 22 in 
lauwe anno (14)86, fol. 95vo 

 
OVER DE PASBRUGGHE AN DE ZIJDE TER PAPENHUUS WAERT BEGHINNENDE ANDE VOET VANDER BRUGGHEN 
 
[…] 

  
 fol. 91: (IN DE RECHTE STRAETE TER BRAEMPOORT WAERT) 
 
 Gillis Maeyaert (doorgestreept; dan:)     Ga.(?) Rommelin    5 s. 6 d.  
 
 Item heeft de selve eenen standaert van eenen puttinc neven den steghe  
 sal cheyns gheven als ment orbuert 
 
 
 vanaf fol. 92vo: BIJ DER BRAEMPOORTE OVER DE ZYDE TER WATERMUELEN WAERT 
 
 fol. 93: 
 Jan van der Dycstat van eenen puttinc (doorgestreept; dan:)  
 Arendt van Grijspeere inde heelt suit Arend van up den Bosch 
 
 Jan Zeghers met ghelycke vanden selve   (samen:) 12 s. 
 
 Pieter Tayaert van eenen puttinc     7 s. met 
 
 De weduwe van Pieters sCleercx ende  
 haerlieder kindre van 1 puttinc     8 s. met  
 
 Jan vanden Hecke van eenen puttinc     8 s 
 
 Martin Bruneel       12 d 
 
 BIJ DER BRAEMPOORTEN OVER DE SIJDE TSENTE PIETERS WAERT 
 
 De wed. Lieven (?) fa. Gillis Sneevoets van haer moosputte  4 s 
 deselve vanden messe inde put     24 s 
 
 fol. 93vo: Joos Haesbijt suit Willem Lays    3 s. 
 
 

Gillis Tytgat 
 
[...] 

 
Zegher Bochshoveren die men heet van Roomen van 
1 plecken neffene ter stoven 6 s  ao (14)47 

 

   



Stadsarchief Gent 

- 8 - 

Mer Rogier de Tolneer suit Jan Neelis 8 s 
 

Cornelis de Landtmeter 
 
Jacop de Cleerc thuus up de watere 

Mits den 3 wettelicke copien die ic sach in scepen-
dom Jan Sersanders anno (14)20. Commere 2 £ gr. 
siaers ten live van joncvr. Katheline Mayaerts ende 
vrauwe Mergriete Rommels, religieuse tsente Clare 
copie huut scepenbouck Lodewijc vanden Hove 
anno (14)30. 

 
 Jan van den Bossche thoir van Joos Haesbijt deelt   6 s. per kerstavent (14)43 
 

 Jacop de Cleerc deelt    
   

Jan de Deckere suit Pieter Minnaert de heelt  
van der stoven 
 
  deelt    5 s 
 
Jacob Dierman suit als voren van der stoven  
de heelt   

Pieter Loetins fs Willems deelt van Casteele 
Wandelaert suit Jan Mants(?) ... dandere heelt suit 
die ende claren persoen 
 
Joos van Heerloo fs Michiels suit de weduwe ende 
den kinderen van Pieter Loetins .... scepenen van 
ghedele per actum 13 in hoymaent anno (14)78 et 
per ....? 9 januarii (14)77 folio 84 

 
 107vo: (AN DE FREREMINEURENBRUGGE OVER DE SIJDE TER COUTEREN WAERT) 
 
 [...] Gillis (doorgestreept) Claeis Rommele van eenen  
 puttinc dienende ter blauwerien naest hem    iii s 
 
 
4. [nr. 8]: (1495-1563) 
 
 fol. 71: (IN DE NIJEUSTRATE BEGHINNENDE AN DE VERKENMARCT OVER DE ZIJDE TEN HAUTBRIEL, 

STRECKENDE NA DE NYENBRUGGHE) 
 
 Arent van der Beke deelt van den gheelen huuse   31 gro. 4 p. 
 Michiel vanden Berghe, potmakere, deelt 
 

Michiel vanden Berghe ende Arent vanden Berch 
in zijn helft actum 17 maart 1499. 
 
Gillis de Clerc int recht van Michiel van den 
Berghe per copiam 30 jan.(?) 1508 fol. 109 
 
Joncvrauwe Barbare sKnibbers, wed. van Gillis 
de Cleerck de heelft van desen huuse ende het 
navolghende 
Lieven de Clerck filius Gillis een 7e deel inde 
heelft de selve Lievin noch een 7e deel in de 
andere heelt. Zegher de Vriese een 7e deel int 
gheheele huus, Pieter de Cleerck een 7e deel int 
ghehee . Anna van Langhenhove int recht van 
Lieven de Cleerc. Deselve Anna bij den overlijden 
van haer man noch een 7e deel. Deselve noch een 
7e deel over heer Jan de Cleerc 

 
 
Lieven de Clerck belast zijn 7e deel inde heelft van 
desen huuse en het navolgende artyckele met 20 s. 
siaers losrente ten penningen 16e ten behoeve van 
meester Janne de Cleerck synen broeder, per 
copiam den 26 februari 1536, fol. 188. ende de 
heelft toebehorende de weduwe haerlieder moeder 
es in sekere ghestelt den selven meester Jan de 
Cleerck voor sijn voornoemde 20 s. gr. siaers 
ghedoot ende de copie ghe..... 
Conterpande om Lieven de Cleerck tot 16 s gr. bij 
paymenten (voorts onleesbaar) 
 
 […] 
 
Anna van Langhenhove, wed. van Pieter de Clerck 
bij haer twee 7de deelen van desen tween huusen 
met 10 sch groten ... den penninck 16de ten  behouf 
van de kinderen van Pieter van Spiere per copiam 
den eerste(?) in wedemaend 1542 folio 11(?) 

 
 Gillis de Clerc vanden gheelen huuse den ouc  
 een verwerye metter looven ter zijden     25 gro 7 p. 
 

Joncvr. Barbare sKnibbers als vooren; Lieven de Commende up de heelt willen toebehoren Jan 



Stadsarchief Gent 

- 9 - 

Cleerck als vooren; de selve Lievin als boven; 
Segher de Vriese als boven, Pieter de Cleerck als 
boven, de selve Pieter als boven; Anna van 
Langenhove als boven; deselve Anna als boven; 
de selve Anna als boven. 
 
Adriaen van Langhenhove, in huwelijk hebbende 
joncvr. Passchyne sCleercx fa. Gillis, gheregt bij 
overlijden van haren vader in een 7e deel van 
desen ende voorgen. huijs, actum den 28 
novembris (15)51, Paschine sCleercx bij den 
overlijden van haeren man gheregt in dheelft van 
de 7e deele ende Adriaentgen ende Coorekin van 
Langhenhove in dander heelft bij de doot van 
haerlieder vader, de voorn. Paesschine int recht 
van haer kinderen bij uutcoope in date 27 in meije 
(15)52, folio 22, Anna van Langhenhove int recht 
van den voorn. Paesschine int vierendelen dese 1 
septembris (15)52 van desen ende voorgaande, 
Item Jacob de Cleercq bij den overlijden van zijn 
vader in een 7e deel, de voorn. Anna int recht 
.....(?) alsvoren, Gheeraert van den Corbet ende 
Leo vanden Samen (?) beeden ter causen huerl. 
huusvrouwen Barbara ende Agneese Cleercq 
filius Willems, in dheelft van den 7de deel, Anna 
van Langhenhove int recht ende persoon 7de deel 
gsente(?) dese 10den may (15)53. .... sCleercx 
bij het overlijden van Gillis de Cleercq ….. (rest 
nauwelijks leesbaar)  

 

Moraen 3 sc. groten siaers erflic den Helighe 
Gheest van St. Jacops int scependom Jans Uten 
Hove. 
 
(doorgestreept:) Commende up de heelt van 
Diederic van der Beke 4 lb. 5 s. gr. ... lijfrente 
ten live van Zegher de Coc ende joncvr. 
Katheline Lauwerts zijne wive  
(doorgestreept:) Gillis de Cleerc belast dit 
gheel huus met 6 lb. groten siaers ten live van 
Christoffels Loenaerts ende Maye Jacops zijne 
wive 
 
Ghedoot beede deze lijfrenten deze ix mey 
151..? mids dat de liven overleden zijn 
 
[...] 
Ghedoot den 1en septembris (15)52 bij 
consente van Lieven de Cleercq 
 
(doorgestreept:) De weduwe van Pieter de 
Cleerc belast haer drie 7e deelen met 22 pond 
2 sch. tsiaers den primus(?) 1600 ten behouf 
van .... de Cleerc .... 20 octobris ...? 
 
Mr. Jan de Clerc constenteert in de lossinghe 
van 19 sch. gr. ghedoot te .... 
 (allemaal vervaagd en erg moeilijk te lezen) 

 
 Hierna nog genoemd: 
 Onse vrauwe ghulde vanden selveren berghe van eender plecken erven groot 13 ende 14 voeten ghelegen 

bider Nyenbrugghe neffens sVerwers huuse 
 Andries de Cuper van zijnen huuse an den voet vander brugghe commende an de hove ghenoumd de 

plecke Sente Jans messe 
 
 
 fol. 87: (JEHGEN OVER UP DANDER ZIJDE BEGHINNENDE UP DEN OUC AN DE NYEN STRAETE STRECKENDE 

TOT AN DE PASBRUGGHE) 
 
 Jan van Sele van den huuse      vii gro. 
 
 (in marge:) In de witten bouck fol. 76  
 

Lisbette Baten  tvierde(?) wijf van Jan van Zele 
int vierendeel Pieter van den Schoore ..... int recht 
Jan de Cleerc in recht bij ... copie 23 x (dec.?) 
1514, fol. ...? 34 (33?) 
Pieter van Zele in een vieren deel over Jan van 
Zele zijnen vader acte 2 may 151.. in ...(?)  fol. 33 

 

 
 Jan de Cleerc van den huuse een verwerije wesende tot an de voet van der brugghe gheel Pieter trecht 

van Willem van der Dycstat      27 gro.  
 
 (in marge:) In de witten bouck fol. 77  
 

Sebastiaen Hebscap int  recht van de weduwe 
ende hoyrs van Pieter van Sele per copiam 18 
january 1562 folio 128 
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Lysbette van Ludeke heeft …. last van 2 pond gr. 
tsiaers lijfrente bij ghedeele den 21 in maert 
(15)63, fol. 230 
 

 
 OVER DE PAS BRUGGHE BEGHINNENDE AN DE VOET VAN DER BRUGGHEN TER ZIJDEN TEN PAPEN HUUSE WAERT 
 
 Joncvrauwe Lisbette Ghyselins van den werve an de voet van der brugghen 
 Her Joes van Turtelbome als copere  10 gr. 
 
 
 fol. 111: (IN DE RECHTE STRAETE TER BRAEMPOORT WAERT) 
  
 [...] 
 
 Jacob Rommelin van ghelyken dienende te zelver blauweryen  v gr. vi p. 
 
 
 fol. 113: BINNEN DER BRAEMPOORTE TER ZIJDEN TER WATERMUELNE WAERT BEGHINNENDE VASTE AN DE 

VOORSEIDE POORTE 
 
 Geen De Clercqen genoemd. Wel: 
 
 Jacob de Zuttere van eenen puttinc neffens der Watermuelne dienende ter brauweryen staende ter 

vierwechstede ghenaemt de Spieghele    x gro. 
 
 Jan Zeghers deelt van eenen puttinc daer neven dienende  
 ter stoven ‘t paradijs      xii gr.  
  
 Arent van Grijspeere deelt dienende ter blauwerye 
 
 [...] 
 
 
 fol. 115: UP TPLEYN BIDER ZELVER BRAEMPOORTE TER ZIJNDEN SENTE PIETERS WAERT 
 
 Gillis Tytgat van eenen puttic dienende ter Palen   3 groten 
 
 Jacob de Cleerc deelt van den puttinc diende tzijnder verwerijen 6 gro. 
 
 Jan vanden Bosche deelt dienende ten Vispane 
 
 Jacob de Cleerc van zijnen huuse up dwatere een steenkin  8 gro. 
 leghende over zijnent          
 
 Commere 2 £ gr. ten live van joncvrauwe 

Katheline Mayaerts ende van Mergrieten Rommels 
religieuse sente Claren, copia anno (14)30 
Ghedoot dese rente mits dat men Marten de Cleerc 
belooft heeft te ge....... (?) 
Maillaert Moens belast de 7e deel van 15 (?) 
deurgaende in dese huuse in profijte van Marten 
de Cleerc met sinen .... (?) 15 sch. gr. tsiaers per 
copiam 23 septembris (15)50 gheregistreert folio 
56 bij ghedeele, actum 12den in octobre (15)50 
Christoffels Govaert belast zijn huus in profijte 
van Maillaert Moens van 25 sch. tsiaers per 
ghelijcke copie van zijne cope den 21 in sporcle 15 
.... (nauwelijks leesbaar) 
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 De vrauwe Lievens vanden Messync nefens den steeghere bemuert talf ougst 4 gro.  
 (doch later doorgestreept) 
 
 
 fol. 133: AN DE FREREMINEUREN BRUGGHE ANT GHEVAT 
 
 [...] 
 
 Claeys Rommelin eenen puttinc an de voet van de  
 freremineurenbrugghe dienende ter verwerijen    8 gro. 
 
 
 fol. 134vo-140: DE RENTE BEGHINNENDE AN DE CUPEN TOTTER FREREMINEURENBRUGGHE MIDTS DEN 

WERVEN UP DWATERE  
 (achteraan; fol 140:) 
 Jan van Zele van den werve      2 gro. 
 Dezelve daer neve       5 gro 
 Dezelve totten steehgere al tsamen beheynt    1 gro. 
 
 
 vanaf fol. 246ro: INDE LANGHEMUNTE STRECKENDE TER VISCHMAERCT WAERT UP DE ZIJDE TER LEYEN 

WAERT 
 
 fol. 247vo:  Bauwen de grutere van der brauweryen up den ouc vanden zelven straetkine ter zyden ter 

Vischmaerct waert ghenaemt thoufhizere deelt ende een tienste deel. De zelve een vierendeel pieter een 
20ste deel       6 sch 8 d gr 

 
 […] 

 
 fol. 248: Jan de Zomere filius Gillis van gheel den huuse daer neeve 54 gro.(= 4 s. 6 gr.) 
 

Lievin van de Ougstynen int recht van Janne de Zomere copiam 25 in oust 1500, fol. 7 
  
Mergriete van Eeke(?) wed. Jans van Damme de heelft en de kinderen Jans van den Damme dander 
helft bij coope jeghens Lieven(?) de Camvier(?) acte 11 december 1522 in .... fol. (1?)45 
 
Jan van der Piet een 8ste deel bij coope Jochems ende Rogier(?) van Damme fs Jans per copiam 14 
september 1523, fol. 53 acte in ...(?) 
 
Jan vander Piet een vierendeel in gheheele huus hem ghegeven van de weduwe van Jan van Damme  
per copiam 27 juni 1536, de selve Jan van der Piet een 8ste deel in gheheel huus ter cause van  
sijnen wijve, Claeys van de Damme int heelft van desen huuse, door Jan van de Piet per copiam  
21 novembris 1537 de selve Claeys, in een vierendeel over sijnen moeder per copiam als boven. 
 
Claeys van Damme in een 8ste deel over Jacop de Scepper ende in een 8ste deel hem verstorven van  
sijnen vader ..(?) ghesiet ter eerven 
 
Joos de Leenheere int recht van Claeys van Damme per copiam 17 septembris 1541, fol. 69. 
 
Joncvr. Jehanna Teymons weduwe van Joos de Leenheere by zijne overlijden in dheelft ende 
Nicolaes, Joos, Heyndrick, Lowijs, Betkin, Bauwijne, Claerken, Janneken, Grietken, Tanneken, 
Tryskin, Vynkin, Baerbelken, Adriaenken(?) sLeenheere fs Joos in dandere heelft, de voors. joncvr 
Johanna ...(?) rechte van de ....(?) by procuratie per acte in date xi juni 51 ....(?) 
 
Lieven de Cleercq int recht van de voorn. Johanna [Teymont] bij coope per wettelicke in date 21 in 
hooymaent 1551 bij ghedeele folio 38 actum 

 
 fol. 253:  Jacob de Clerc filius Jans van den huuskine jeghen de zelve ghevele  
 up den ouc bijden pilozijn breet iiii voeten ende een alf lanc  
 ix voeten ende een alf      20 gro. 
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5. [nr. 10]: (1563 - ca. 1581) 
 
 fol. 156: niets gevonden 
 
 fol. 178: (UP DE NIEUSTRAETE BEGHINNENDE AN DE VERCKENMARCT OVER DE ZIJDE TEN HAUTBRIEL WAERT, 

STRECKENDE NAER DE NIEUBRUGGHE)  
 
 De wed. van Pieter de Cleerck van een huis,   ii s, vii gr. iiii en p.  
 
  Last van 2 £ tsiaers lijfrente in profijte den 

preekeere bij ghedeele den 6 mei (15)56 
 
 Joncvr. Anna van Langhenhove belast haer recht 
met 10 s. gr. tsiaers lijfrente in profijte van 
zuster Johanna Cleerck int graeususterhuus van 
sente Jacops, welck rente ingaet bij overlijden 
van de voors. Anna al blickende een 
hantgheschrifte van daten den 11 junij (?) 
(15)71. 

 
 Dese 10 s. gr. lijfrente zijn ghedoot bij consente 
van Johanne de Cleerck die verclaert het 
handtgeschrifte boven verclaerst int onghereede 
te zijne. Actum 13 octobris 1580, ter presentie 
van Johanneken tZomers [volgt een merkteken] 

 
 Joncvr. Anna van Langhenhove fs. Adriaens, 
weduwe van Pieter de Cleerck, belast haer recht 
met vier ponden grooten tsiaers ten lijfve ende 
proffijte van Jehanneken sCleercx, volgende der 
wettelijken schrifte ghepasseert bij de schepenen 
van ghedeele up den 6 september 1580 

 
 fol. 178vo: Dezelve van een huus ende de love ter zijden   2 sc. 1 gr. 8 d. p. 
 
 
 fol. 285: ANDE BRAEMPOORTE TER SIJDEN SENTE PIETERS WAERT 
  
 Jacop de Clerck van sijnen puttinc      6 gr. 
 
 285vo: Christoffels Govaert van syn huys      8 gr.  
  
  Commere van 15 s. gr. in profijte van Maerten de 

Clerck per copiam 23 september 1550  
 
 
6. [nr. 11]: (1563 - ca. 1581; vervolg van vorige) 
 
 fol. 304vo: AN DE FREREMINEUREN BRUGGHE ANT GHEVAT 
 
 Jacop de Clerc van sijnen puttinc      8 gr. 
 
 Vanaf fol. 333vo: Upden anderen ouck vander Veebrugghe streckende near de Minnebrugghe waert ende 

de hoof brugghe ende naer de liefbrugghe. 
 

fol. 345vo:  
 Francois de Cleerck in deen helft ende Joos Claeys  
 in dander helft van desen huuse       11 gr 6 d p 
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 Jan de Cleerck fs. Franchoys int recht van Franchoys de Clerck zijnen vader  
 ende dat bij zijnen consente. Actem den 8 sporcle 1553 (63?) 
 Hansken de Cleerck bij den overlijden van Jan de Cleerck gherecht in deen heelft  
 Christoffels van Kersbeke int recht van voorn. Hansken de Clerck  
 propriaris den 12 januari 1572 bij ghedeele folio 209. 
 
 
 fol. 522: (INT OMMESLAEN OVER SERBAUDENS BRUGGHE UP DE VRIJDACHMAERT ENDE TE WANNEKENS 

AERDE ENDE VER DE LANGHE MUNTE NAER DE VISMAERT) 
 
 De wed. ende hoors van Lieven de Clerc in St. Niclaus     4 s. 6 gr. 
 
 De voorn. wed. es gheconsenteert als dat zij zal 

moghen staken een voute5 onder strate voor dit 
huus behaudens als dat men de strate niet 
hooghere legghen en mach dan dat zij en leeijt 
ende moeten de strate onderhauden ende haer 
naercomers voor eenen eerfvelick seijns van ii s 
gr. tsiaers die verschijnen zal voor deerste jaar 
den eerste in meije 1567.    2 s. gr 

 Last van 20 s. gr. tsiaers in profijte van Lievinne 
sMeijers copia den 12  in sporcle 1533, fol. 140 

 
 Last van 20 s. gr. tsiaers den penningen 16 in 
profijte van hr. Teymont copia den 2 decembris 
1541, folio 128 na here (?) vanden Vingaerde bij 
transpoorte in daten 13 julij (15)43 bij den kuere 
folio 39 

 
 Lievinne van Hauwe (sic) metten Hans, 
Ghijselbrecht ende Joos de Clerck, mitsgaders 
Philips van Vlaenderen in huwelijk hebbende 
Lijsbetten sCleercx, tsamen vervanghende huerl. 
medehoirs van Lieven de Cleerck stellen dit huis in 
...... (?) voor  52 £ 2 s. 8 gr., afgaende paesen per 
copia bij den kuere van den 29 deser. Acte 30 
december (15)79. 

 
  
7. [nr. 12]: (1582 - ca. 1645; fol 1 t/m 214) 
  
 fol. 118: AN ST. JACOPSKERCKHOF ANDE ZUIJDTZIJDE 
  
 Jacob de Cleerck van een plaetse ende steeghere      4 gr.  
 
 Last van 10 s. gr. tsiaers losrente up dheelft van 

prochie van Hessele ... copiam 28 januari 1566, 
fol. 58 

 
 
8. [nr. 13]: (1582 - ca. 1645; vervolg van vorige) 
 
 fol. 278: (UP DE NIEUSTRAETE BEGHINNENDE AN DE VERCKENMARCT OVER DE ZIJDE TEN HAUTBRIEL WAERT, 

STRECKENDE NAER DE NIEUBRUGGHE) 
 
 Joncvrouwe Anna van Langhenhove, wed. van Pieter de Cleerck van een huus 2 s. 7 gr. 4 d. 
 

Adriaen de Mil in huwelijk hebbende de weduwe van 
Pieter de Cleercq fs. Pieters over hem ende zijne 
kinderen, joncvr. Johanne sHamers, wed. 
achterbleven van Marten de Cleercq, Louwys de 
Cuenynck, thuwelijk begrepen hebbende Laewelken 
(?) sCleercx, Pieryngen ende Cathelyne sCleercx, 
metsgaders Jasper Christiaens fs. Willems, die 
thuwelijke heeft Tanneken tSomers, dochter van Anna 

De resterende 20 sch. gr. tsiaers lijfrente in de 
onderschr. 4 ponden gr. siaers zijn ghecasseert 
van Johanna sCleercx ende dat bij adven ende 
aggreacie van den moeder den clooster van St. 
Jacobs zuster huys, dezes 3 november 1600. 
 
[...] 
Ghecasseert bij den overlijden van broeder 

 
5 een voute is een (overwelfde) kelder, hoewel het ook kan betekenen een kamer boven het keldergewelf. 
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sCleercx, alle kinderen van de voorn. Anna van 
Langhenhove, commende in trecht van dese ende den 
naervolgenden huysen, bij den overlijden van den 
voorn. Anna, Actum dese 18 october 1588. 
 
Adriaen de Mil compt in trecht van de zesten deele 
van dese ende naervolgende huyse by consente van 
joncvr. Catherine sCleercx, volgende der wettichede 
gepasseert voor scepenen van ghedeele den 15 meye 
(15)83, fol. 505 (?). Actum dese 18 otober 1588. 
 
Adriaen de Mil comt int recht van eene andere zesten 
deelen van desen en naervolgende uusen bij consente 
van joncvr. Johanna sHamers, wed. bleven achter 
Marten de Cleercq, conforme der wettelichede, 
gepasseert bij schepenen van ghedeele den 23 
januari (15)85, fol. 56. Actum den 18 october 1588. 
 
Adriaen de Mil compt ter eerfve van dheelft 
duergaende van den voorn. huyse by consente van 
Jaspar Christiaens, in huwelijk hebbende Anna 
tSomers, Elisabeth sCleerx, wed. van Jan de 
Conynck, ende Pieryngen haer selfs .... per copiam by 
ghedeele van den 7 juni 1597, gheregistreert fol. 
12vo ... 
 
Adriaen de Mil voorn. zittende in bate ende 
commende volghende de renontiatie(?) van sijnen 
kinderen in daten 7 julij 1618, comt ter eerfen van 
resteerende deel van desen ende naervolgende huuse 
datte bij consente van Mr. Pieter van der Coijen 
causa uxoris Anna sCleercqs, Thomaes Goosens 
cause uxores Adriaenken sCleercqs, alle tsamen voor 
...... 29 november 1618. 
 
Thomaes Goossens fs. Philips ende Mr. Pieter van 
Coijen fs. Joos int recht van Adriaen de Mil als 
naervolgende folio  verso met alle de lasten ten 
boucke staende; ziet fol. 370 hier naer 
 
[....] 

Lievin de Cleercq bij affirmatie van procuratie 
... Actum 23 october 1600. 
 
Last van vier ponden gr. tsiaers ten lijfve van 
Jehanneke sCleercx volghende der wettel. 
schrifte ghepasseert bij scepenen van ghedele 
up der 6 sept. (15)80, fol. 24   aen welcke ... 
vier ponden gr. tsiaers lijfrente ghecasseert 
zijn tot twee ponden gr. siaers, bij consente van 
de voorn. Johanneke sCleercx, religieuse van 
St. Jacobs zusterhuys ende dat met adven ende 
aggreatie van suster Anna de Caeye (?)  ̧
moeder van tselve clooster. Actum 14 december 
1596. 
 
Adriaen de Mil belast zijn zeste deel bij hem 
ghecocht jeghens Catharina sCleercx, met eene 
rente van twee ponden gr. siaers sprekende 
tharen lijfve, volgende de wettelijckhede 
ghepasseert voor scepenen van ghedele den 15 
meye 1583. 
 
Adriaen voorn. belast zin gherechte zeste deel 
van huyse ghecocht jeghens de wed. van 
Marten de Cleercq, metsgaders ‘t ... deel hem 
ter cause zijner huysvr. in thuys competerende 
en een ander zeste deel hem tevooren gecocht 
gheweest jeghens joncvr. Catharina sCleercx 
met eene rente van dertien sc. gr. siaers, den 
penning zestiene ten profijte van de voorn. wed. 
van Marten de Cleercq en hare kinderen die zij 
ghehadt heeft bij den voorn. Marten, per  
copiam bij ghedeele den 22 ... 1585, fol. 56 
Actum dese 18 october 1588. 
 
Ghecasseert bij consente van Sr. (?) Gheleyn 
van der Maryen, in huwelijk hebbende de wed. 
van Maerten de Clercq ...... 1600 
 
Adriaen de Mil stelt zijne gherechte heelft van 
de voorn. huyse in zekere voor de somme van 
47 ponden gr. ... in profijtte van zijne ..... per 
copiam bij ghedele van 7 juni 1597, fol. 12vo.  
Actum 9 .... 
 
[....] 

 
 fol. 278vo: De voorn. weduwe van Pieter de Cleerc van een huus ende stede de Love ter zijden 2 sch. 

gr. 8 d. p. 
 Grotendeels gelijkluidend met de notities bij het voorgaande huis. 

Aanvulling: 
Thomas Goossins fs Philips ende Mr. Pieter van der 
Coyen fs Joos commen int al trecht ende eerfve van dit 
ende tvoorgaende huys met alle de laste daerup 
sstande bij consente van Adriaen de Mil voorn., datte 
voor de somma van 216 ponden gr. , waerup alle laste 
ende renten in principale ende croysen affslach doen 
zullen, per wettelijcke bij ghedeele 3 november 1618, 
fol. 93. 
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fol. 418: (ANDE BRAEMPOORTE TER ZYDEN ST. PIETERS WAERT ) 
 
Jacob de Cleerc van zynen puttinck     6 gr. 

 Daer naer Jan de Cleerck fs Jacops 
 Ende daer naer Lieven van der Beke ende naer zijn overlijden gherecht Jacques van der Beken fs Lievens 

over hem zelven ende voorts als houdere bedeghen van joncvr. Anthonine sWalen zine eerste gheselnede 
was van Andries van der Beke ende voocht tgouvernement hebbende van Hans Hendrick, Joorkin, 
Tanneken ende Bethken van der Beken, selfs Jacques kinderen, ende den zelve Jacques trecht hebbende 
bij uutcoope van Fransken ende Janneken Pieters met Jaccopken van der Beken fs Andries, dewelcke al 
tsamen verdocht hebben aen Robbrecht de Rave fs Jans breeder bijwettelickhede bij ghedeele inhaudende 
autorsatie over de weesen van date 30 ocotber 1582, fol. 60 datte mette last van landtcheyns van 6 gr. 
tsiaers 

 Lieven van de Vivere fs Lievens proprietaris van de huyse ende brauwerije ghenaemt de Pale comt in 
trecht van de voorn. puttynck off platse bij consente van de voorn. Robbbrecht de Rave met den laste van 
de voors. landtcheyns, ende up conditie dat hij zal maeken eene muer up de hegghe van tvercoopers 

 
fol. 485vo: AN DE FREREMINEUREN BRUGGHE 
 
Jacob de Cleerck van zijnen puttinck     8 gr. 

 
 
 

Reeks 153: Landboeken ‘Vrij huis, vrij erve’ 
 
 
9. [nr. 1, 1ste boek, fol. 372 (oud fol. 275)]: Joos Vollaert is erfachtig van een huis en stede op de hoek 

van de Ondeghensteghe, Gillis de Cleerc gehuis aan de ene zijde en de voors. Ondeghensteeg aan de 
andere. 

 [...] Nota bevel van weghen Martin de Cleerck per billet mijn project van daten 17 septembris 1565. 
 [...] Joos Vollaert, over hem zelven, voorts als voocht ende gheauthoriseert over Betken Vollaert zijnen 

dochter, Lieven Vollaert, Tanneken Vollaert, Grietken Vollaert ende Betken sCleerc, wed. van Lieven 
Diericx hebben tvoors. huus ghesaemdelic ende ... vriendelic zonder wettelijkhede overghelaten ende 
verdocht Andries van de Hauwe fs Jooris metten voors. laste den 19 juni 1566. 

 
 
10. [nr. 1,  2de boek, fol. 165 (oud ...?)]: na 2 juli 1614.  
 

Sente Jans 
 

I. Lieven de Cleercq filius Gillis es proprietaris van drye woensteden onder een dack staende ten 
Voorhoefde in de Ondeghensteghe, bij ‘t casteel Wandelaert ontrent der Braempoorte, de weduwe 
van Willem de Hane ghehuust an d’een zijde ende weduwe van Jan van der Meere twyndere an 
d’andere, int gheheel belast met twee schellingen zes penningen grooten tsiaers eerflicke, tgulde van 
onser Vrauwe up de Rade in St. Jans kercke, zonder meer siaers 

 
II. Joncvrouw Lievine van Houck houderigghe bleven achter den voorn. Lieven de Cleerck, heeft de 

twee huusen van dryen onder een dack op de zijde van den huuse van Hubrecht de Rave, vercocht 
den zelven Hubrecht de Rave per copiam van den XXIen Junii XV (c) LXIII  folio CLXXIII ende 
dienvolghende es hij Hubrecht alhier eerfachtich ghestelt. 

 
III. Bij welcker wettelichede van coope hij Hubrecht de zelve zijne ghecochte huusen belast in profijte 

van den voors. Joncvr. Lievine met 2 £ grooten tsiaers den penninck XVI te lossene met X s. grooten 
tsiaers [...?]  Actum hier den VIIen Septembris 1564. 

 [Deze tekst is doorgeschrapt en in margine is bijgeschreven:] 
 De rente van twee penningen grooten tsiaers in den text es ghedoot bij consent van Jan de Clercq 

filius Lievens, hem toecommende bij successie van Joncvr. Lievine van Houcke zijne [moeder] ende 
uuytcoop ofte uuytgrootinghe ghedaen jeghens zijne mede hoirs, te weten Joos Crommelinck ende 
Cornelis van Tongherlo mydt testamentaire van Jacques [jr. ?], ende Lucas de Clercq vervanghende 
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uuyt cragt van procuratie in datum Ven February 1614 gepasseert voor de wet van Haerlem, Jan de 
Clercq filius Jacques, Balthasar Verdonck met Elizabeth de Clercq zijnen huusvrouwe, Abraham 
Ampe met Livine de Clercq, Abraham Coucke ghetrauwet hebbende Sara de Clercq, voorts Joncvr. 
Paesschyne Gryparts vidua Jacques de Clercq, den uuytcoop ghepasseert voor de wet van 
Amsterledam 2en July 1614. 

 
 Den voorn. Joncvr. Lievine van Houcke es eerfachtich bij coope ghedaen teghens Joos Vollaert over 

hem zelven ende voorts als voocht ende gheauthoriseert over Betken Vollaert, Lieven Tanneken ende 
Grietken Vollaerts, Andries van den Gauwe in huwelijck hebbende Franchyne Vollaerts, metgen 
Betken sClercx weduwe van Lieven Diericx, van eene dobbel vault commende onder haer voorn. 
huus.  Actum hier den XIX Juny 1566. 

 
 Bij den overlijden van Hubrecht de Rave ende zijnen huusvrouw zijn de bovenschreven twee huusen 

van dryen onder een dack ghefundeert op Thomas, Aenen, Robert van Poucke in huwelick hebbende 
Margarete de Rave, ende weese van Jan de Rave, hoirs van den voorn. Hubrecht ende zijnen 
huusvrouw, haerlieder vadere ende moedere, ende zelve hoirs hebben vereerfven ghedaen van de 
zelve twee huussen den voorn. Thomas, haerlieder broudere, te desen present ende de eerfvenesse 
accepterende voor den last in principael ende verloope daeruyt gaende. Belovende zijnen overlaters 
ter cause van dien te imdempneren ende dit zonder eenich scriftelick oft wettelick contract.  Actum 
hier, zonder verjudieren an de rechten van de voorn. weese, desen VIen Maerte XV (c) acht en 
negentich. 

 
 ‘t Resterende derde huus ende vault zijnde bij den overlieden van Lieven de Clercq ende Joncvr. 

Lievine van Houcke ghesuccedeert up Jan de Clercq, Hercules van Hembiese ghetrauwet hebbende 
Joncvr. Elizabeth de Clercq, ende Joncvr. Clara sClercqs huer mans kinderen, conform der acte in 
[....]. 

 
11.  [3, deel 1, fol. 49 (oud fol. 16)]: Claeis van Helleputte fs Pieters is proprietaris bij koop jegens Jacob 

de Wale fs Govaerts van 12e zo 13de delen onbegrepen doorgaande van een huis en stede met zijn 
toebehoren, vrij eigen goed wezende, genaamd St. Jooris, ter Vierwechscheede, bij den Wevershuis, Jan 
de Schietere gehuisd aan de ene zijde en Claeis Oobrecht aan de andere, datzelfde huis achter uitkomende 
op de Kouter, in het geheel belast met nog drie andere husekens, staande achter nevens de zelve en dien 
competerende sorterende onder landheren, met 36 schellingen gr. tsiaers erfelijke onlosselijke renten in 
diverse partijen. 

 [...]  De zelve Claeis is proprietaris bij koop jegens joncvr. Martine Taetse, wed. van Jan de Cleercq, Jan 
de Ruddere fs Michiels, Lisbette sCleercqs en andere huerlieder complicen van de derde doorgaande van 
de voorn. huizen gen. St. Jooris, belast in het geheel met de voors. 36 sch. gr. tsiaers. 

 
12.  [4, fol. 111 (oud 48)]:  De ghemeene hoirs van joncvr. Cathelyne van Loo weduwe van Jacob de 

Clercq zyn proprietarissen van een cleen huusken staende anden voet van de Freremineuren brugghe 
neffens thuys ghenaempt de Fortuyne ter eender zyde, ende thuus van de weduwe van mr. Jan van der 
Swalmen ter andere, op henlieden ghesuccedeert by t'overlyden van de voorn. joncvr. Cathelyne van Loo, 
actien hier up de protestatien ende reserven begrepen int prohemium(?) van dit nieu capitel ofte ....(?) 

 
 Pieter van der Stelt es nu proprietaris van tvoorscreven huuseken by coope gedaen jeghens Franchoys de 

Wale, over hem zelven ende voorts als voogt van Charles Palfort fs Philips geprocureert by Cathelyne 
sClercx, voorts Joos Schauteete over hem selven ende tsamen in desen vervanghende ende henlieden 
sterck makende over Jacques Schauteete en Lieven van Wettere, ten anderen en Lieven de Clercq 
ghetrauwt hebbende Joosyntgen Gurtebeke fa Jacobs by wylent Barbara sClercx tsamen hoirs ende 
representerende de gheheele versterfte van joncvr. Catheryne van Loo wed van Jacob de Clercq 
hunlieder respectieve grootmoeder ende der weese oude grootmoeder was, per copiam op de kuere in 
daten 11 maertii 1606 gheteekent [...] ende gheregistreert int register van vry huus ende erfve fol. 43. 
Ook ingeschreven bij de schepenen van gedele actum 11 september 1606. 

 
13.  [4, fol. 259 (oud fol. 112)]: (in marge: 'overgebracht 4 may 1552').  Lievin de Cleercq fs 

Gillis es proprietaris van drye woensteden onder een dack staende ten voorhoofde in den 
Ondeghensteghe by tcasteel Wandelaert omtrent der Braempoorte, de weduwe van Willem de Hane 
ghehuust an deen zyde, ende de weduwe van Jan van der Meere, twijnder, an dandere, int gheheele belast 
met twee scellingen zes penningen groten tsiaers eerfelick tgulde van onse Vrouwe Up de Rade in Ste. 
Jans keercke zonder meer commers. 
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14. [4, fol. 295 (oud fol. 133)]: mei-juni 1633.  Joncvr. Joanne van Wymeersch, wed. van Jan de 
Clercq ende Sr. Pieter van Hulthem, ten huwelijk hebbende joncvr. Joanne de Clercq, haere dochter, zijn 
tsamen proprietaris van een huus ende stede jeghenwoordig zijnde twee woonsten ghestaen ende 
gheleghen ten voorhoofde in de Veltstrate, ghenaemt den Haseleere, aan d’een zijde ghehuust den 
advocaat van de Velde ende Anthone Schellynck ter andere zijde, mitsgaders het achterhuus staende in de 
Smel(?)steghe, aen d’een zijde ghehuust den voorn. advocaat Van den Velde ende Arent Plettynx ter 
anderen, actum hier uut crachte van ordonnantie van de schepenen van de keure de voorn. 
proprietarissen verleent up zekere requeste ten dien sijne an henlieder ghepresenteert den 20 may 1633 
[...] Tzelve huus belast, eerst met thien groten zes penning tsiaers erflicke rente ancommende Lieven 
Diericx met consorten. Item zesthien groten ende eenen cappoen tsiaers aencommende tclooster van Ste. 
Claren eertijdig buijten ende nu binnen Gent. Item met noch 3 schellingen 2 groten 8 penningen tsiaers, 
de ..... (?) onze lieve vrauwe te kerke St. Pieters. Item noch den schellingen 7 groten 7 penningen tsiaers 
den H. Gheest van St. Niclaes kercke in Ghent. Item 20 groten erfelicke rente de neeringhe van 
cruydeniers 

 
 De voors. joncvr. Joane van Wymeersch, wed. van Jan de Clercq en Sr. Pieter van Hulthem in huwelijk 

hebbende joncvr. Joanne de Clercq, haere dochter, hebben tbovenschreven huys metten achterhuuse 
alsvooren vercocht aen Mr. Cornelis Rosseau per copiam bij der keure in daten 23 juli 1633 [...] 
gheregistreert int register van vrij huijs en vrij erve, fol. 86. Actum metten lasten hiervooren bekent [...] 
24 may 1633. 

 
 [In marge een aantekening betreffende de betaling, d.d. 9 mei 1648, met handtekeningen van Joanna van 

Weymeersch, weduwe van Jan de Clercq en van Pieter van Hulthem.] 
 

 
 

Reeks 156: Neringen, algemeen 
 
 

 Nr. 1: Ordonnantien ende wysdommen der dekenen van de kleine neringen der Stad Gent 1357 ad. 1583.  
Betreft een lijvig register met gebundelde stukken van de dekens van de 53 kleine neringen. Jaarlijks 
werd een lijst opgesteld met deze dekens, maar slechts een beperkt aantal van deze lijsten is bewaard 
gebleven (zo ontbreekt de gehele periode 1456-1505). 

 
15. [fol. 205]: 7 oktober 1499.  De hueverdeken en de ghemeene dekenen ghehoort hebbende de 

ansprake ende den heesch voor huerlieden ghemaect ten zoldre by Jan de Clerc deken van de neeringhe 
vanden Rootveerwers, ten laste van Gillis vander Schelt deken vander neeringhe van blauwers, dien hy 
verzocht heeft bedwonghen te werdene omme te ontfane eenen zone van Jan van Zele (naam van deze 
zoon is Pieter, zo blijkt uit een andere akte, folio 208 verso),  Rootverwere dwelcke hy hem gheweyghert 
hadde [...] 

 
16. 1506-07:  Jan de Clerc filius Jans, deken vande veerwers 
    
17. 1507-08:  Jusstaes de Cleerc,  deken vande veerwers 
 
18. 1508-09:  Jusstaes de Cleerc,  deken vande veerwers 
 
19. 1511-12:  Jan de Kleerc,  deken van de rootverwers 
 
 
 

Reeks 178: Archief van het ambacht van de meerseniers  
 
 
20. [inv.nr. 1]: Ledenregister van het meerseniersambacht, begonnen in 1486. 
 
 fol. 12: (1509):  Ontfaen bij coope: Jan van den Houcke 
 
 fol. 17: (1525): Gezworenen (o.a.): Jan van den Houc 
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 fol. 20: (1534)  Dekin Dieric de Backere fs Pieters 
 Als ghezwoorenen (o.a.): 
  Claeys van Hulthem 
  Jan van Houc 
 
 Ontvangen by coope 
  [...] 
  Lievin de Clerck fs Gillis 
 
 
 

Reeks 194 / 2:  Archief van het blauw- en roodverversgilde 
(omvat twee pakken; het tweede pak bevat een aantal stukken uit de 16de eeuw) 

 
 
21. [tweede pak, document 1]: 1559.  Kopie van een verzoek aan de baljuw en de schepenen van 

de keure in verband met een mogelijke misstap van Jacob de Clercq, bij het verven van lakenen. 
 
 An myne heere den Bailliu en mijn heeren scepenen vander keure, 
 
 Vertooghen in alder reverentien d’oeverste ende ghezworenen vander neeringhe vanden Rootverwers, soe 

dat zekere vrauwen persoon ghegheven ende ghelevert heeft een lijf van eenen moreyteren vrauwen 
keerle6, omme danof te makene goet upreecht taneet7, met meede ende behoorlicke verwe, zo men tzelve 
ghecostumeert ende behoordt te weerckene up ghelijcke gheblaude lakenen, dwelcke over zulck 
anghenomen ende belooft heeft te doene Jacob de Cleercq ande Freremineuren brugghe, de welcke 
nochtans tzelve nicht gheachtervolght en heeft, nemaer dat eerghere es heeft dlaken vande voorseyde 
vrouw lijfve gheverwet met valsche stoffe, als cooperloot, zo dat tzelve laken alnu gheen taneet bekendt en 
can wesen nemaer ter contrarien ghemorynkelt zwardt, dwelcke inde zelve neeringhe noynt gheuseert 
nochte ghepermitteert en was, nemaer scerpelick verboden, ende de ghone die tzelve hier te voore 
gheuseert hebben, hebben tanderen tijden ghecorrigeert gheweest by comdempnatien van boeten mesusen 
weghen ende andersins, midts dat der lieden goet daerdure bedorfven ende ghefraudeert werdt, zo dat 
dander ende onderste deel vande voorseyde keerle ghetanneet in een andere verruerije met goede 
uprechte meede ende behoorlycke verwe gheheel ende al danof discreperende ende schillende es, zo men 
bijden differentie vande sticken midts desen gheexibert claerlick bevinden mach, Bijden welcken ende dat 
de voorseyde Jacob zelve ghezworene es vander voorseyde neeringhe, ende bydien niet alleene behoorde 
hem danof verdreghen thebbene nemaer andere tzelve doende ghecalengiert8, So bidden de supplianten 
dat ulieden mijn heeren believe up desen zake thoorene ende examinerene alle de houderlynghen ende 
notable vander voorseyde neeringhe omme upt different vanden voorseyde verwen ende colueren zeker 
jugiment te ghevene ende naer tbevindt van dien de voorseyde Jacob de Cleercq ende alle andre userende 
tzelve rootverruwen scerpelicken te interdicerene niet meer van ghelycke valsche stoffe ende verruwe te 
userene, ende boven dien voor zijn abuus hem te corrigierene naer ulieden heeren discretie, ende omme 
ghelijcke toecommende frauden ende mesusen te schuwene ende eviterene, midts dat daerbij de insetene 
ende andere persoonen an ghelijcke verruwe hemlieden niet verstaende, daerbij grootelicx gheledeert 
ende gheinteresseert zijn, midts dat voorseyde gheblaude ghemorynckelt laken hem zelven eet slijt ende te 
nienten doen ende van een schuert, al waart ooc dat tzelve niet gheuseert noch ghedreghen en waere, So 
bidden de suppleanten dat ulieden mijne heeren ghelieve de zelve interdictie ten laste van allen supposten 
vander zelver neeringhe te insererene inde voorseyde ordonnantie ende bijzonderlic ooc dat de ghuenen 
hemlieden gheneerende met morynckelen niet en zullen vermoghen eeneghe gheblaude lakenen te 
morynckelen ende zwart te makene, ofte andersinds es de zelve neeringhe ende verruwije deser stede duer 
ghelijcke fraulde ghescepen teenemale te nienten te gane, ten zij dat bijden voorseyde middele daer inne 
voorsien werde, ende zult wel doen 

 
22. [tweede pak, document 2]: april 1559.  Betreft eveneens een kopie van een verzoek gericht 

aan de baljuw en schepenen van de keure in verband met de aktiviteiten van de verver Jacob de Clercq. 
 
 An myne heeren den bailliu ende scepenen vander kuere, 

 
6 keerle of kerel = lang overkleed 
7 taneet = taankleurig, bruingeel 
8 calengeren = beschuldigen, ook: bekeuren. 
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 Vertooghen in alder reverentien de oeverste ende ghezworene vander neeringhe vanden Rootververs soe 

dat diversche persoonen daghelicx zijn commen claghende an de zelve ghezworenen ten laste van eenen 
Jacob de Cleerck suppost der zelver, desen daerschaer (schaer) zelve ghezworene gecreert, ter causen 
van diverssche goede bij hen gewrocht ende indirectelick upbereedt daerof tzijnen laste souffisant preuve 
es de zake daertoe ghedisponeert zijnde, Als te meer stonden bij hem ghewrocht ende gheveruwet zijnde 
an gheblauden lakenen met coperloodt, dwelck hem Jacob nochte yemant anders gheorloft ende 
ghepermitteert en es an zulcke ofte ghelijcke gheblaude lakenen met cooperloodt, dwlecke es eene valsche 
verruwe, daerdure alle goet ghepeioreert werdt, te verruwene ende up te redene, zo van ghelycken 
negheene morynkeleers en vermoghen an gheblaude te comene zoot blycken zal met persoonen alnoch in 
leven zijnde, die in causen van desen ofte ghelicke mesusen grootelicx ghecorrigiert gheweest hebben. 

 Al dwelcke inde zelve neeringhe noynt gheuseert nochte ghepermiteert gheweest en es, nemaer alle de 
ghone die tzelve hier te vooren gheuseert hebben, scerpelicken gheinterdiceert en verboden ja plaennelic 
ter causen vanden zelven mesusen grootelicx ghecorrigiert gheweest by condempnatien van boeten 
mesusen weghen ende andersins, midts dat de lieden goet daer duere teenemale bedorfven ende 
ghefraudeert werdt, zo voorseyt es, ende bij aldien dat inde zelve neeringhe anders niet voorsien en zij, 
ende ooc dat zulcke ende ghelycken supposten daghelicx userende vande voorseyde frauduleuse verruwe, 
synde cooperloodt niet gheinterdiceert en werdt, nochte by hemlieden ghezworenen niet toeghestaen en 
werdt, es de voorseyde neeringhe, de welcke eene lovelicke neeringhe es ende oynt eerlicken ende 
vulcomelicken gheobserveert ende onderhouden gheweest es, ghescepen daer duere gheheel ende al 
verloren te gane, soe wel datter eeneghe zijn die ter causen van ghelycke frauden achterhaelt ende 
ghecalengiert zijnde, hemlieden jeghens de voorseyde ghesworenen gheopposeert hebben, zo dat zij 
daeromme in processe zijn alhier in cameren, Bijden welcken ende regaert nemende upde redenen 
voorscreven nietjeghenstaende dat huerlieder ordonnantie hemlieden bijden Konincklijcke Majesteyt 
gheconsenteert, daerof niet claerelick en mentioneert, So bidden de voorseyde supplianten dat ulieden 
mijne voornoemde heeren believe up desen zake thoorene ende examinerene alle de houderlinghen ende 
notable vande voorseyde verruwen ende colueren zeker jugiment te ghevene ende naer tbevindt van dien 
den voorseyden Jacob de Cleerck (die zelve als ghezworene andere daeromme behoordt te berespene 
ende doen calengierene) ende alle andre userende tzelve rootverruwen scerpelicken te interdicerene niet 
meer van ghelijcke valsche stoffe ende verruwe te userene ende boven dien voor zijn abuus hem te 
corrigierene ende van zijnder voorseyde neeringhe een jaer te suspenderene naer ulieder heeren discretie 
ende omme ghelijcke toecommende frauden ende mesusen te schuwene ende eviterene, midts dat daerbij 
de insetene ende andre persoonen an ghelijcke verruwe hemlieden niet verstaende daerbij grootelicx 
gheledeert ende gheinteresseert zijn, midts dat tvoorseyde gheblaude ghemorynckelt laken hem zelven eet 
slijt ende te nieten doen ende van een schuert, Al waert ooc dat tzelve niet gheuseert noch ghedreghen en 
waere, zo bidden de supplianten dat ulieden mijne voornoemde heeren ooc beliefve de zelve interdictie 
ten laste van allen supposten vander zelver neeringhe te insererene inde voorseyde ordonnantie, ende bij 
zondre ooc dat de ghuene hemlieden ghenerende met moryncvkelen, niet en zullen vermoghen eeneghe 
gheblaude lakenen te morynkelen ende zwart te makene, ofte andersins es dezelve neeringhe ende 
verruwerije deser stede duer ghelijcke fraude ghescepen teenemale te nieten te gaen ten zij dat byden 
voorseyde middele daer inne voorsien werdt ende zult wel doen. 

 
 (in de marge staat bovenaan:) 
 
 Dat de supplianten doen compareren douderlinghen van huerlieder neeringhe omme up t’inhouden van 

desen thebbene huerlieder advue  Actum vi en april Lix naer paesschen. 
 
 (in de marge staat onderaan:) 
 
 Op hedent vii en aprilis lix nae paeschen zo compareerden in collegie van schepenen vander kuere 

Francois Beyaert Joos Gurtebeke, Zegher van Rycxele Gillis Quaets, Pieter Beyaert ende Pieter de 
Cleercq, alle ouderlinghen vander neeringhe vande Rootverwers deser stede dewelcke ghevraeght op 
huerlieder eedt of gheoorloft is gheblaude laken te verwen met coperloot, zeghhende dat neen ende dat 
tzelve een valsche verwe is daer by de lakens bedorven ende ghepesoreert werden ende huerlieder advys 
is dat men tselve nyet en behoorde te permitteren als hinderlick wesende der ghemeente ende dat tzelve 
gheinteridceert behoorde te wesen by huerlieder ordonnantie op groote boeten zo van ghelycken 
gheinterdiceert is in diversche goede stede als Ypre Ryssele Brugghe ende Armentieres  Actum den vii en 
in aprille 1559 nae paesschen 
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 N.B. Op 16 augustus 1559 is een nieuwe keur uitgevaardigd, waarin heel nadrukkelijk het gebruik van de 
stoffen wel wordt verboden:  [SAG: Reeks 94, nr. 1183] 

 Ghendt int jaer van ons Heeren duusent v(c) ende neghen vyftich, den xvi en dagh van ougst 
 Lettres par lesquelles Philippe, roi d’Espagne, comte de Flandre, ordonne ent’autres aux teintures en 

rouge de ne plus teindre dorénavant les draps en bleu avec une couleur falisifiée, composée de 
couperose, de noix de galle et de bois de Brésil. 

 
 
 

Reeks 214: Boeken ‘van den Crime’ 
 
 
23. [11, fol. 7vo-8]: 20 september 1585.  Gentse magistraat spreekt de vijftigjarige verbanning, 

zonder verbeurdverklaring, uit over de negen op 17 maart 1585 gearresteerde doopsgezinden. Onder hen 
Jacques de Clercq. 

 
 Omme dat ghylieden Pieter Haesbaert, Jacques de Cleerc, Jacob de Joncheere, Boudwijn Tyncke, Jous 

Bouschaert, Pieter Tryon, Jan de Backere, Manasses de Bats ende Jacques Houtermans alle wederdopers 
ulieden vervoordert hebt te makene ende houdene secrete vergaderinge ten huyse van Jacques de Cleerc 
staende in de zystraete abstract ter intentie van allen tusschen elcanderen rekeninge van zekere collecte 
te doene contraire den wet ende ordonnantie daertoe ghestelt, gebruickende ende usurperende alzo 
jurisdictie ende overheyt tot desordre schandael ende onstichtichede contraire der reconciliatie deser 
stede met lydelyk zonen punitie in exemple [anderen ?] hemlieden van ghelycke te wachtene. 

 Myn heeren Schepenen vande kuere deser stede van Ghendt regardt nemende op ulieder langhe detentie 
in vanghenesse wysen ende bannen ulieder ende elcke respectivelyck uuten lande ende Graefschappe van 
Vlaenderen den tyt van vyftich jaeren up de galge te kumen dese stede binnen zonneschyne ende tlandt 
van Vlaenderen binnen derden daghe, condempneren ulieder voorts in ulieder vanghenesse costen ende 
wysen van justitie. 

 
 Aldus gepronunchiert den 20 September 1585 ende ten thune9 uut ghelesen ende den van gherepeteert by 

mannen van Bailliu ende Aman ende wysdom van Scepenen. 
 
 
 

Reeks 261bis: handboeken van gedele 
 
 
24. [Reeks 261bis, inv.nr. 13, fol. 138ro-139ro, 143]: mei 1486.  Verklaringen ten verzoeke van de 

blauwverver Jan van Zele en zijn echtgenote Katheline de Smet10, over een schuldeis die zij hadden op de 
weduwe van Jan van Bost. Zij beroepen zich daarbij op het, naar hun zeggen, in hun ambacht steeds 
nageleefde recht dat het haerlieder bouc autentyc es. Verklaring ondermeer door de volgende zes 
roodververs: Justaes Roels, Clais van Bommale, Clais Rommelin, Jacop de Clerc, Jan de Mil, 
Ghiselbrecht de Mil, Jan de Clerc en Hendric Rommelin en twee blauwers: Gillis de Groote en Jan de 
Pape; zij verklaren bij hauwen(?) ende eren bij den monde van den voors. Justaes dat zij houden in 
costumen ende rechte dat zo wanneer honderd ponden noch schuld es, ende elcke gaen werken dat zij dat 
werc moghen doen staen. Justaes heeft ooc ghesien over 40 jaer dat zij met haerlieder boucke ende 
gheloove hebben,, nomende diversche exemplen te weten, Clais van Bomhale jeghen Jacop van den Beke 
als vooght van de kinderen van Jan van Hekce, ende was de handelingen in de maniere dat dese es, Clais 
Rommelin zeechtexempe van meester Mathijs de Groothere jeghen Jan Tucman. 

 
 
 

Reeks 301: Registers schepenen van de Keure 
 
 
25. [6, fol. 44vo]: 14 mei 1378.  Vermeld wordt een boomgaerdekin [...] met eenen noekerboem en 

eene pruime van de stede ter doerent geleghen in de prochie van Herpe 1 dachwant 15 roeden ligghende 

 
9 Thune: een klein erkertje in het stadhuis, van waaruit de vonnissen publiek werden voorgelezen. 
10 Katheline de Smet was eerder weduwe van Jan de Clerc fs Pieter.  
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buter haghe en 1 dachwant up cothem coutre, twelc heer Philip van Herpe vercocht Siemon de Clerc11 x 
Lisbette, om 21 ponden groten. 

 
26. [16, fol. 55]: 27 april 1402.  In het geschil tussen Jacoppe den Poettere en Pieteren den Clerc, zijn 

pachter van zijn goed te Cotthem in de parochie van Erpe, spreken de schepenen het volgende vonnis uit. 
Beide zullen twee personen kiezen welke de pachtovereenkomst en de staat van het goed zullen nagaan; bij 
twist zal Gillis Ympine, landmeter, daar aan toegevoegd worden. 

 
27. [18, fol. 33v]: 8 maart 1406 (n.s.).  Wouter Terpenninc van Aalst erkent, als borg voor Pieter de Clerc, 

3 lb. 19 s. 10 d. gr. schuldig te zijn aan Jacob den Pottere. 
 
28. [20, fol. 14]: 15 december 1408. Pieter Loetins is schuldig de weduwe van Michiel Wijts een bedrag van 

12 lb. 6 sch gro. Borgen: Pieter de Clerc en Willem van Beverenhove. Voldaan 12 februari 1410 n.s. 
 
29. [20, fol. 60vo]: 9 juni 1409.   Segher den Moure, priester, is de som van 11 lb. 10 s. groten 

schuldig aan Lisbette Callebouts, voor een huis in de Heilige Geeststeeg. Borgen: Goessin de Clerc fs. 
Denijs en Colaert Rommel. Voldaan: 3 juni 1414. 

 
30. [21, fol. 20vo]: 31 december 1411. Jan Haghen Janssone heeft verkocht aan Goessin de Clerc en 

Lisbette van Bassevelde ‘sine swegher’ een helft en een twaalfde deel in de andere helft van een ververij 
aan de Fremineurenbrug waar Jan van der Hamme Janssone in woont.  

 
 Kenlic sii etc. dat Jan Haghen Janssone commen es etc kende ende liide dat hii vercocht heeft goessinne 

den clerc ende vi..(?) lisbetten van bassevelde sine swegher deene heelt ende een twaleffste deel in dande 
heelt in de verwerie stanede an de fremenieren brugghe daer Jan van de houven Janssone nu in woent van 
voren tote achter met al den rechte van sinen deele van de alhame ende toebehoren draghende deene 
heelt met zes pond acht(?) schellingen parisis jaerlix ute gheele huuse gaende te landcheins sonder meer 
commere diversen lantheeren. En waert datte meer of min ute ghinghe elc vornoemde persone sal instaen 
ende vernoughen de anderen elken de 24 denieren welken coep es ghedaen omme eene somme van 
penninghen daer af dat Jan Haghen van goessinne ende sine vornoemde swegher hem kent vernought 
betaelt ende al ghenouch ghedaen ende scalt af quite de vornoemde persoene en de elken ...(?) Ende als 
van de pandinghen die Laureins Snouc hem seeght hebbende up tvorscreven huus daer af belooft Jan 
Haghen de voorn. coepers scadeloes te houdene ende te quitene. Actum ultima die decembris anno 1411 

 
31. [24, fol. 88]: 4 juli 1418.   Lisbette van Bassevelde weduwe Jan Rommels, Colard Rommel 

voor hem zelf en als voogd over Pieterkin en Gillekin, Jan Rommels kinderen, bij consent van schepenen 
van gedele, Pieter de Clerc x Kateline Rommel, Goessin de Clerc x Mergriete Rommels fa. Jans en 
Lisbette Rommels Jans dochter over haer selven, hebben verkocht aan Willem van Casselberghe een 
vrouwenstove staende bi der Nieuwerbrugghe in tsteghelkin der Trude vanden Ackere in plach te woenen 
ende een husekin der naest strekkende te Sente-Baefswaert, al dese huusse staende up derve Giselbrecht 
de Grutere fs Giselbrecht met 30 sch. lantcheins, en de coepe bedrouch 30 lb gro. 

 
32. [24, fol. 121ro]: 12 aug. 1417.  Kerstiaen vander Gracht en Ector van Groetbrouc hebben een schuld 

aan Pieter de Clerc 
 
33. [25, fol. 10vo]: 30 oktober 1418. Simoen vander Scaffelt sculdech Goessin de Clerc 3 lb gr t van de 

coep van sticken lakine te betalen ter brugghemaerct borg Willem Fierin. 
 
34. [25, fol. 10vo]: 27 september 1418. Handelinghen tussen Goessin de Clerc en Augustijn van Aelst over 

een huus dat Augustijn kocht van Goessin in de ghelucstrate teckerghem 5 lb gr t  
 
35. [25, fol. 41vo] 26 februari 1420.  Jan Mouraert sculdech Lisbette van Bassevelde Jan Rommels 

weduwe, Pieter de Clerc, Goessin de Clerc, ghebroeders, Lisbette Romels, Martin Reyniers weduwe, her 
Claise rommel over hem selven en als vooght van Pieterkin en Gillekin Romels Jans kindren 15 lb gr 
goede redelike scult van de coep van een behuusde stede staende te Crommenessche thende den erf daer 
men an de ramen die de vors personen Jan Mourarde vercocht hebben en de scepenen als uppervooghden 

 
11 Nog onduidelijk of deze Simoen de Clerc verwant is aan het hier behandelde geslacht De Clerc, dat eveneens grond bezat in de 
parochie Erpe en in de aangrenzende parochies Erondegem en Ottergem. 
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van de 2 wesen consenteren ... betaling te 5 payementen ... borgen over hem Clais de Decker, Michiel van 
Duermelaer ... qt 1 decembris 1423. 

 
36. [25, fol. 91]: 20 juni 1420.  Gillis Wayberch presbiter vercocht Pieter de Clerc en Kateline 

Rom(m)els sin wettelike wive (een huus) up den houc van de burresteghe bij der Watermuelen dat als nu 
es eenre verwerie met alle ghelaghen alsoet nu ghestaen en gheleghen es met hondert (..) utegaende te 
landcheinse ten twee terminen eene helfte te kerssavond dander helfte te St-Jansmessse mids somme der 
naestvolghend den landheere te wetene es (..) geest van St-Jans deen heelft en Onser Vrouwen ghulde up 
de Ra in de selve kerke dander helft omme 4 ponden groten te sijnen live en ten live van zuster (..) 
sQuinkers sijnre moye nonne tsente Clare bi ghend up dat soe de doot van hem ghebruken also langhe al 
soe leven sal (..) die hare gheeft te aelmoesene ende omme (..) die som vors te betalen telken vierendeel 
sjaers een pond groten den eersten dach in september nu eerstcomend .... zolanghe als der Gillis en zuster 
Agnees leven sullen en de lanxtlevende van hen beeden.... en dese lijfrente beset up heml up vors den 
principaler huus alsoe ghestaen en gheleghen es ... borgen Clais Rommel den vors Kateline broeder en 
Goessin de Clerc den vors Pieters broeder ... ende als ontfanghers van de landheren her Clais Baes voor 
Onser Vrouwen ghulde van St-Jans en Pieter van den heede ontfangher van de H-Geest van St-Jans. 

  
37. [26, fol. 37]: 27 november 1420.  Gillis Rommelins sculdech Jan Wildeberch 9 lb 8 sch 4d gr van de 

coepe van een halven huus up den Brabantdam over scelden naest Heinrik Wale borg Goessin de Clerc - 
Gillis Rommele sculdech Gillis vanden Damme 1/2 huus Brabantdam quit op 3 decembre 1422. 

  
38. [27, fol. 26]: 10 dec. 1423.   Thomas van everghem sculdech 2 lb gr Mergriete Romels wedue 

goessin de clerc van de coop van meede  
 
39. [28, fol. 24]: 13 november 1424. Vermeld wordt een put dienende een verwere van Jan van Exaerde en 

diende een vrouwenstove Jane Veyt. 
 
40. [28, fol. 123vo]: 26 juli 1425. Jcfr Clare sVremden Olivier Salaerts wettelike wive, over haer en 

hare man bij rade ende advise van haren broeder vrienden en maghen vercocht heeft Jan van Exaerde fs 
Daniels en Mergriete Rommels (wed. van Goessin de Clerc) sin wettelike wive 2lb gro eeuwighe en 
erflike rente ... desen coep es gedaen om de somme van xli lb x sch gro die jcfrau clare ontfaen heeft van 
Jan van Exaerde. 

 
41. [29, fol. 60vo]: 28 januari 1427.  Pieter de Clerc wordt vermeld als buurman van Pieter 

Bekaert die een huis gekocht heeft in de Borresteghe van Joose vander Helft. De andere buurman van 
Pieter Bekaert is her Pieter Zoorgheloos, priester. 

 
42. [30, fol. 56]: 1429.   Claeys Pieters verkoopt een lijfrente aan Jan van Exaerde, getrouwd 

met Mergriete Rommels (wed. van Goessin de Clerc). 
 
43. [31, fol. 4vo]: 12 sept. 1431.  Kenlic sij etc dat Lievin de jonghe comen es etc kende ende lijde dat 

hem ende marie rommels sijn wettelike wive was die sint overleden es in handen ende bewaernesse 
ghegheven was den hospitael van Sent Jorisse ten Wintgaten metghaders haren juweelen ende cateylen ... 
in open bezeghelde lettren ghegheven den dekin ghezworenen van de St Joorisgulde den vsten dach van 
meye anno xx ende dat daerover borghen ghestelt sijn coelaert rommele goessin de clerc pieter de clerc 
jan de jonghe jan van de walle ende elc over al ... borghen over hem worden sijn symoen drabbe lieven 
pharant jan pharant sijn sone cupers Jan van de Walle ende Sanders van de Walle  

 
44. [33, fol. 20]: 23 sept. 1434.  Kenlic etc dat Jan van Wettere die men heedt Wetterman commen es 

etc kende ende lijde dat hij heeft vercocht wel ende redelic Claeis Rebaeu een huus ende stede ghestaen 
ende gheleghen beneden de Scelstraete in de Burresteghe naest Pieteren den Clerc veerwere an deen 
zijde ende Jan Wouters temmerman(?) an dander zijde met allen den ghelaghen ende toebehoeren van 
voren toot achter, gekocht tegen een rente ten lijve van voorn. Jan de Wettere en Kateline Snaete(?) zijn 
echtgenote. 

 
45. [33, fol. 27]: september 1435. Mergriete Rommels heeft verkocht aan Kateline Boschaerts een huis in 

de Ghelmine(?)straat.  
 
46. [33, fol. 37]: oktober 1434.  Lievin de Mey verkoopt een lijfrente aan Jan van Exaerde en Mergriete 

Rommels. 
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47. [33, fol. 169vo]: juni 1436.   Ingelram Hauweel kende van 20 s gr ten live van Jan van Exaerde en 

sinen wive welke lijfrente Guy scouteete ende sine wijf ...  
 
48. [37, fol. 145vo] mei 1444.    Mergriete Rommelin weduwe Jan van Exaerde bezat erflike renten up 

thof ten Scuere bij Aalst. 
 
49. [42, fol. 43ro]: 4 januari 1454 (n.s.).  Kenlic sij etc dat Aeghte sVriesen haer selfs wijf wesende 

ende Gillis Sneevoet in de naem als voocht van Hannekin de Vriese fs Lieven de voors Aechte broeder 
commen zijn etc kenden ende lyden dat sy vercocht hebben wel ende redelic Lysbette van Hyfte wed. van 
Gillis Rommelin haerlieder huse ende stede es een verwerije staende up de Mude daer de voors. Lieven 
de Vriese was voortyts in te woonen plach met sulke ghelaghen aysementen ende allame als de voors. 
verwerijen toebehoert ende ancleven met 33 groten uten voors. huus jaerlicx gaende de stede van Ghend 
te landcheinse ende uter der lochtinghe der achter 16 groten siaers sonder meer commers ende dese coop 
es ghedaen om de somme van 62 ponden int gheele deraf dat de voors. vercoepers van de voors. Lisbette 
ghereet ontfaen tien pond groten […] Actum 4 jan. (14)53. 

 
50. [44, fol. 126ro]: 28 juli 1457.   Kenlic zijn alle lieden dat Cornelis de Lantmeter commende 

es ende kende dat hij heeft vercocht Jacop de Clerc ende Aechte sVriese, zinne wive een huus ende stede 
twelke es eene brouwerie gheheete den Hellem(?) bijden Braemporte, metter helft van de puttinc up 
dwatere ende allen de .... ghelaghen ende aysementen die toebehoren van vooren tot achter, de wezen 
ende hoir van Heinricx Goethals ghehuust an deen zijde ende thouchuus an de andre, met 10 schellingen 
10 penningen groten siaers ervelice renten vorsseide huus gaende de fermerie van Sente Lisbette ende 3 
groten uuter helft van den puttinc der stede van Ghendt zonder meer commere ende wel verstaende dat de 
vorsseide Cornelis versaert ende themwaerts behoud de bruuhalame uutghedaen omme methe zelven 
vorn. halleme zinen vrije wille te doene. Dese coop es over ghedaen om de somme van 2 pond groten 
siaers lijfrente ten live van den vorseide Cornelis ende van Margriete Wouters ziine wettelicke wive ende 
te lancste leve van hieder [...] 

 
51. [45 (1459-1460), fol. 36v]: 29 nov. 1459.  Kenlic zy etc. dat Pieter de Cleerc commen es 

kende dat hy heeft vercocht wel ende redelic Catheline Smeets haer selfs wijf zijnde een huus ende stede 
met alle de ghelaghen ende aysementen etc. alsoot ghestaen es int Borresteghekin neffens den Hoghe 
Scelstraete also men gaet ter Sceldewaert daer de selve Catheline nu ter tyt inne woont met 2 sch. gr. 
tsiaers eerflic daer ute gaende sonder meer commers. Dese coop es ghedaen voor de somme van 6 pond 
gr. te betalen by paymenten te wetene es 20 sch. gr. te lichtmesse in t jaer (14)59 ende also voort totte 
lichtmesse ... 20 sch. gr. gedaen tot de voors. somme uutbetaeld sal zijn met .... voorts es borghe Lysbette 
Smeets haer zuster, weduwe van Janne Sym... ende de voors. Pieter de Clerc blijft staende in deene .. van 
de selve huus. 

 
52.  [47 (1463-‘64), fol. 63v]: 27 maart 1464 (n.s.)  Lieven Brouckaert heeft verkocht aan 

Jacob den Cleerc fs Pieters een huis en stede, een veerwerie wesende den houc van der Ondedeghesteghe 
nevens der bruwerie wijlen gheheeten den Hellem metter eender heeltscheede van eenen hovekine staende 
dweers jeghen over de voors. brauwerie ende veerwerie, de selve veerwerie wesende vry huus ende erve, 
belast met drie groten ende eene alve groten tsiaers erfelyker sourente die van sente Veerelden ende uuter 
heelt van den voors. houchuus 2 d. 10 gr. tsiaers zonder meer commers. Koop is gedaan voor de som van 
10 ponden gr.  

 
53. [48, fol. 49vo]: 30 januari 1465 (n.s.).  Kenlic zijn alle lieden dat Willem vanden Dijcstat 

in huwelijke hebbende Lijsbette van Bommale over hem selve en als vooght ter cause vanden selver 
Lysbette van Callekine sPape, haren dochtere bij Jacob de Pape haren man was comme voor scepenen 
kende ende lijde dat hij heeft vercocht wel ende redelic Jacob de Cleerc, veerwere een huuse ende stede, 
vrij huus ende erve zijnde zonder eeneghe rente der uutgaende of up wesende, met allen sijnen 
toebehoore alsoot ghestaen ende gheleghen es in dOndaghesteghe jeghen over der capelle vanden 
wuevre, de selve Jacob ghehuust daer neffens. Dese coop es ghedaen omme de somme van 6 pond groten 
vrij ghelts ter proffijte vanden vercooper die de vornoemde Jacob de Clerc belooft heeft te betaele bij 
paymente te weten 20 schellingen groten te bamesse eerst int jaer LXV ende also voort telken bamesse 
achtervolghende 24 schellingen groten gheldende tooter vulder betalinghe met sulke ghelde van welke 
huuse, vrij huuse ende erve zijnde, de voornoemde Willem inde name als boven was wettlick ontbut(?), 
onthuust, onteerft ende ontgoed ende de voornoemde Jacob de Cleerc wasser wel ende wettlick ghedane 
daer inne ghehuust, gheerft ende ghegoet als in zijn vrij huus ende erve ende de wettlicke waerscip is. 
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Ende hier inne hebben de scepenen van ghedeele als uppervooghede vanden weese voorseide 
gheconsenteert. Actum 30 january anno LXIIII. 

 
54. [48, fol. 77vo]: 7 maart 1465.  Kenlic zij alle lieden dat Adriaen Schuerman ende 

Margriete van Busscheghem haer selfs wiif zinde commen es ende kenden dat zij hebben vercocht Janne 
Martens fs. Jacops een huus ende stede alsoot ghestaen ende gheleghen es inden Ondadeghestrate bijden 
wevershuus de weduwe van Janne de Martelaere ghehuust an deen zijde ende Jacop de Cleerc met eende 
ydelen hofstede an dandre, met alle de ghelaghe en aysementen daer toebehoren van vooren tot achter 
[...]. 

 
55. [48, fol. 146]: 9 dec. 1465.  Kenlic is dat Mergriete sCleercx haer selfs wijf zijnde [...] heeft 

vercocht Jacop de Cleerc hare broedere de twee deelen van viven van eenen huuse ende steede tzelve 
huus in vive ghedeelt alsoo’t ghestaen ende gheleghen is by der Watermuelne, Arend van up de Bosch 
ghehuust an beede zijde met alle zijne toebehoorte en met alle sulken commeren als er jaerlicx uutgaet. 
Dese coop es gedaen omme 2 £ gr. daer op de voors. Margriete kende ghereet ontfangen hebbende 20 s. 
gr. ende dan de 20 s. gr. belooft Jacop haer te betaelen te [herss.] int jaer (15)46 versekert es, besprec 
ende voorwaerde zijnde dat de voorn. Mergriete de drie deelen van de vive van de voorn. huyse besitte 
ende bewoonen sal haer leven lanc duerende ende niet langhere [...] sal zoe gehouden zijn te betaelen de 
rente diere jaerlicx uutgaet sonder meer. 

 
56. [50 (1469-1570), fol. 6vo]: ... Jacob Sneevoet, Jacob de Clerc ende Jan de Vriese kenden dat zy 

hebben vercocht wel ende redelic broeder Gillis van der Laren ende Janne Cauweric, in den name en ten 
ten prouffyte van den gasthuuse, dat men heet de Lazerie [...] ende tvoors. gasthuus behouf [...] de 
tweedeel van eenen huuse ende stede gheheeten Polnaers steen metter plaetse daerachter [...] anden 
Coorenaert ende metten aerde diere toebehoort  [...] tClephuus ghehuust an deen zijde [...] 

 
57. [51, fol. 104]: 4 mei 1472.  Kenlic zij alle lieden dat Margriete Wouters, weduwe van Cornelis 

de Lantmeter commen es, kende dat hij heeft vercocht wel ende redelic Jacop de Cleerc een huus ende 
stede alsoot ghestaen ende gheleghen es bij Braempoort  eene loove zijnde jeghen over svoorseide Jacops 
huus daer hij nu inne woont, de selve Jacops huys an deen zijnde ende de weduwe van Heinric Goethals 
ghehuust an dandre, met alle de ghelaghe ende aysemente die toebehore van voren tot achter, ende met 8 
groten siaers erflic evengronde(?) de stede van Ghend [...]. Dese coop es ghedaen omme de somme van 
16 pond groten daer af de vornoemde Margriete kende ziinde wel betaelt ende scelt Jacoppe daer af 
wetelic quit. Actum vier meye anno LXXII. 

 
58. [52, fol. 122]: 9 juli 1474.  Kenlic zij alle lieden dat Gillis de Langhe commen es ende kende dat 

hij heeft vercocht Gillis vanden Hessche een huus ende stede alsoot ghestaen ende gheleghen inde 
Ondadeghesteghe bijden wevershuus, de weduwe van Janne de Martelaere ghehuust an deen zijde ende 
Jacop de Cleerc met eene ijdele hofstede an dandre met alle de ghelaghen ende aysementen die toebehore 
ende anclevene van voore tot achter [...]. 

 
59. [58, fol. 98]: 25 februari 1485.  Cornelis Lievens ende Lievin de Gruutere kenden ende 

lijden dat zij wel ende duechelic vercocht hebben Jacoppe de Clerc een huus ende stede staende beneden 
der Braempoorten an tplaetsekin gheheete den casteel Wandelaert, wesende thouchuus vanden 
Ondeghensteghe naest den huuse van Adriaen de Vos an deen zijde ende eenen andren huuse, ooc den 
voorseide vercoepere toebehorende an dandre, met allen zijne plaetsen aysementen, lochtingen, 
achterhuusen, stallen  ende ghelaghen der toebehoren ende ancleven mueghen van voren tot achter 
metter weeputte der jeghen over staende ende metter helft van eener lochtinghe dweers der jeghen over 
ligghende, danof dandre helft den zelven Jacoppe van te voren toebehorde ende met 17 schellingen 6 
penningen groten siaers erflic uut den voorseide huusinghen, 4 groten siaers erflic uut den weeputte ende 
2 penningen groten siaers oec erfelic uut den heelt vanden lochtinghe gaende, al zonder meer commere. 
Deze coep es ghedaene de somme van 60 pond groten waer zij vercoopers vanden voorseide Jacop kende 
ghereet ontfaen hebben 4 pond groten ende sceld hen danof wettelic quite ende tsourplus draghende 56 
pond groten wert hij Jacop ghehouden ende heeft beloeft te betaelene met 4 pond groten siaers telken 25e 
daghe van sporcle, danof deerst 4 pond groten vallen zullen metter 25e daghen van sporcle (14)86 
eerstyn ende van dan voort telken 25e daghe van sporcle achtervolgende 4 pond groten gheldende toet 
dat de vorseide 56 pond groten reste vul betaelt zullen zijn altijts in zulker ghelde ....(?). Al twelke de 
voorseide Jacop belooft, bekent ende versekert heeft up hem ende up al tsijne voort de voorseide huusen 
met al hueren toebehoort conterpandt blivende toet dat vul betaelt sal sijn. Actum 25 februarii anno 85. 
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60.  [K 59 (1486-'87), fol. 53]: 29 nov. 1486. Jan de Cleerc fs Jacops heeft verkocht aan Mr. Gaultier 
Alaert de som van 20 sch. gr. tsiaers losrente, ten lijve van Lievyne Alaerts, gezelnede van Simon 
Clocman de oude en van Copkin Clocman, hun zoon, om de som van 8 pond gr., die de voorn. verkoper 
heeft ontvangen en de voorn. Gaultier Alaert belooft te bezetten op zijn goed (niet verder gespecificeerd). 

 
61.  [K 59 (1486-'87), fol. 66v]: 14 nov. 1486. Luuc Minne, Jehanne Minne, wed. van Adriaen van Loo, 

over haar zelf en als moeder en voogd van Franskin en Meerkin van Loo haar kinderen, Jan Lievin, Joos 
en Adriaen van Loo, allen gebroeders en hun zelfs wezende, hebben gezamenlijk verkocht aan Joos van 
Melle fs Joris de helft van een huis en stede zo dit met alle toebehoren staat in de Drapstraat, waarvan de 
helft hem Joos reeds toebehoort, Lieven van Melle gehuisd aan de ene zijde en Yweyn van Vaernewyck 
aan de andere, belast met 3 sch. 4 d. gr. tsiaers erfelijk. Koopsom is 2 ponden gr. tsiaers erfelijk, tot een 
som van 36 ponden. 

 
62.  [K 59 (1486-'87), fol. 115v]: 6 maart 1487. Vincent Tornoys heeft verkocht aan Lieven van Melle fs 

Jacops een vierendeel van een huis en stede in de Drapstraat, daar de zelve Lieven nu in woont, Luuc 
Minne gehuisd ter ene zijde en Joos van Melle fs Jooris aan de andere, belst met 44 gr. tsiaers landcijns. 
Koop is gedaan om 17 ponden gr. 

 
63.  [K 59 (1487-'88), fol. 25v]: 27 okt. 1487. Jan van de Guchte alias Schuerbroet fs Paesschieren heeft 

verkocht aan Jacoppe den Clerc al zijn deel en recht, zijnde een 1/30ste deel van twee huizen en steden 
staande de een naast de ander, in het Burrestraatje bij de watermolen, tussen het huis en erve van Arend 
van Up de Bosch aan beide zijden, met gelijke delen van alle plaatsen en toebehoren, met zulke lasten als 
er jaarlijks uitgaan, waarvan hij koper de meerdere delen reeds bezit. 

 
64. [60, fol. 38]: 24 november 1488.  Lievin de Gruutere fs Stevins es commen voor scepenen van 

de keure in Ghendt kende ende lijde wel ende redelic vercocht hebben Jacoppe de Cleerc, roetverwere, al 
zijn deel ende recht draghende een 64e deel van eenen huuse ende stede in de Veltstrate wesende 
thouchuus vanden Conduytsteghe met gheliken deelen duergaende van allen zijnen toebehoorsten van 
vooren toet achtere ende zijn porcie, deel ende recht van twee huusekins staende deen neffens den 
anderen onder een dac inden Huudevettershouc met al zijnen deelen vanden toebehoerten der 
anclevende, ende ooc mids den rente daer uute ende uut den voornoemde 64e deele inde Veltstraete 
gaende, daerof de voornoemde coopere meerdere deelen van te vooren al ghehadt hebbende ende de 
groodtten(?) van den selven renten wel wetende te vreden ende ghepayt es. Ende al datte mids zekeren 
sommen van penninghen die de voorseide vercoopere daer vooren vanden coopere verevent(?), ghehadt, 
upgheheven ende ontfaen hebbende ende scelt hem danof wettelic quite. Bet voort zo kende de voorseide 
Lievin dat hem de voornoemde Jacop te daten van desen te vullen ende al wel ghecontenteert, ghepayt 
ende vul betaelt heeft van zulcker somme ende reste van 12 pond groten als hem de voornoemde Jacop 
tachter ende sculdich gheweest heeft vanden coope van tvoorseide Lievins vierendeele van eene huuse 
ende stede staende beneden der Braempoorte an plaetssekin ghenaemt den casteel Wandelaert tselve 
huus zijnde thouchuus vanden Ondeghensteghe daer ten tijt van nu inne woont Jan Heggheric, welcke 
voorseide somme te vallene stont(?) met 20 schellingen groten siaers telcken 25e dachge van sporcle alst 
breeder blijckenden es bijder wettelijker copie die .....(?) vanden coope vanden gheelen huuse 
ghepasseert es welcke copie nu rust onder Cornelis Lievins ter anunighe(?) van zijnder somme. Ende 
reste vanden coope vanden andre drien vierendeelen vanden selven huuse enden heeft mids dien den selve 
Jacop danof ter presencie vanden voorseide scepenen wettelic quite ghescolden. Actum 24ste in 
novembre anno LXXXVIII. 

 
65. [60, fol. 62vo]: 15 jan. 1490 (n.s.)  Arend van up den Bosch, weduwnaar van wijlen joncvr 

Katerine Bauwens heeft verkocht aan Arend van Grijspeer een huus ende stede twee woonsten zijnde 
staande de een naast de ander tegenover de Watermolen bij de Braampoort, terzijde uitkomende met een 
poortje in het Stoofstraatje en aan de andere zijde met een poort duer ende metschie(?) int het 
Borrestraatje, met alle gelagen, lochtinge, plaatsen, blauwhallamen, loot daartoe behorende; aan de ene 
zijde gehuisd Jacop de Clerc en aan de andere de stove. Koop gedaan voor 31 pond gr. 

 
66. [60, fol. 71]: 21 jan. 1490 (n.s.)  Christoffels Lonaert kende wel ende redelic vercocht 

hebbende Jacop den Clerc ende Willemme van der Zwalmen de drie vierendeelen van eenen huus ende 
stede staende bij de nieuwer brugghe commende ten voorhoofde up de nieustrate naest den huse van 
Michiel van Berghem ende Arende van der Beke ende alzo streckende metten achterhuse ande brauwerie 
ghenaemt de Cogghe met ghelycken delen duergaende van allen zynen plaetsen aysementen lochtinghen 
vrijheden ende andre ghelaghen diere an alle zijden toebehoren ende ancleven moghen van voren tot 
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achter ende met 4 sch. 7 d. gr. 3 d. p. tsiaers erflic in landcheyns ende diversschen andren partien uuten 
voors. vercochten deeln van huuse gaende zonder meer commers, ende dit omme de somme van 6 ponden 
gr. tsiaers lijfrente ten lijven van den voorn. Christoffels ende Marien Jacops zijnen wettelijcken wive 
lancslevende van hen beeden gheel heffende de welcke rente van 6 ponden gr. siaers zij Jacop ende 
Willem ghehouden werden ende belooft hebben te betalene gheel telken 22en dach van lauwe danof 
deerste jaerschaer ende 6 pond gr. verschijnen zullen den 22 in lauwe anno (14)90 eerstvolgende. Ende 
van dan alzo voort telken 22en dach van lauwe achtervolghende 6 ponden gr. gheldende dleven lanc van 
den voorn. 2 lijftochters ende den lanclevende gheduerende [...] 

 
67.  [61 (1490-‘91), fol. 51v]: 15 dec. 1490.  Meester Gaultier Alaert kende ende liide etc. 

vercocht hebbende Jacop de Cleerc alzulcke plecke van erven ende lochtinghe als meester Gautier heeft 
ligghende bij de Braempoorte an casteel Wandelaert naest den huuse en eerve van Antheunis Wiinaart an 
deen zijde ende Raessen sNaeyers huus an dandere met allen ziinen toebehoorten ende streckende tot up 
twater belast met 7 gr. tsiaers eerflicke cheyns den cloester van de Byloke zonder meer commers omme 
Jacoppe den zelven lochtinghe van nu voort an thebbene possesseerne ende ghebruuckene [...] ende ditte 
mids zekeren somme van penningen die meester Gaultier de vooren van Jacoppe kende ghereet ontfangen 
hebbende ende scalt hem daeraf wettelic quite dies heeft Jacop gheconsenteert dat meester Gautier ende 
ende joncvr. Cornelie van de Banct ziine gheselnede was haerlieder leven lanc ende al zo langhe als de 
lancstlevende van hen beeden leven zal de vryede behauden zullen moghen gaen spacierende ende 
wandelene tallen tiide en zo wanneer dat henlieden datte ghelieft ende ooc daer inne bii haerlieder boden 
ende huusghesinne doen bleecken als henlieden dies van noode wert zonder Jacoppe daer jeghen te 
moghen zegghene of daeraf belet te doene in eenigher wiis. 

 
68. [61 (1490-'91), fol. 130]: 14 mei 1491.  Uute dien dat zuster Lysbette sCleerc fa. Jacops zekeren 

tijd hier te vooren bij de gracien ons heren ghenought heeft te religoene ende gheestelike state int 
clooster van Sent Agneten binnen deser stede van Ghend, ende dat de voorseide Jacop ende Aechte 
sVriesen ziin wijf, vadre ende moeder van zuster Lysbetten vornoemd, gheneghen sijn als zeker te 
vorscrevene van zekeren jaerlixschen proffijten tsulx an hueren onderoudene, so ziin de voorseide Jacop 
ende Aechte ziin wijf .... commen voor scepenen vanden keure ten Ghend, kende ende verclaersde de 
makre ende convente vanden zelven clooster ghegheven ende toegheleyt hebbende de somme van 3 pond 
groten siaers lijfrenten ten live van huers dochtere vornoemd, die zij gheheven(?) werd ende belooft te 
betaelen deen heelft telken eersten daghe van novembre ende dander heelft telken eersten daghe van 
meye, danof eerste payemente ende heelftscheede draghende 30 schellingen groten valllen zal de eersten 
dach van novembre '91 eerstge ende dander payement ende heelftschede ooc draghende 30 schellingen 
groten over de vulle betalinghe vanden eerster jaerscaer, den eersten dach van meye (14)92 daer naer 
volghende enden van dan also voort telke eersten daghen van novembre ende meye achtervolghende 30 
schellingen groten gheldende tleve vanden voorseide zuster Lysbette ghedurende ende met langhere 
altijts met zulcken ghelde. De welcke rente zij ten behouf vanden voorseide convent wel ende duechdelic 
gheassinghueert(?) besadt, versekert ende beconterpant hebben bijden lantheere ende alsoot behoort up 
huerlieden huusinghen ende steden een verwerie zijnde daer zij inne woonen beneden den Braempoorten 
achter de brauwerie gheheete de Pale, met allen de plaetssen, aysementen, lochtinghen, vryheden ende 
anderen ghelaghen die an alle zijde ancleven moghen van vooren toet achter, van te vooren int gheele 
belast wesende in diverssche parcheelen met 10 schellingen 10 penningen groten siaers erflic cheyns 
ende andersins der uut gaent zonder meer commers omme wart zoo dat tvoorseide convent in tijd 
toecommende faute of ghebrec hadde van betaele vanden voorseide rente dat de ghone die de macht van 
sconvents weghe hebben zal tvoorseids ghebrec daer an zoude moghen verhalen ende verreeckenen bij 
pandinghe ende eyghendomme naer de wet vanden poort. Ende in het zekere hebben zij de zelve rente 
bekent ende versekert up hemlieden ende up al thuerlieden present ende toecommende. Actum 14e in 
meye anno XCI. 

 
69.  [K 61 (1491-‘92), fol. 32]: 7 febr. 1493 (n.s.)  Lieven van Melle fs Jacob heeft verkocht aan 

Jehanne sClercx, weduwe van Passchier van der Ghehuchte, een losrente van 5 sch. gr. per jaar, voor de 
som van 4 ponden gr., door hem bezet en verpand op zijn huis en stede met al zijn toebehoren, staande in 
de Drapstraat, de erfgenamen van Joos van Melle daarnaast gehuisd ter ene zijde en Michiel Crooselins 
aan de andere zijde.  

 Akte doorgehaald en in marge: 'Ghedoot by consente van Arent van den Ghehuchte als hoir ende actie 
hebbende, die hem kent vernoucht van croeys(?) ende verloope. Actum 18 september 1513.' 

 
70. [64, fol. 38ro-vo]: 8? dec. 1496.   Uten dien dat Willem van der Zwalmen ende Jacop de 

Clerc rootverwere naer tvulcomen van den huwelicke van Gillisse de Clerc zelfs Jacops zone ende de 
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dochgter van de voorn. Willem overleden(?) en resigneerde den zelve Gillisse ende zijne wive zulc huus 
ende stede met zijne toebehoren staende up de houc van de Nieustrate bij de Nieuwer brugghe als zo 
Willem ende Jacop daer te vooren ghecocht hadden jeghen Christoffels Lonaert, omme de somme van 6 
ponden gr. tsiaers lijfrente ten live van de voorn. Christoffele ende zyne wive lancxstlevende gheel 
heeffende bi hemlieden Willem ende Jacop devooren belooft te betalen ende gheassingueert ende 
versekert up tzelve thuus ende voot up hemlieden ende voort up al thuerlieder zo de ..van de zelve coope 
gehpasseert voor scepenen van de keure den 21 van lauwe (14)89 vulcommen inhaudt ende dat de voorn. 
willem ter ontlastinghe van den voorscreven Gillisse ende zyne wive van de zonderlinghe in 
ghenouchdoene van dies .. in heurlieden belanc was over tvuldoen van de goede haer verstorven van 
Hannekin haeren broeder tzyne last ghenomen heeft deen heeft van de voorseide lijfrenten metgaders de 
verlopen van dezelve rente ende de zelven Christoffele al nu bi eender andere copper(?) de vooren besedt 
ende versekert de ... twee ponden tsiaers eerflicke losrenten den penninck 16 beeden welcken de zelve 
lijfrenten voore en m... en blijft loopende 3 pond gr. tsiaers tselfs Christoffels live alleene mids dat zijne 
gheselnede deser werelt overleden es, zo eest dat de voorn. Gillis al nu ghecompareert es voor scepenen 
van de keure in Ghendt ende heeft de zelve lijfrente van 3 pond gr. tsiaers van nu voore gheel 
verschynende telken lichtymesse danof deerste jaarschaer en 3 pond gr. vallen zullen te lichtmesse in dit 
jaar (14)96 eerstvolghende ende van dan also voort tvoors. Christoffels leven lanc doende [...] 

 
71.  [64, fol. 39vo]: ... dec. 1496. Willem van der Zwalmen fs Jans commen es voor scepenen van de 

keure in Ghend kende ende lyde uute dien dat hij Jacop de Clerc rootverwere t'andere tijden cochten 
jeghens Christoffels Loonaert een huus ende stede staende up de Nieustrate wesende thouchuus daer ons 
vrauwe van de zelveren bergh neffens an staet met alle zynen toebehooren ende met 4 sch. gr. tsiaers 
eerflijke p... de Heleghen gheest van St. Jacops ende ooc 2 sch. 1 d. gr. ende 2. d. p. tsiaers te landcheyns 
der uut metgaders den puttingh der toebehoorende gaende dese stede van Ghend zonder meer commers. 
Ende datte omme de somme van 6 ponden tsiaers lijfrenten ten lijve van de Christoffels ende zijne wyve 
lancxlevende gheel heffende die zij Willem ende Jacop de voorn. Christoffels aldoe daer vooren beloofen 
te betalen ende besette ende versekerde up tvoorn. huus ende voort up haerlieden ende up al thaerlieder 
naer t uutwijse der cope danof gheexpedieert voor scepenen van de keure in dien lyt den 21 dach van 
lauwe (14)89 ende het zoe zij dat met dien dat de voors Willem ende Jacop tselve huus metten last van de 
voors. lijfrenten overghelatn hadden Gillisse de Cleerc tselfs Jacops zone ende zyne wive dochter van 
svoors. Willems gheselnede de voors. Willem om den voorn. Gillisse ende zyne syve eens deels te 
contreleerne van de goede dat haer toe quam van Hannekin haeren broeder den voorn. Gillisse ende zyne 
wyve competeerden te quyten ende ontheffen van de eenen helft van de voors. lijrente [...]  

 Voorn. Willem van der Zwalmen bezdt dit op zijn huus ende stede staende in de Cammerstraete, Lieven 
Derom(?) gehuust er ene zijde en de zelve Willem metter plaetsse, wijlen toebehorende Pieter de Rijcke 
gheerft ter andere zijde, belast met 10 sch. 5 d. gr. erfelijke landcheins aan het St. Janshuis aan de 
Houtbriel en 4 sch. 4 d.gr. aan die van de Groene Briel [...] 

 Akte doorgehaald met in marge de notitie: Gedoot bij consent van Christoffels Loonaert als hem 
kennende vernought an den lossinghe van de 2 pond gr. hier inne begreepen metgaders den ...(?) actum 
20 in meye 1513 

 
72.  [66 (1499-1500), fol. 23vo]: 20 aug. 1499.  Jan van den Hecke fs Jans heeft verkocht Jacop 

Hellaut, bakker, een helft van een huis en stede en alle toebehoren, ten voorhoofde in de Quatham, de 
voors. koper gehuisd aan de ene zijde en de Rudderstraat streckende aan de ander, achter komende tot aan 
het huis van Vincent de Clerc. Belast met 8 gr. tsiaers erfelijke landcijns uit het gehele huis uitgaande de 
stad Gent, waarvan de andere helft toebehoort Joris van Sycleer. Conditie dat het huis niet zal mogen 
worden verkocht aan enige kloosters, neeringen, gulden, noch in andere dode handen 

 
73.  [66 (1500-'01), fol. 50]: 23 febr. 1501 (n.s.)  Joorys van Sycleer heeft verkocht aan Jacoppe 

Ellaut, bakker, zijn helft van een huis en stede in de Quatham, op de hoek van de Ridderstraat, en de 
voors. koper gehuisd aan de andere, waarvan de andere helft hem reeds toebehoort. 

 
74.  [66 (1500-'01), fol. 79]: 13 april 1501.  Joos Moens fs Joos, drapier, heeft verkocht aan Pieter de 

Clercq fs Jacobs, roodverver, een huis en stede staande in de Coutersteeg, Arendt Taetsse gehuisd over 
beide zijden, met alle plaatsen, achterhuisen, lochtinge, vrijheden, etc., met de last van 209 gr. tsiaers 
erfelijke cijns uitgaande de Heilige Geest van St. Michiels zonder meer kommer. De koop is gedaan om 
zekere som van penningen, waarvan hij hem heeft voldaan, onder voorbehoud dat hy cooper tzelve huus 
noch deel van dien niet en zal verkopen aan enige klooster, gilden, neringen of andere dode hand. 
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75. [66, fol. 84]: 25 mei 1500.  Uute dien dat Lievin de Gruutere brauwer over den vierendeel ende 
Cornelijs Lievins over dander drije vierendeel heerse(?) voornoemde up de 25e van sprokele (14)85 
comparerende voor scepenen van den keure in dien tijd. Kenden ende lijden dat zij vercocht hebben wel 
ende redelyc Jacoppe de Cleerc een huus ende stede staende beneden den Braempoorte an tplaetsekin 
ghenaemt den casteel Wandelaert thouchuus wesende vanden Ondagesteghe met allen zijne plaetsen, 
aysementen, lochtinghen, achterhuusen, stallen ende anderen ghelaghen plaetsen over alle zijden van 
vooren toet achter, voort metter weeputte der jeghensover staende  ende metter heelft van eene lochtinghe 
dwers daer jeghens over gheleghen danof Jacoppe dandre helft  van te vooren toebehoorende ende met 
17 schellingen 7 penningen groten siaers eerflijc uuter den vorseide huusinghen, 4 groten siaers eerflijc 
uuter den weeputte ende 2½ penningen groten ooc siaers eerflijc uuter vorseide heelft van den lochtinghe 
gaen, alles zonder meer commere ende datte omme de somme van 60 pond groten die de voorseide 
Jacope den vornoemde beloofde te betalne, te zekeren payemente al [...] wijsen vanden cope danog 
gheppadeert(?), ghughesteert (?) [...] zij dat de voornoemde Jacop tlijfrente de voorseide Lievin de 
Gruutere ooc de voornoemde Cornelijs ende in persoonlijke zijnde weduwe ende hoyr de vulle betalinghe 
vanden voorseide somme ghedaen heeft bij den welken hij over hemlieden versocht heeft vanden 
voornoemde huusen ende al tzijne toebehoore in erve ghedaen te werdene(?) [...] kenden ende lijde de 
vorseide Jacoppe de vulle betalinghe vanden vornoemde somme over de coop vanden selven huuse 
ghedaen wesende hemlieden ende elc sienen alde vanden selven huus, vrij huus ende erve zijnde, wettelijc 
ghedane, onthuusene, ontsa[m]pene(?), onteerve ende ontgoed ende volghend dit zoo wasser Pieter de 
Clerc ten behouf van zijnen vader daer inne ghehuust, gheerft ende ghegoedt de wettelijke warscap waer 
af belooft ende mede(?) bevolen es de wet vanden poort ende beloofde boven dien de vorseide Lievins, 
Gillis ende Jehanne dvoors. Jacop svercoope van de voorn. huus met zijnen voorschr. toebehoore te 
garanderen zijnen ne commers al datter met sulcker rente der uut gaende als boven sonder meer 
paysequel(?) te doene ende ghebrukene jeghens inne elcke t eewelijcker daghen der inne obligerende 
ende voor hem ende al tzijne. Actum den 25e in meye XVc. 

  
76. [67, fol. 14]: 13 juli 1502.  Jacop de Clerc, rootverwere ende Aechte sVriesen zijn gheselnede 

kenden ende verclaeren dat zij vercocht hebben wel ende redelijc Pieter de Clerc, ooc rootverwere, 
haerlieder zone, haerlieder huus ende stede eene verwerie wesende, staende bijder Braempoorte achter 
de Pale insghelicxs thuus daer naest up de houc vanden Ondaghesteghe, ooc mede thuusekin ten 
voorhoofde inde zelve Ondaghesteghe, voort de twee vauten streckende ondershuus dat de vercoopere 
ende vercooperigghen jeghens over tvoorseide achterhuus hebben staen in de voornoemde 
Ondaghesteghe thende de huuse van Janne Heggheric. Bet voort de lochtinc ligghende besloten jeghen 
over de voorseide verwerie up 'twater ende d'heelft vanden puttinghe ende ghanghe staende ende 
ligghende ghemeene omme dese verwerie ende tVispaen neffens de huuse daer zij vercooper ende 
vercooperigghen jeghen over de selve verwerie anclevende, te verstaene 3 ketels, drie looden backen 
ghewichte stalen cuipen, goten, ooc de plaetsen, aysementen, vrijheden ende ghelaghen der selver 
verwerie, houchuuse, achterhuuuse vanden lochtinghe ende de heelft vanden puttinghe ende ghanghe 
over alle zijden toebehoorende van vooren tot achter ende zoo hij cooper al dattter ende elc bijzonder 
jeghenwoordelic besitten in souden hebben ende ghebruucken es ende wettelicke lasten van 11 
schellingen 9 penningen groten tsiaers eerffelijc in cheinse ende anderts uut al gaende te wetene de 10 
schellingen 10 penningen groten uuter verwerie, de fermerie van Sint Lysbette de 3 en 1/2 penningen 
groten uuter voornoemde achterhuus, de 5 groten uuter lochtinge ende dander 3 groten uuter heelft 
vanden puttinghe ende ganghe voorseide zonder meer commere. Dese coop is ghedaen omme de somme 
van 135 pond groten daer up de vercooper ende de vercooperigghe kende ghereet ontfangen hebbende 10 
pond groten, scheldende den cooper danof wettelic quite ende tsourplus draghende 125 pond wart de 
coope versart zijnde henlieden ghehouden ende heeft belooft te betaelen met 8 pond groten siaers telken 
eerste daghe van septembre daerof deerste 8 pond groten vallen sullen metter eerste daghe van septembre 
XVc III eersten ende van dan alzoo voort telcken eerste daghen van septembre achtervolghende 8 pond 
groten en ten leste payemente 5 pond groten ghelde tot dat de voorseide reste vul betaelt zal wesen, altijts 
met zulker munte als ghemeenlic cours ende ghanc hebben zal binnen dese stede. Twelcke hij cooper 
bekent ende versekert heeft up hem ende up al tsijne consenterende zijne voorseide ghecochte profijten 
van huusinghen, lochtinghe ende ganghen zekere ende conterpande te blivene vander voorseide reste 
totter vulde betaelt ende ouc die noch ne gheene van dien te algemeene(?) transportene, updraghende, 
vercoopene eenighe cloostuers gulden nettighen(?) noch ontf. commen in doode hand(?) bij eenighen 
middele. Voort heeft de voorseide coope volghende der reservatie van zijnen vader ende moeder 
voornoemde hemlieden gheaccordeert dat hij coope niet jehgenstaende dese coope bij middel van zijnen 
voorseide lochtinghe in tijden toecomende(?) negheene heeft ende sal vermoghen te levene haerlieder 
huuse daer zij nu inne woont an deen zijde van den selve lochtingen ende boven dien dat de selven zijnen 
vader ende moeder ende ouc Cateline sClercx, heurlieder dochter ende scoopers zuster, weduwe van 
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Jacob Clauwens haerlieder levene lanc ende de .....(?) van hen drien het gherieve ende ghebruuc 
sanecheden van zijnen gherechte vaute ende lochtinghe moghen hebben ende bliven behouden zou zij nu 
doen ghelijc henlieden zonder gehouden zij hem daer af eenighe hueren baten of prouffijten ghevene noch 
enighen rente te moeten draeghene. Actum den 13e septembre anno XVc ende II. 

 
77. [67 (1502-'03), fol. 38v]: 12 dec. 1502.   Jacob Bonne fs Lievins heeft verkocht Justaes de 

Clercq, roodverver, het vierendeel van de ververij, een huis en erf wesende, daar hij koper in woont, 
staande ten voorhoofde in de Meersenierstrate, op de hoek van de Leye bij St. Michielsbrug, de wed. en 
hoirs van Pieter Aelgoede daarom gehuisd zo wel in de Meerseniersstrate als op de Leie, over beide 
zijden, mitsgaders gelijke vierendelen doorgaande van de Spieghele op de Leie, tussen de voors. ververij 
en de huis van wijlen Pieter Aelgoed voornoemd, mitsgaders Lapjes huuskin staende jegens over op de 
voet van de voors. brug, mitsgaders van de plaatsen bede puttinc en plancke achter tvoorn. Lapges 
huuskin, staende, liggende ende streckende, insgelijks van de allame ende en andere aysementen, 
vrijheden en gelagen daarover alle zijde meer toebehoren en aankleven mogen van voren tot achter. 
Hetzelve verkochte vierendeel van den voorn. ververij vrij huis en erve zo voors. is zuiver en onbelast van 
de renten [...] 

 
78. [67 (1502-'03), fol. 38v]: 13 dec. 1502.  Justaes de Clerc, roodverver, heeft verkocht aan 

her Joos van Turtelboom, presbiter, de som van 10 sch. gr. tsiaers Vlaamsch geld losrente, bezet op de 
hierboven beschreven, door hem gekochte huizen. 

 
79.  [68 (1504-‘05), fol. 85]: 4 mei 1505.  Lievin van Heerloo fs Joos verkoopt aan Pieter de Clerc, 

rootverwere, een 1/12 en 1/42 deel van een huus ende stede, een vrouwestove wesende, ghenaemt tcasteel 
Wandelaert, staende bij de Braempoort, neffens de huuse van Pieter van de Beke met ghelijcke poorcie 
duergaende van alle zijne plaetsen, lochtinge, vrijheden e.a. 

 
80. [68, fol. 104vo]: 11 augustus 1505.  Jacop de Cleerc, roetverwere, kende wel ende duechdelic 

vercocht hebben Janne Macharijs, drapier, een huus ende stede staende in Ondeghesteghe jeghen over 
den wevers huus met alle zijnen toebehooren van vooren toet achter, om den huus ghehuust Gillis 
Saegherman ende de weduwe Kuervels aen dander zijde, hetzelve huus belast met 32 ...(?) groten siaers 
der uut gaende sonder meer commeren, te weten de 20 ...(?) der capittele van Sente Verfelde(?) ende ...(?) 
Jan Macharijs commers van Sente Vervelde(?)  ende 2 ...(?) onse Vrauwe up de Rade in Sent Jacobs 
kercke. Dese coop es ghedaen omme de somme van 15 pond groten up de .....(?) lande vanden zelve ...(?) 
ontfangen hebben ......(?) en scelden daeraf quite ende van de 14 pond groten es de coope ghehouden 
ende belooft te betalen bij paymente te weten 20 ...(?) siaers der af deerste payemente vallen sal ten eerste 
daghe van ougste anno XV ende zesse ende van dan voort, telken eerste daghe van ougste 
achtervolghende 20 .....(?)ghelde tooter vulder betaelt in zulcken ghelde als telcken daghe van paymente 
cours ende ganc hebben zal binnen Ghendt. Dit zo bekendt de cooper ende versekert up hem ende up al 
zijn hemlieden ghecocht huus ende stede met alle zijnen toebehooren zekere ende corremperende(?) 
blijven tooter vullen betalinghe. Actum den 11 in ougste XV ende vijve. 

 
81. [68 (1504-‘05), fol. 106]: 11 aug. 1505.  Jacob de Clerc, roodverver, heeft verkocht aan 

Joossyne van Marvelde fa Jacop, haar zelfs wijf zijnde, een huus en stede, twee woonsten zijnde, onder 
een dak, met de lochting en alle toebehoren, staande en gelegen in de Hudevettershouc, Raesse van den 
Broucke daarnaast gehuisd aan de ene zijde en Arent van Male(?) aan de andere, met de lochtinge 
achterstrekkende tot aan de lochting van Jan sNeves huis, met de last van 23 gr. tsiaers erfelijke landcijns 
en sourente uit beide voorn. woonsten en lochting gaande, 12 gr. tsiaers de Heilige Geest van St. 
Jacobskerk, en 12 gr. tsiaers de Heilige Geest van St. Jans. Koop is gedaan voor de som 3 ponden 10 sch. 

 
82.  [K 70 (1508-'09), fol. 32]: 18 sept. 1508.  Lievin van Melle en joncvr. Jehanne sCleercx zijn 

wettelijke wijf, zijn samen gekomen voor schepenen en verklaren volkomen vernoegd en wel betaald te 
zijn door Pieter de Cleerc, hun zwager en broer, van de som van 7 ponden 14 sch. gr., over hun portie en 
aandeel van zulke resten die hij Pieter, wegens de koop van de huis en stede met zijn toebehoren, een 
verwerij wezende, daar hij in woont, door hem Pieter jegens wijlen Jacob de Cleerc zijn vader gekocht, 
'henlieden onlancx leden', nog schuldig was en schelden hem daarvan kwijt. Voorts verklaart dezelve 
Pieter wel verkocht en opgedragen te hebben eerst zulke 9 sch. gr. tsiaers pacht, als zij hebben en heffen 
ter cause van zeker land gelegen in de parochie van Drongen, en Jooris Lanczweert van hem en zijn 
mede-erfgenamen van voorn. Jacob in pacht heeft, en 4 sch. gr. en dat over hun vijfde deel van de zelve 
pacht. Item zulke 12 gr. tsiaers als zij hebben en heffen over hun vijfde deel in een charter van 5 sch. gr. 
tsiaers erfelijke sourente, bezet op gronden en erven gelegen in de parochie van Baleghem, en insgelijks 
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zulk deel en recht als hun bij het overlijden van de voorn. wijlen Jacob verstorven is en nog staat te 
versterven bij het overlijden van Aechte sVriesen, hun moeder, in de lochting en plek van erve, gelegen 
bij het casteel Wandelaert, tussen de erven van Christoffels de Meyer aan de ene zijde en Ghelain 
Neerincx aan de andere, om hem Pieter dezelve drie partijen van landen, renten en lochtinge en huerlieder 
vijfde deel van dien te hebben, bezitten en gebruiken. 

 
83.  [70 (1508-'09), fol. 74v]: 6 okt. 1508.  Jan van der Eecken fs Laureins, deken en Willem 

van de Eede, Boudin van der Hulse, Hector Noteboem, Jan de Cleerc, Jacop van Haverthun, Jan 
Medeganc, Dieric Lievens, Mertin de Causemaker, Pieter Janszone, Michiels van West, Lievin Andries 
en Lieven de Kiernde(?), alle proviseerders van het gulde van de rethoricken van St. Angneeten dat men 
eeddt de Bommeloeze Mande, ...... 

 
84.  [70 (1508-'09), fol. 109ro]: 30 jan. 1509 (n.s.)  Michiel van den Berghe eerden potmakere 

commen es etc., kende ende verclaersde dat hij wel ende dueghdelic vercocht heeft Gillisse de Cleercx 
rootverwere een huus ende stede staende ten voorhoofde up de Nieustrate bij den Nieuwen brugghe, 
Thomaes Blanckaert brauwere ghehuust an d’een zijden ende de zelve cooper an d’andere met alle de 
plaetssen ayssementen rechten van eene looden gote in dheerde legghende vryheden ende andren 
ghelaghen daere an alle zijden toebehooren ende ancleven moghen van vooren tot achter ende metten 
lasten van 2 sch. 7 d. gr. 8 d. p. tsiaers eerflyc landcheyns daer uutgaende deser stede van Ghendt ende 
boven dien met 13 sch. gr. tsiaers eerflyce losrente de pennync xvi daer de twee dochtren van Arent van 
der Beke beghynen in dHoye up hebben al zonder meer commers twelcken huus de voors. vercoopere 
belooft den coopere wel te leveren te paesschen 1509. Dese coop es ghedaen omme de somme van 16 
ponden 18 gr. (?) up de vercoopere van de coopere kende ghereet ontfangen hebbende 7 ponden gr. 
scheldende hem daeraf quyte ende d’ander 10 ponden gr. resten ghelooff de coopere den vercoopere te 
betaelne 2 ponden gr. ten voors. paesschn 1509, 4 ponden gr. te Lychtmesse int zelve jaer ende dander 4 
ponden gr. te Lychtmesse 1510, de naer volghende […] 

 
85.  [70 (1508-'09), fol. 113v]: 23 mei 1509.  Lieven van Melle fs Jacobs, vleeshouwer, heeft 

verkocht aan Janne de Neckere fs Lievens, pasteibakker, in naam en ten behoeve zijn schoonzoon 
Ryckaert van Melle fs Pieter, vleeshouwer, gehuwd met zijn dochter, drie vierendelen van een huuse ende 
stede een steenkin wezende met ghelijcken deele vanden lochtinge, slachthuus en alle zijnen andere 
ghelaghen, plaetsen, etc. zo deze gelegen zijn in de Drapstraat, tegenover de Peynsteeg, tussen het huis 
van Lieven van Loo aan de ene zijde en het huis van Caerlen van Melle aan de andere, daar hij verkoper 
nu in woont en wonen moet en besetten tot Vastenavond naastkomende, zonder enige huur te betalen. 
Voorts is hij Lieven gehouden en heeft hij beloofd een kamer te ruimen om de voorn. Ryckaert in te 
wonen. Het vierde vierendeel behoort toe aan de kinderen van Laurens de Drayere bij wijlen Toussainen 
Ympins, zijn eerste echtgenote. 

 
86.  [72 (1511-'12), fol. 27v]: 9 nov. 1511.  Arent Taetse fs Arent de jonge, achtervolgende de 

verkoop door hem tevoren gedaan aan Jan de Clerc, roodverver, zijn zwager, van zijn zestiende deel in 
een helft van huis en stede genaamd St. Jooris, staande ten voorhoofde aan de Vierwechscheede, ter 
wevershuis, met gelijken portie van alle plaatsen, achterhuizen, stallen, lochtinge, aysementen, enz., die er 
toebehoren, met een poort uitkomende op de Cauter, conform wettelijke d.d. 15 wedemaand 1507, 
geregistreerd fol. 101, verklaart vergenoegd te zijn van de kooppenningen. 

 
87.  [72 (1511-'12), fol. 77]: 23 febr. 1512 (ns)  Pieter de Clerc fs Jacops heeft verkocht aan Jozyne 

Cauwe, wed. van Lieven de Rovere, een huus en stede met alle gelagen, aysementen enz., gestaan en 
gelegen in het Nagelstraatje [= Baaisteeg] beneden de Zandberg, Jacob de Ros gehuusd aan de ene zijde 
en de poort van het houtbrekershuis aan de andere, achter komende tot aan de lochting van het genoemde 
houtbrekershuis, belast in het geheel met 6 sch. 11 gr. tsaiers oude landcheins en sourente. 

 
88.  [72 (1511-'12), fol. 93v]: 27 febr. 1512.  Joos van der Raedt verklaart dat hij heeft gepacht 

van Aechte sVriesen, weduwe van Jacop de Cleerc, zekere percelen van erven zoals hierna volgen, eerste 
de beertackers, groot 1788 r(oeden?), tiende vrij, gelands Lieven de Bliec noord, west de weduwe Hiels 
en haar kinderen, Daneel van den Bossche zuid en Jan de Vriese ook zuid daaraan geland, met de 
verberrende hofstede ende Rycquaerts hofstede noord, Item Rycquaerts hofstede groot 1319 roeden 
tiende vrij, also dit nu afgescheeden en ghepach es up den midden vander gracht, die heit an tVylscie(?) 
toebehoorende Jan de Haze ende sceede recht ontrent tot in de gracht tusschen Rycquaerts hoffstede ende 
den beertackere up een pael die tusschen beede den sticken ghestelt es, Rycquaerts hoffstede, Jan de 
Vriese ende Margriete Seys noort, oost de hoyrs van wijlen Willem van der Vaedt, zuut de strate, west den 
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Beertackere, Item den ackere achter Jan Smeets stede an Spendekin, groot 925 roeden, tiende vrij, 
ghelandt oost Pieter Ghyselins, zuut myne heere van Sinte Pieters, west tSpendekin ende noort den 
Aenhaut, Item een stic lants gheleghen up de Scelde, groot 420  roeden, tiende vrij, ghelandt oost ende 
noort Jan Danneels, zuut de Scelde, west Jan Sanders, item noch een stickin lants gheheeten de dreve ten 
Aenhoute waert, met eenen sticxkin daerneven groot tsamen 218 roeden , tienden vrij, westers ghelandt 
Joos de Buecke, oost de weduwe Hiels ende hare kinderen, zuut Jan de Vriese ende noord den aenhout, 
Item noch een sticxkin lants gheleghen neven Pieter Ghyselins lant groot, tiende vrij, gheland oost Jan de 
Vriese metten tweesten brantacker(?), west Pieter Ghyselins voorn., zuut dleen van den hoire van meester 
Lievin de Gruutere, noordt sheeren strate, Item noch den Bylbosch gheleghen achter Lisbette van der 
Haghen stede groot 475 roeden, oost es ghelandt Pieter Ghyselins, west de weduwe Hiels ende haer 
kinderen, noort Lysbette van der Haghen ende haer kinderen, item noch boven desen de heelft vander 
eersten brantackere, ligghende voor de verberrende ofstede, groot 983 roeden, den gheelen acker tiende 
vrij, oost ende west Pieter Ghyselins, noort sHeeren strate, zuut thoyr van Margriete Seys, ghemeen ende 
onverdeelt met Janne de Vries, al dat voors. es gheleghen binnen der prochie van Desselberghe, item 
noch de heelft van den Sceerpackerkins groot 300 roeden ende eene, item de helft van de vier houcten(?) 
bulse(?), groot 540 roeden, den gheelen bulc ende de heelft van den grooten stuck dat meen eedt de 
Meymersch, groot int gheele 1581 roeden, de selve heelftschede nemende beneden an cleen hoenkin te 
Huesdene, elcx vanden voors. pertien van landt ende meersche, lettel meer of min, onbegrepen van den 
juster mate ende groodtte, midts dat de pachter hem daer of over te vreden ende ghepacht houdt, ende dit 
eenen termijn van 9 jaeren tyts gheduerende die inneghync ende beghonste te kersavonde 1507, omme de 
somme van 3 pond 10 sch. gr. tsiaers te betalene gheel telcken kersavonde, danof deerste vier pachten 
ghevallen zyn metten kersavonde 1507, 8, 9, 10 en 11 lestleden, ende den eersten pacht van den 
toecommende vijf jaeren vallen sal te kersavonde 1512 eerstgaende ende van dien alzo voort, de voorn. 
termyn lanc gheduerende, altyts in zulcke ghelde als ghemeenlic cours ende ganc hebben zal binnen dese 
voors. stede. Besprec ende voorwaerde wesende dat de pachtere boven dien alle jaeren zynen pacht 
ghedurende ghelden ende betalen moet de renten ende lasten uuten zelven goede gaende, zonder der 
verhuererigghe cost of minderinghe van pachte, ooc dat de selve pachter de waterloopen off slooten 
gheleghen voor de brantackers(?) ende elders graven ende ruimen moet altyts alst noode zy, 
onvermindert van den voors. pachte, voorts meer dat de pachter ten expiererene van den zelve pachte, de 
houwen van den houten laten moet, zulc als hier na volght, te verstane de Beertackere de hauwen twee 
jaeren, item de Rycquaerts ofstede den hau van 2 jaren, item den ackere achter Jan Smeets hofstede an 
Spendekin den hau ooc van twee jaeren, item stic land up de Scelde bloot, item sticxkin lants gheheeten 
de dreve ten aenhoute waert met eenen sticxkin daer neven den hau van vijf jaeren houdt, item sticxkin 
lants gheleghen neven Pieter Ghyselins land den hau van twee jaeren, item den Bylbosch den hau van 4 
jaeren, item deelft van de eersten brantackere den hau van ghelycke 4 jaeren, Ende aennopende den 
houte staende in de hout daer anne en heeft de pachter gheen recht nemaer blijft daer ten prouffyte van 
den proprietaris van den voors. hoors(?), item ende meer de voors. pachter ten affscheene van dese zynen 
pachte laten up voorn. goed in besaedheden(?), latinghe ende leeninghe toter somme van 3 pond 5 sch. 
gr. over de poorcie van de voorn. Aechte sVriesen in de 9 pond gr. dat de gheele latinghe ende leeninge 
van desen goedt ende anderen bedruecht in tvulcommen van al welcke de voorn. Joos van der Raedt als 
pachter zo verre alst hem angaet belooft bekent ende versekert heeft hem ende al tzijne present ende 
toecommende. 

 
89.  [73 (1513-‘14), fol. 38]: 16 okt. 1513. Reymer Daneels heeft verkocht aan Janne den Cleerc fs 

Pieters de som van 3 sch. gr. tsiaers erfelijke losrente, door hem bezet op zijn huis en stede met alle 
toebehoren, staande in het Loofsteegje. 

 
90.  [73, fol. 58ro]: 10 jan. 1514 (n.s.)  Jan Achterman, Jan van Bocxtale, Jan de Creyt, Pieter van 

de Opstalle en Pieter Toypins hebben verkocht aan Gillis Sagherman een huis en stede in de 
Ondadighesteeg tegenover de Weverskapel, hun toegekomen uit de versterfte van hun grootmoeder 
Gheertrude van der Linden, Jan van den Hauwe gehuisd aan de ene zijde en Pieter de Clerc aan de andere. 

 
91.  [73, fol. 90]: 11 maart 1514 (n.s.)  Gillis Zagherman heeft verkocht aan Adriane van der 

Cleyen een huis en stede in de Ondadeghesteeg tegenover de Weverskapel, Jan van de Hauwe aan de ene 
zijde en Pieter de Clerc aan de andere, welk hij Gillis onlangs heeft gekocht van de erfgenamen van 
Gheertrude van der Linden, het huis een vrij huis, vrij erve zijnde. 

 
92. [73, fol. 96vo]: 20 maart 1514 (n.s.)  De erfgenamen van Vincent Tournoys hebben verkocht aan 

hun ooms Gillis en Pieter de Cleerc het recht dat zij hebben in vier huizen en steden, te weten twee naast 
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elkaar bij de Watermolen, waarvan één op de hoek van het Borrestraatje, één tegenover het huis van 
Pieter de Cleerc en één achter (een ander?) huis van Pieter de Cleerc, uitkomend in de Ondadigesteeg. 

 
 Jacop ende Jooris Tournoys ghebroeders Vincents kinderen Christoffels vander Meere ende Gheerolf van 

Oeteghem huerlieder zwaghers alle ghezaemdelic commende zijn etc. ende kenden wel ende dueghdelic 
vercocht hebbende Gillisse ende Pieter den Cleerc beede huerlieder hooms ende hen beeden enen 
ghelycke tdeel ende recht dat zij hebben in vier huusen ende steden ende allen hueren plaetssen 
aisementen ende vriheden die an alle zijden toebehooren ende ancleven moghen van vooren tot achter 
staende de twee deen neffens dandre beneden den watermuelne deen wezende den houc vande 
Buerestraetkinne bijden linden daer jonchere Anthonis van Petteelis daer tene zijde neffens an ghehuust 
es t’IIIe staende jeghens tvoorseyde Pieters huus daer huerlieder moeder ende grootvrauwe den weerelt 
inne overleedt ende t’IIIIe huus staende achter thander tselfs Pieters huus te voorhoofde inde 
Ondadeghesteghe al met sulcker commeren ende lasten alsoe up es ende jaerlicx vut gaet ende daer al 
omme eene zekere somme van penninghen daeraf zij ghebroeders ende gezwaghers kenden lijden selven 
huerlieder hoems wel vernought ende betaelt ende scolden hemlieden ende elckx hunnen daer af wettelic 
quite. 

 
93. [73, fol. 103]: 20 mei 1513 (= 14?).  Overeenkomst tussen de erfgenamen van Jacob de Clercq 

en Aechte de Vriese, over de te verdelen nalatenschap. 
 
 Jan, Gillis ende Pieter de Cleerc, gebroeders, Jacops kinderen ende joncvr. Jehanne sCleercx, weduwe 

van Lieven van Melle, huerlieder zuster, tzamen representeerende der vier staken van viven van hoyrs de 
voorn. Jacop huerlieder vader ende van joncvr. Aechten sVriesen huerlieder joncvr. moedere waeren ter 
eener zijden, ende Jacop ende Joeris Tornoys gebroeders, Christoffels van den Meer, in huwelick 
begrepen hebbende Beatryssen Tornoys ende Gheerolf van Ootheghem, in huwelick hebbende Aechten 
Tornoys, allen vier gezwagers ende hem vier tzamen representeerende de vijfsten stake ter andere, kende 
ende lydden dat zij tzamen onderlinghe vanden naervolghende partyen van sculden van baten ende 
paertyen van goedeghe hemlieden op den overlijden van de zelve wijlen joncvr. Aechten sVriesen 
svoorseyts Jans, Gillis, Pieters en joncvr. Jehanne joncvr. moeders, ende Jacop ende Joeris, Christoffels 
ende Gheerolfs wijfs joncvr. groote was int ghemeene toecommende ende verstorven ende verschenen, int 
vriendelijcker verpaert, verscheeden ende verdeelt zijn in de manieren id volghende, Te weten als dat 
beede de voorn. ghebroeders Tornoys met huerlieder tween zwaghers hebben heffen ende ontfaen zullen 
thuerlieder vrije propre goede huerlieder voorn. drie hoems ende moeyen poorcie deel ende recht die zij 
hebben in de acht ponden groten die Adriaen van Doeresslaghe den steerfhuuse vande voorn. joncvr. 
Aechte rest ende t’achters es met 10 sch. gr. tsiaers te betalene naer t’uutwysen van de wettelijcke copyen 
der af wesende Ende hierteghe zo zullen de voornoemden Jan, Gillis, Pieter ende joncvr. Jehanne hebben 
heffen ende ontfaen der voorn. twee ghebroeders ende ghezwagers deel ende recht dat zij hebben, 
Eerstelyc in de 19 pond gr. met 20 sch. gr. tsiaers te betalene die Joes van der Beken ter causen van den 
coope van tween huusen ende steden staende in de Abeelstrate den voorn. steerfhuus t’achter es, Ende 
insghelycx vanden zeven ponden groten met 20 sch. gr. tsiaers te betalene Jan Machars ende nu ter tyt 
Jan van Haulte ter cause vanden coope van den huuse staende inde Ondadeghe steghe [inre..lp] t’achter 
zijn, Idem boven dezen zo zullen de zelve twee ghebroeders ende ghezwagers hebben heffen ende ontfaen 
der zelve huerlieder hoems ende moeys paert deel ende poorcie die zij hebben ende heffen in drie sch. 
vier p. gr. tsiaers eerflic vallende telcke bamesse in elc jaer up thuus ghenaemt Brandenbosch staende in 
de Langhe Munte, Idem van de 14 gr. ende twee inghelsche tsiaers eerflic vallende telcken Bamesse in elc 
jaer op ‘t huus van Joes Zoetync staende an St. Jacops keerchof, Ende van de 5 sch. gr. tsiaers erflic 
losrente de pennync zestiene up ‘t huus van Jacop van den Houte staende voor d’hoyrs, Ende hierteghen 
zo zullen de voorn. Jan, Gillis Pietre ende joncvr. Jehanne van nu voort an hebben heffen ende ontfaen 
thuerlieder vrye propre vrije ghelde ende verpaerte goede der voorn. twee ghebroeders ende 
ghezwaghers paert porcie ende deel dat zij hebben in 20 gr. tsiaers eerflic besedt in de prochye van 
Heermelghem in 5 sch. gr. tsiaers eerflic besedt in de prochye van Baleghem, in 3 sch. gr. tsaiers losrente 
buuten der Turreporten, 4 sch. 4 d. gr. tsiaers pachts te dienghene ende 3 sch. gr. tsiaers pachts 
[vryelic?] der huer portie ende van elcker porcie byzonder omme elc van henlieder huerlieder verplaerte 
voorscreven ende verdeelde deel ende recht van de bovenscreven partyen van sculden ende rente te 
hebbene heffene ende ontfaene tzynen vry propren verdeelde ende verpaerte goede elc den andre ter 
possesye ende ghebruucsaemheden van dien machtich ende ten zelven des geheelic ende al onmachtich 
makende t’enenchieren(?) dies bij dese elc van huerlieden zo verre alst hem aengync tsanders behouf 
ende proufyte kennende mids desen hemlieden ende ...(?) van elc andren wel verscheden ende vereelt 
zynde, kende voort de voorn. twee ghebroeders ende gezwaghers de zelve Janne Gillis ende Pietren 
huerlieder hoems hier te vooren wel ende dueghdelic vercocht wettelic upghedraghen getransporteert 
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ende overgegheven hebbende huerlieder vijffste deel van de goede te Desselghem ende Huesene der af zy 
hemlieden ter eenen gedaen ende ghestelt hebben by den wette ende alsoo’t behoort, Ende ditte omme 
zekere somme van penningen gr. die zij de voorscreven kenden ghereedt ontfaen hebbende ende scolden 
henlieder der of wet ende wettelic quyte.   

 
94. [73, fol. 111vo]: 9 april 1514 (n.s.).  Overeenkomst tussen Jan de Clercq enerzijds en Gillis, 

Pieter en Johanne de Clercq anderzijds, kinderen en erfgenamen van Jacob de Clercq. Jan wordt enige 
eigenaar van land, gelegen in de parochie van Dickele in het land van Aalst en doet daarvoor afstand van 
zijn erfportie in vier huizen in Gent, bezette renten en grond in de parochies van Baleghem en Drongen. 

 
Jan Gillis ende Pieter de Cleerc ghebroeders ende joncvrauwe Jehanne sCleercx weduwe van Lieven van 
Melle huerlieder zusterre ghesaemdelic commen zijn zie kenden ende lyden dat zy te wetene de 
voornoemde Jan de voornoemde Gillise ende Piers zyne broeders in manghelynghe van zulken deele ende 
recht als zy hebben int landt dat zy metten zelven Janne ende huerlieder zustre ghemeene ende onverdeelt 
ligghende hebben inde prochie van Dickele int landt van Aelst daer ment heedt inde meyerye van 
Bouchoute over de beke wettelic upghedreghe ghetransporteerdt ende overghegheven heeft zulc deel ende 
recht als hy Jan heeft inde vier huusen ende steden metten plaetsen aysementen ende vryheden die van 
alle zyden toebehoren ende ancleven moghen van vooren tot achter staende de twee deen neffens d’andre 
beneden den watermuelne up de houck vanden Burrestraetkene by den linden daer Joncheer Antheunis 
van Potteelis thenden ende ter zyde neffens an ghehuust ende gheheerft es, derde huus staende jeghens 
over tzelfs Piers huus ende stede daer wylent joncvrauwe Aechte Vriesen huerlieder joncvrauw moeder 
was den weerelt inne overleedt ende tvierde huus staende inde Ondedeghensteghe tusschen de huuse van 
Jan Seggheric ende Janne vander Meer al met zulke commeren ende laste alsser up es ende jaerlicxs vute 
gaet omme hemlieden Gillisse ende Piers tzelve zyn voorder deel ende recht vanden voornoemden vier 
huusen ende steden met huere toebehoorten te hebbende possessue ende ghebruuckene thuerlieder vryer 
propre vermanghelden goede ende den voornoemde Gillis ende Pietre droughen hem Janne daer voors 
wettelic up transporteerden ende gaven over huerlieder deel ende recht dat zy hebben int landt ligghende 
inde voornoemde prochye van Dickele, omme hem Jan al tzelve huerlieder beeder deel ende recht van 
dien te hebbene possesseerne ende ghebruuckene tzyne vryen propre vermanghelde goed hem Janne van 
ghelycken ter possessyen ghebruucsatinghen van dien machtigh ende hemlieden zelven onmachtich 
makende theeuwelyken daghen ende den voornoemde Jan drough van ghelycke daer voorder Joncvrauwe 
Jehanne zyne zuster wettelic up transporteert ende gheeft huer over voor huer porcie ende ve deel dat zoe 
int zelve landt te Dickele heeft zulke xv groten tsiaers eerflic als hy Jan heeft ende heft in eene wettelike 
chaertre van V schellingen groten tsiaers besedt op zelven grondt van eerve gheleghen inde prochie van 
Baleghem. Item zulcker xii groten tsiaers ghelycker rente beset up een huus staende buuten de 
Turrepoorte ghenaempt tScate  Item zyn deel ende recht dat hy Jan heeft in zekere landt te Dronghene nu 
gheldende in pacht iiii schellingen iiii deniers groten tsiaers omme huer Joncvrauwe Jehanne daer 
vooren zyne poorcie vande voorzyden partyen van rente ende landt te hebbene possesserne ende 
ghebruuckene thueren vryen propren vermanghelden goede theeuwelyke daghe haer ter possesye van 
aldien by desen machtigh ende hem zelven dies ghelyke ende al onmachtich makende renunchierende dies 
en al zyne rechts van dien de voornoemde Jan tzynder voorzyde zustre behouf ende proffyte ende de 
voornoemde Joncvrauwe Jehanne kende de zelve Janne haeren broeder wettelic in manghelinghe van 
dies voorseyt es, upghedreghen ghetransporteert ende overghegheven hebben al huer deel ende recht dat 
zoe int voornoemde landt te Dickele gheleghen omme hem Janne datte te hebbene possesseerne ende 
ghebruuckene tzyne vrye propre vermanghelden goede hem ter possessyve ende ghebruucsaemheden van 
dien machtich ende huer zelve dies onmachtich makende renunchierende dies van ghelyke tszelfs Jans 
huers broers behouf ende proffyte . 

 
95.  [74, fol. 16vo]: 24 juli 1516. Jacop Tournoys fs Vincents bekent schuldig te zijn aan Lieven van 

de Loyen als deken en in naam van de nering van de oude kleerkopers de som van zes ponden gr. Vlaams 
... in gelde en twee zilveren schalen elke schaal wegende een troysten(?) maerck, de boorden verguld en 
in de bodem ghewelgart ende verheven met het wapen van dezelve nering, goede schuld over de koop van 
de vrijheden van dezelve nering daar hij Jacop bij de voorn. deken en zijne gezworen gezellen in 
ontvangen en gevrijd is, welke schuld en schalen hij Jacop belooft te betalen en leveren de eerste schaal 
half augustus 1517 en de andere schaal half augustus 1518 [...] Borgen: Vincent Tournoys zijn vader en 
Pieter Tournoys zijn broeder. 

 
96. [75, fol. 44]: 18 sept. (of nov.?) 1517. Gillis de Cleerc, zwager van Cornelis vander Zwalmen, 

bezit ¼ van een huis in de Cammerstraat tussen het huis van Pieter vanden Haute en het huis van Cornelis 
vander Zwalmen. Het huis is belast met 5 of 10 lb. parisis erfelijke landcijns te betalen aan het Sint-
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Janshuis op de Houtbriel en andere rentiers. Het vierde deel van Gillis is niet bij de rechtshandeling 
betrokken. Wel het vierde deel van Cornelis vander Zwalmen die een rente op zijn deel bezet. 

 
97. [76, fol. 40]: 16 augustus 1520.  [...] beset door jonkheer Anthonis van Mortaignen, gheseyt 

van Potteles, heere van Eecke, up zyne huus ende stede daer hy inne woont ande Watermuelne, by den 
cleen vleeschuuse, Jan de Pape, blauwere ghehuust an deen zyde, ende thoyr van Jacop de Clerc an 
d’andere, met allen zynen plaetsen, aysementen, achterhuuse, lochtinghe [...], achter uute, zo wel int 
waterstraetken, commende van de Scelstraete, als int stoofstraetken [...], belast inder anden met een 
zekere van £ 30 gr. jeghen thoyr van Anthonis van Clarentax t’achter staet van den coope van die. 

 
98.  [79, fol. 202vo-203]: 24 mei 1524.  Pieter de Cleerc fs Jans, roodverver, heeft verkocht aan 

Gillis van den Vijvere fs Goossins, huidevetter, 10 sch. groten tsiaers erfelijke losrente, den penning 16, 
die hij Pieter hem Gillis belooft te betalen elk jaar op 24 mei, waarvan de eerste op anno 1525 
eerstkomend, en dit om de som van 8 ponden groot, die de verkoper verklaart ontvangen te hebben, welke 
10 sch. de voorn. Pieter de Cleerc verkoper en ook mede Martine Taets, wed. van Jan de Clerc, zijn 
moeder, bezet op de huis en stede en ververij, daar Pieter van Zele, roodverver, in woont, aan de voet van 
de Pasbrug, mitsgaders ook van het huis daarnaast, genaamd De Rape, komende tot aan 't huis van Zeger 
van der Moten. 

 
99. [79, fol. 149v]: 15 maart 1525 (n.s.). Arendt Taetse d'oude verklaart dat uit pure gunsten die hij 

dragende was tot de kinderen van Mertynen Taets, zijn dochter die zij had bij wijlen Jan de Clerc, haar 
man, voorts tot de kinderen van Jehannen Taets, zijn tweede dochter bij Lieven Winne, kerkelijke voogd, 
ook tot de kinderen van Mergriete Taets, zijn derde dochter die zij heeft bij Godewaerde de Wale, haar 
man, en tot de kinderen van Cathelynen Taets, zijn vierde dochter, die zij heeft bij Jan van der Loonen, 
dobbelwerker, haar kerkelijke voogd, hij Arendt de voors. vier partijen van kinderen daar hij grootvader 
van is enkele renten geeft. 

 
100. [81, fol. 104vo]: 23 februari 1526.  Verkoop door joncvr. Willemins van Dandiselle, 

houderighe bleven achter wylen Ed. ende Weerd. heer jonch. Anthonis van Mortaignen, gheseyt van 
Potteles, sciltcnape, heere van Eecke, hueren man was, ende Anthonis van Mortaignen, gheseyt van 
Potteles, nu heere van Eecke, huere zone, van een huus ende stede staende by der Watermuelne, Jan de 
Pape, blauwere, ghehuest an deen zyde, ende de wede ende thoyr van Pieter de Cleerc an d’ander, met 
allen zyne plaetsen, aysementen, lochtynge, eerven, achterhuuse [...] achter uute, niet alleen teender zyde 
in de stoofstraetken was, maer ooc ter ander int Borrestraetken, ligghende tusschen den grooten 
steeghere, achter de voorn. Watermuelen ende der Hoogscelstraete. 

 
101. [81, fol. 169vo]: 11 juni 1526.  Joos Vollaert kende duechdelic vercocht hebbende Joos 

Clouckaert fs Jacobs de zes deelen van thienen in deen huus van twee tsamen wijlen een verwerie 
gheweest in partien toebehoort hebbende Jacop de Cleerc wiens houderigghe hij comparant in huwelicke 
begrepen heeft, te weten thuus ende stede dat staet achter de brauwerie ghenaemt de Pale bijden 
Braempoorte, de zelve Pale an deen zijde ende thuus dat de vercoopere metten kinderen vanden zelven 
Jacop behoudt wesende een steen ende den houc van den Ondaghensteghe an d'ander zijde met allen 
zijne plaetssen, aysementen ende vrijheden zo verre angaende den backen(?) des verwert anclevende daer 
in staende danof den eenen zo verre als dien strect in thouchuus ghecorrempeert(?) moet zijn bij eene 
ghemeenen muers die tusschen hemlieden vanden ghescheeden van elc anders huuse ghemaect zal 
werden ten ghemeene coste ende voorseids alzo tvoorseideb vercocht huus eertvast ende naghelvast 
metten loode(?) ende den allaume des voorseide verwerie anclevende van vooren tot achter ende an alle 
zijden ghestaen ende gheleghen es, metten lasten van thien schellingen, thien penningen grooten siaers 
landsheins der fermerie van Sente Lisbetten uuten gheelen vercochten huuse gaende telcken bamesse 
voort mede ooc medegaende ghelijc recht inde heelft vanden puttinghe metten ganghe daer jeghens overe 
ghemeene metten huuse wijlen ghenaemt tVispaen met eenen aysemente daer toe behoorende danof thuus 
daer naest der zelver puttinghe vrijheyt heeft an tzelve aysement metten laste van zes grooten tsiaers 
cheins der stede van Ghent daer uutgaende telcken bamesse danof tVispaen gheenen last en dooght 
overmids tverven vande ghebruucke. Dese coop es ghedaen boven den voorseide last omme de somme 
van acht ende vichtich(?) ponde, vier scellingen grooten daer up de vercoopere kende ontfaen hebbende 
twalef ponden grooten ende scolt zijnen copere danof quyte ende insghelijcx de cooper vanden 
lontringhe(?) vanden voorseide allamme als hier danof vernoucht kennende ende de reste bedraghende 
zal ende veertich ponden, vier schellinghen grooten die belooft de copere zijnen vercopere te betaelen bij 
paymente te wetene met vier ponden, zestien schellinghen grooten tsiaers danof deerste payment vallen 
zal te Sent Jansdach midzomers 1527 eerstcommende ende van dan alzo voorts telcken Sent Jansdach 
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midzomers achternavolghende vier ponden, zestien schellinghen grooten gheldende totter vulder 
betalinghe vanden voornoemde reste met zulcker ghelde als telcker paymente ghemeenlic ganc hebben zal 
binnen Ghent. Dies es besprect dat de coopere gheene waterloop hebben en zal duer thuus noch etrue(?) 
van den vercoopere, noch en zal ooc de coopere niet vermoghen te makene eeneghe vrijnsleven groot(?), 
noch cleeve(?) ten zijde van svercopers huus, ten ware dat hij daer in dede stellen yseren staecken ende 
glas(?) ende dat de zelve vercopere metten voorseide kinderen daer bij gheen onvrijhicheyt en hebben 
ende ooc ten minsten eens mans lynghde hooghe boven der eerden zonder scuup of fraude. Item de 
vercopere zal vermoghen vrijheyt thebbene up de plaetsse vanden copere achter zijn huus van daer eenen 
hovens te moghen doen makene van eenen halslere(?) groot ende te onderhoudene zonder wedersegh al 
welcke voorseide betalinghe de vercoopere verzekert heeft up hem ende al tzijne ende tvoornoemde 
vercochte deel ende recht conterpandt blivende totter vulder betalinghe. Actu den 11e juni  XXVI. 

 
102. [98, fol. 104vo]: 20 oktober 1544.  Meester Jan de Clerc, priesteren, filius Gillis, kende 

duechdelic vercocht hebben Anna van Langhehove, filia Adrianus, weduwe van Pieteren de Clerc, filius 
Gillis zelfs meester Jans zwagherinne zijne 7e portie ende deel duergang van eene verwerie, twee huusen 
gheweest daer in Anna vornoemde in woent thenden ende up den eene houc vanden nieuwstraten bijden 
nieuwen brugghe jeghensoveren den brauwerie ghenaemt den Hoorne, de plaetse ligghende tusschen den 
huusen upden huusen zijden vade den watren streckende an deen zijde ende de weduwe van Thomaes 
Blanckaert met huuze brauwerie gheheten de Mande ghehuust an dander met allen de plaetsen, 
aysementen achterhuusen, erven, rechten, vrijheden ooc kethels cuupen, looden puttinghen ende andere 
ghelaghen die den selven twee huusen, verwerie telcken bij sonder ernast naghelvast ende anderssins 
over allen zijden toebehooren ende ancleven moghen van vooren tot achteren. Achtere commen tot anden 
cogghen(?) den selve huusen van te vooren belast zijn te weten thouchuus met twee scellinghen een 
penninghen acht penningen groten siaers erflicke lantcheins daer uutgaende desen stede van Ghendt ende 
4 schellingen groten siaers erflic den helighe gheest van Sente Jacops kerkcke ende thuus daernaast met 
2 schellingen 7 penningen groten ende 4 penningen groten siaers erflic cheins desen steden. Item noch 
belast de 7e deel van den voorseide verwerie met 9 ponden eens te betalene met drie pond groten siaers 
telcken Kerssamisse ten behoufene van Lievyn de Clerck, filius Gillis al zonder meer commers. Dese coop 
es ghedaen omme de somme van 32 pond groten vlaemscher munten boven de voorseide last de welcke 
somme de voornoemde cooperigghe belooft den voorseide vercoopere te betalene met 2 pond groten 
siaers erflic te lossende den pennijnc 16ten betalene gheheel telcken 12e daghe van octobre danaf deerste 
twee ponden vallen zullen den 12e octobre 1545 eerstcommende ende van dan also voorts eewelic ende 
erflic often totten lossinghe gedaen. Altijts zij sulcken ghelde als cours hebben zal binnen deser stede 
welcke lossijnghe de cooperinghe zal moghen doen met 10 schellingen groten tsiaers lossende ghevende 
voor elcke thien schellingen groten tiaers de somme van acht ponden groten Vlaemscher munten de 
welcke twee pond groten siaers de voorseide coopereghe bij desen ten behouvenen vanden voornoemde 
meester Jan wel ende wetelic gheassinguert bezet, versekert ende beconterpant heeft ende beloofde 
voortseids ter stont de belastynne af te doene bijden lanclevende van dien alsoot behoort sonder scoopers 
cost up tselfs Anna van Langhehoven drie delen vanden voorseide verwerie, twee huusen wesende boven 
dien heeft de voorseide Anna weduwe dese twee ponden groten tiaers ter meeren bewarenesse vanden 
voornoemde meester Jan huer bij ghestelt ende bekent up hair ende al thare toecommende omme den 
selven meester Jan in dien hij danof in naecommende tijd onbetaelt ware tselve ghebrec ende alle costen 
daer omme ghebueren ande voornoemde drie deelen van den verwerie ende bij fauten van dien an hair 
ende hair andeel goet te moghen verhalene bij pandynghe, eyghendomme ende anderssins naer de wet 
vanden poorte voornoemde ghereserveert de lossijnghe als voornoemde ghespecificeert ende boven dien 
uplegghende alle verlopene renten naer ratu van tijde ende alle wettelicke costen daer omme uutghuleyt 
zij sulcken ghelde als dan ghelde als dan ghemeenelic cours ende ganc hebben zal binnen Ghendt met 
co[…]depuacum(?). Actum den 20 in octobre 1564. 

 
103.  [K 101, fol. 157]: 13 febr. 1547 (o.s.?) Kenlic zy dat Dieric van Loo fs Anthonis in huwelick 

hebbende Anna tsCleercq fa Jans [...] hebben getransporteerd Vincent van Loo fs Anthonis een losrente 
bij twee brieven: 1) op Adriaen van der Roet en Piet van Menweghe ... gepasseerd te St. Baafs op 17 dec. 
1538 en 2) op Jacob Roelof en Victor Brollin als schepenen van Gavere, 13 april 1534, zo de zelve voorn. 
Anna hier te voren bij transport gekregen had van Arend de Ruddere en Jehanne sWevers voor de keure 
op 15 juli 1543, fol. 15. 

 
104.  [106 (1552-‘53), fol. 30] 15 juni 1552. Jooris Aelbegine(?) fs Jaspars, wolwever, heeft verkocht 

aan Jacop de Cleercq fs Gillis, roodverver, de drie delen van een huis en stede, gestaan en gelegen in de 
Brantstraat, waarvan het vierendeel behoort aan Jan Everaert de oude, aan de ene zijde gehuisd Jan de 
Rouck en aan de andere joncvr. Kathelyne Everaerts, het huis in het geheel belast met landcijns de 
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cotidiane van St. Michiels tot 20 sch. 4 d. p. en een kapoen tsiaers en 5 gr. 8 d.p. erfelijke rente in profijt 
van de Heilige Geest van St. Michiels en tenslotte de verkopers drie delen belast met 14 sch. 4 d. 10 d.p. 
gr. tsiaers losrente ten profijte van joncvr. Kathelyne Everaerts, wed. Michiel de Grave. Koop is gedaan 
om de som van 16 ponden 15 sch. gr. 

 
105.  [106 (1552-‘53), fol. 42]: 6 sept. 1552.  Joncvr. Martyne Taets, wed. van Jan de Cleercq, 

Jan de Ruddere fs Michiels, als gehuwd met Clara tsCleercx, Lysbette tsCleercx, wed. van Gillis 
Tusschaens en Anna sCleercx, gezelnede van Dierick van Loo, 'mits zynder absentie ende uutlantschede'  
verklaren voor zo ver het hen aangaat en tesamen vervangende Justaes, Gillis en Lievin de Cleercq, 
gebroeder, ook uitlands zijnde, verkocht te hebben aan Clays van Helleputte fs Pieter hun recht, part, 
portie en derde doorgaande van het huis en stede en herberg genaamd Sint Jooris, staande ten voorhoofde 
aan de Vierwechtscheede ter wevershuis, de weduwe en hoirs van Lieven van Beke daarnaast gehuisd aan 
de ene zijde en Clays Hoobrecht de oude aan de andere, met gelijke portie van alle de plaatsen, stallen, 
aysementen, vrijheden en andere gelagen over alle zijden, met een poort uitkomende op de Kouter, en 
voorts van drie huisen en steden staande naast elkaan in het Kouterstraatje, uitkomende op de plaats en 
erve van de voorn. Sint Jooris, ook met alle toebehoren, het voorn. grote huis genaamd Sint Jooris, vrij 
huis en erve wezende en de drie voors. andere huizen staande onder landheren, al tesamen belast met 36 
sch. gr. tsiaers erfelijke oude landcijns en sourenten in diverse partijen. De koop is gedaan om de som van 
44 ponden gr., daarboven de voorn. kooper belooft de verkopers te betalen 2 ponden 15 sch. gr. tsiaers 
erflijke losrente, de penning 16 geheel 6den dage van september, welke de koper bezet op zijn gekochte 
derde van het huis en stede en toebehoren. 

 In marge: Dese rente van 2 pond 15 sch. gr. tsiaers hierneffens ghesubreguleert es ghedoot by consent 
van Jan de Ruddere als trecht hebbende bij tranport in daten 11 january (15)56 bij ghedeele fol. 193 (of 
114?) 

 
106.  [106 (1552-‘53), fol. 96]: 26 jan. 1553 (ns).  Lieven de Cleercq fs Willems, cordewanier en 

oudschoenmaker, heeft verkocht aan Lieven de Cleercq fs Gillis, meersenier, een losrente van 5 sch. gr. 
tsiaers, voor een som van vier ponden, door de verkoper bezet op zijn huis en stede in de Ghelucstraat 
achter de Vrijdagmarkt, Pieter van Munshole daarnaast gehuisd ter ene en Jan dHolyslager ter andere. 

 
107. [108 (1557-'58), fol. 119]: 5 jan. 1558 (n.s.)  Joncvr. Monica Ryckaerts, wed. Vincent de Clerc, en van 

zijn versterfte alsnoch geheel zittende in baten en commeren, heeft getransporteerd aan Pieter Hebbelinck 
geseyt Van Hulle een som van 7 ponden 4 d. wegens obligaties. 

 
108. [108 (1557-'58), fol. 131-131v]: ... jan. 1558 (n.s.)  Monica Ryckaerts, wed. Vincent de 

Clercq, verklaart schuldig te zijn Jan Ryckaert haar broeder de som van 15 pond gr. over de lossing van 
een som in een grotere rente, door hem Jan gedaan als beschadigde borg over de overleden Vincent ten 
profijte van joncvr. Agneese Fierins, gezelnede van Gheeraert Duusaert, volgens wettelijke gepasseerd als 
boven 18 jan. 1550 (o.s.) fol. 176, belovende zij comparant hem Jan daarvoor te betalen. (datum op 
volgende pagina niet gefotografeerd) 

 
109. [108 (1557-'58), fol. 151v]: 8 maart 1558. Pieter de Clercq fs Jans heeft verkocht aan Gheeraert van 

Salenson fs mr. Hermans, bouckprentere, een huis en stede staande op de Hoogpoort, genaamd Den Pau, 
met achterhuis, plaats, aysementen, vrijheden en andere gelagen, over alle zijden van voren toch achter 
aard- en nagelvast, Hercules van Loo met het huis genaamd De Munte daarnaast gehuisd aan de ene zijde, 
en de verkoper met het huis genaamd De Seyne aan de andere. Het verkochte huis en het huis genaamd 
De Seyne zijn voorheen een huis geweest, belast met 2 sch. 7 d. gr. 10 s. en twee cappoenen tsiaers, 
erflijke landcijns, de Heilige Geest van Onze Vrouwe kerke te St. Pieters, voorts met 18 gr. tsiaers ook de 
Heilige Geest van St. Jacobskerk, noch 12 gr. tsiaers erfelijke de armen of kapel ter Wevershuis en een 
capoen tsiaers erflijk de kapel van St. Baafs, en nog belast met enkele renten. De verkoper belooft het 
huis ruim(?) en ijdel te leveren, half april eerstkomende. Koop is boven de voorn. lasten gedaan over som 
van 34 ponden gr. (volgende pagina met datum niet gefotografeerd) 

 
110. [109, fol. 141vo-142ro]: 13 maart 1559 (n.s)   Kende dien dat proces ende gheduughe gheweest 

en zo wel in cameren als in vierscharen tusschen de hoorie van wijlen Jan de Groote ende van zijnder 
gheselnede de heeschers ter eendre zijde, ende de weduwe van wijlen Lieven de Clerck ter andere, ter 
causen van haerlieder huusen ghestaen deen neffens dandere in de Langhe munte danof thuus vande 
weese sGrooten ghenaempt es tGulden scip, ende thuus vander weduwe sClercx de Maene, dezelve 
questie gheresen ter causen van wercke bij der voorn. weduwe sClercx in haer huus ghedaen maken te 
naer vanden huuse vanden voorn. hoorie sGrooten ende buuten hueren vermoghene, So eyst dat 
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Franchois Pauwel fs Bauwins alsnu bij coope trecht hebbende vanden hoorie sGrooten ende van den 
huuse ghenaempt het Gulden scip over de zijde, metsgaders de voorn. weduwe sCleercx over andere, ... 
commen zijn ... de welcke kende ende verclaerden bij tusschen sprekene van Daneel van Overwale, 
Martin van der Berghe, Jan van Riethaghe, metsgaders Joos de Vleeschauwere, Jan Hudgebault ende Jan 
van der Broucke als mannen ende vriendelicke arbiters hiertoe ghenomen ende ghecoren, onderlinghe int 
vriendelicke verappointeert wesende van de voors. huerlieder questie ende processe in der manieren 
naervolghende, te wetene dat al twerck bij den voorn. weduwe in ende an huer voors. hues ghedaen 
maken in commeringhe ofte metserie zo tselve alnu ghevrocht es zal blijven zonder eenighe veranderinghe 
ofte afbrekinghe zonder dat hij Franchoys zijn hoyrs ofte naercommers proprietarissen van de zelven 
zijnen huuse tselve zullen vermoghen te weeren ofte doen weerene noch en zullen de voorn. weduwe 
sClercx haer hoyrs ofte naercommers proprietarissen vanden zelven huusen den huuse van den voorn. 
Franchoys met wercken met naerdere moghen commen dan zijns jeghenwoordelick en zijn in eeneghen 
manieren maer zullen dien angaende ende over tbelet van naerdere ende voordere te werckene blijven in 
hueren effecte ende viguere zonder hier bij eenichsints gheinmoneert ofte ghepreindoceert te zijne 
alsulcke wettelick alsser af zijn moghen ende zal hij Franchois zijn hoyrs ofte naercommers alst 
hemlieden believen zal zijn huus ghenaempt tGulden scip te rijsene ofte zijnen muer staende tusschen 
beede de voorn. huusen die tselfs Franchoys huusewaert over staet recht up te doen stellene, up zijn loot 
staet, altijts moeten blijven alsoot nu ghevrocht es, ende angaende de huusen ende waterloopen vander 
zelven huusen danof zullen elc van partien blijven in huerlieder recht zulck es zij dezelve nu possesseren 
ende ghebruucken zal voors. de voorn. weduwe sClercx hem Franchois ter causen van dese appointement 
ende voor het ongebruuck dat zou hem bij hueren wercke ghedaen heeft gehauden zijn up te leggene ende 
betaelene uuthier ende paesschen (15)59 eerstcommende 7 ponden groten eens wech draghens nu 
hebbende zij partien over beede zijden respectivelic belooft ende beloven bij dese dit jeghenwoordich 
contract ende appoinctement te haudene ende achtervolgene in allen zijnen poincten ende articulen. 
Condempnatie an beede zijde, actum 13en maertie 1558. 

 
111.  [144, fol. ... (zonder folionr)]: 18 mei 1617.  Jan de Cleercq fs Lievens heeft verkocht aan 

Jacques Herlaeg fs Joos een huus en stede, mitsgaders de erve daarneffens gelegen, zo het met alle 
toebehoren staat en gelegen is in Baudeloo of tegenover de steenput van het klooster van Baudeloo, Pieter 
de Meyere gehuisd ter ene zijde en mijn heer de prelaat van het voors. klooster ter andere, niet anders 
belast dan met 3 sch. gr. tsiaers in diverse partijen oude landheren en sourenten. Koop is gedaan voor een 
rente van 4 ponden 13 sch. gr. tsiaers, de penning 16, die hij koper bezet op het gekocht huis.  

 
112.  [144, fol. ... (zonder folionr.)]: 20 juli 1617.  Jan de Clercq fs Lievens heeft verkocht aan Pieter 

van Auweghem fs Andries, met zijn redelijke oude van omtrent 26 jaar zijn zelfs zijnde, een huis en stede 
zo het met alle toebehoren staat en gelegen is ten voorhoofde in de Langemunte, van achter komende op 
het water, genaamd de Halfve Mane, aan de ene zijde gehuisd Bernard Robijns en ter andere Jan van der 
Plassche, belast met 4 sch. gr. tsiaers oude landcijns en sourenten in diverse items. Koop is gedaan om de 
som van 416 ponden gr. Vlaams, die de koper belooft in termijnen te betalen. 

 
 

 
Reeks 303: Akten en contracten ‘Vry huis, vry erve’ 

 
 
113. [1, fol. 24]: 2 december 1531.  Joost Vollaert fs. Symoens en zijn echtgenote Magdaleene 

de Clerc, zij eerder weduwe van Jacob de Cleerc, verkopen aan haar broer Laureins de Cleerc fs. Willems 
in ‘t geheel 1/3e deel van een huis in de Kammerstraat, waarvan Laureins al de twee andere derde delen 
bezit. 

 
 Joos Vollaert filius Symoens metgaders Joncvrauwe Maechdaleene sClercx zijne wettelicke ghezellenede 

kenden lieden en versclaersden wel ende duechdelic vercocht hebbende Laureyns de Cleerc filius Willems 
haer broeders te wetene onder hemlieden zelven de drie deelen van vieren vanden eenen derden 
duergaende ende voorts als voocht van Joosyntken ende Betkin sCleercx haer kinderen, die zij hadde bij 
wijlent Jacop de Cleerc haer eerste man was ende als daer toe ter onderscreven zake gheautoriseert zo 
dat ten passeren van desen bleec bij brieven van consente gheexpedieert voor scpenen van ghedeele in 
daten den eerste decembre xv (c) xxxi lestleden tvierde deel vanden voorseyden derde van eenen huuse 
ende stede met allen zynen plaetsen aysementen ende vrijheden daer van vooren tot achter toe behooren 
ende ancleven moghen zoot zelve ghestaen ende gheleghen es inde Cammerstrate achter vutgaende 
jeghens rechtoverst Jacops kerchof danof den cooper dander twee deelen van te vooren toebehooren 
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achter vrij huus ende erve zijnde ende voort metten laste van iii scellingen vi deniers groten tsiaers 
landtcheyns der cotidianen van Ste Michiels keercke vut den ghehelen huuse gaende telcken bamesse 
zonder meer commers daer naest ghehuust an deen zijde Yweyn sClock ende an dander zijde Gillis de 
Cuupere metgaders vercoopers voorseyt  desen coop es ghedaen omme de somme van xxxiii ponden 
groten vlaemscher munten ghereets ghelt [...] Actum den iien decembre xxxi. 

 
114. [1, fol. 188]: 27 september 1542. Kathelijne van Melle filia Lievins, weduwe van wijlen Jan vanden 

Vivere heeft verkocht aan Maerten de Cleerck filius Pieters en jonkvrouwe Jooryne sCleercx, zijn zuster, 
weduwe van Dieric van der Hofstadt, met vier kinderen van wijlen Pieter van Spiere bij jonkvrouwe 
Kathelijne Impins, delen van drie woningen onder een dak in de Ond(ad)eghensteghe bij de Braampoort. 

 
Uute dien dat Kaethelijne van Melle filia Lievins weduwe van wijlent Jan vanden Vivere vercocht heeft 
Maerten de Cleerck filius Pieters ende joncvrauwe Jooryne sCleercx synder zustere weduwe van Dieric 
vander Hofstadt mette vier kinderen van wijlent Pieter van Spiere bij joncvrauwe Kathelijne Impins onder 
andere partijen van huuysinghen tderde van eenen v en deele maecken een vijftienste deel duergaende 
van drie woonsten onder een dack in d’Ondeghensteghe bijder Braempoorte naer tverclaers der 
wettlichede danof gepasseert voor scepenen vande kuere in Ghendt upden xxviii en marty xv 
eenenveertich voor paesschen lestleden int scependom van Joncheere Claeys Triest ende gheregistreert 
folio ccxxiiii ... ende wat men nu bevint dat vanden voorseyden drie woonsten inde d’Ondeghensteghe 
gheenen landtheer en es hoe wel daer vutgaende es ii gulde up de raede in sente Jans kercke soe yst dat 
de voorseyde Kathlyne van Melle hieromme comparerende voor zeven scepenen van de kuere voornoemt 
vande voorseyden xv en deele vande selven drie woonsten in d’Ondeghensteghe als vrij huus ende erve 
wesende wettelic onthuust ontgoedt ende onterft wurt ende de voorseyden Marten met sijnen voornoemde 
complycen als coopers waeren daer inne ghehuust ende gheerft .... Actum xxvii en septembre xv (c) xlii. 

 
115. [1, fol. 199vo]: 17 april 1543.   Aechte van Melle filia Lievens en Jan van Daele filius 

Adriaens, over hemzelf en over zijn broers Gilleken en Copken van Daele, erfgenamen van Jehanna 
sCleercx fa. Jacob, hebben verkocht aan Lieven de Cleerc filius Gillis delen van drie woonsten onder een 
dak in de Ond(ad)eghensteghe bij de Braampoort. 

 
Aechte van Melle filia Lievens bij haeren tijdelycken oudde haer tzelffs wijf wezende ende Jan van Daele 
filius Adriaens ooc bij zijnder oude zijn tzelfs man zijnde elc over hen zelven ende voorts den zelve Jan als 
over Gilleken ende Copken van Daele zijne broeders ter onderscreven zake gheauthorizeert bij brieven 
van consente, gheexpediert in date van den lesten aprilis xv (c) xliii naer paesschen lestleden te dezen 
ghezien, de welcke comparanten kenden ende verclaersden duechdelic vercocht hebbende Lieven de 
Cleerc filius Gillis de twee deelen van drien van eenen vijfsten deele duergaende hemlieden verstorven bij 
de aflijvichede van Jehanne sCleercx filia Jacops weduwe was van Lieven van Melle van drie woonsten 
onder een dack staende inde Ondeghensteghe bijder Braempoorte vry huus ende eerve zijnde metten laste 
van twee scellinghen zes penningen grooten tsiaers erflic vuten voorseyden drie woonsten int ghehele 
gaende tgulde van onzen vrauwen upde Raede in sente Jans keercke zonder meer commers, den coop van 
dezen deelen ende ooc van zeker huerlieder poorcien in drije andere huuzen staende ontrent der 
voorseyde Braempoorte es ghedaen over de somme van zestien ponden acht scellingen kenden vernoucht 
volghens welcken de zelve vercoopers inde qualiteyt als boven voorscreven woonsten als vrij huus ende 
eerve wezende wettelic onthuust ontgoedt ende onteerft wierden ende den voornoemden Lieven de Cleerc 
als coopere was daerinne ghehuust ghegoedt ende gheerft alzoodt behoorde de wettelicke waerscap, 
wasser af belooft ende wedere bevolen naer de wet vanden poort al in de jeghenwoordigheyt van zeven 
scepenen vande kuere voornoemt ende vyte dien dat den voornoemde Lieven de Cleerck als in partijen 
hoyr van zijnder moeder was jeghens zijne medehoirs inde zelve twee versteerften onlancx te deele ende 
te cavele ghebuert zijn de twee deelen van vijven vanden voornoemde drie woonsten mette laste 
voorscreven, soe yst dat meester Jan de Cleerck presbiter ende Jacob de Cleerc ghebroeders, Zegher de 
Vrieze ende Adriaen van Langhenhove filius Adriaens ter causen van huerlieder ghezelnede, voorts 
joncvrauwe Anna van Langhenhove weduwe van Pieter de Cleerc over huerlieder zelven als voogt van 
hueren kinderen die zou hadde bijden zelven Pieter ende de voornoemde Jacob de Cleerc Willem de 
Clerck ende hier inne vervanghende Gheeraert Corbet in huwelick begrepen hebbende joncvrauw 
Baerbele sCleercx tzelfs Willems dochter hier omme comparerende voor zeven scepenen vande kuere 
voornoemt onhuust ende onteerft waeren vande zes delen van zevenen van voorseyde twee deelen van 
vijven van drie woonsten voorscreven ende de voornoemde Lieven de Cleerck was erinne ghegoedt ende 
gheerft de wettelicke waerscap wasser af belooft ende wederom bevolen alzoodt behoorde inde 
jeghenwoordicheyt als boven  Actum den xvii en aprilis xv (c) xliii. 
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116. [1, fol. 249vo]: 29 mei 1543. Lieven de Clercq Gilliszn heeft van de erfgenamen van zijn oom 
Pieter de Clercq Jacobsz delen gekocht van drie woningen onder een dak, gelegen in de Ond(ad)eghen-
steghe. 

 
 Martin de Cleerc filius Pieters over hem zelven ende als ter onderscreven zake wettelic machtich over 
Jacop Rogiers ende Joncvrauwe Kathelyne sCleercx, inschelijcx over Joncvrauwe Lysbette sCleercx 
beede zijne zusters bij procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor burchmeester, schepenen 
ende Raedt der stadt van Luevene, in daten den xvien van Juny xv (c) xlv ten desen ghesien, voorts 
Joncvrauwe Jooryne sCleercx svoorseyts Pieters dochtere, weduwe van Dieric vander Hofstadt, 
Joncvrauwe Magdaleene sCleercx filia Willems houderigghe bleven achter wijlen Jacop de Cleerc tzelfs 
Pieters zone was met ende bij consente van Joos Vollaert al nu hueren man ende kerckelicken voocht 
ende Joncvrauwe Lysbette sCleercx svoorseyts Jacops dochtere met ende bij advene van Lieven Diericx 
haren man de welcke comparanten inde qualiteyt alsboven ende zo verre als elcken aengaet kende lydden 
ende verclaersden deuchdelic vercocht hebbende Lieven de Cleerc filius Gillis tvijfste deel duergaende 
soe de twee deelen van twaelven in een ander vijfste deel, metgaeders de twee deelen van zessen in tderde 
van noch een vijfsten deele van drie woensten alzo die neffens elcanderene ghestaen ende gheleghen zijn 
onder een dach inde Ondeghensteghe beneden de Braempoorte, daer inne sij coopen vanden meerderen 
deele van te vooren gherecht es deen woenste van dien staende boven zekere vaulte alleene competerende 
den voorseyden Joos Vollaert ende Lieven Diericx ter causen van huerlieder ghezelneden t’houchuus 
toebehoort hebbende den ambacht vander weverie, daer neffens streckende an deen zijnde ende de hoyrs 
van Jan vander Meeren ghehuust an dandere, metten laste van twee schellinghen zes penninghen groten 
tsiaers erfvelic vallende telcken Bamesse, tgulden van onser vrauwen up de Rade in Sente Jans keerkcke, 
vuten gheheelen drie woensten gaende zonder meer commeren de deele bijden voornoemden Martin ende 
weduwe vander Hoffstadt hier te vooren vercreghen bij coope ende erfvenesse van Kathelyne van Melle 
filia Lieven volghens der wettelichede, alhier ghepasseert up den xxvii en septembre xv (c) xlii 
gheregistreert int bouc van vrij huus ende erfve folio clxxxviii en desen coop midts daerinne 
gecomprehendeert ende begrepen de hueveringhe vanden verloopene hueshueren den vercochten portien 
angaende tot meydaghe lestleden die zij comparante scopers proffijte te desen renonchierende es ghedaen 
omme de somme van zes ponden xiiii schellingen ii deniers groten danof den voornoemden Martin 
competeert xxxv scellingen vii deniers groten der weduwe vander Hoffstadt ghelijcke xxxv scellingen vii 
deniers groten ende Jacop Rogiers Joncvrauwe Lysbette sCleercx filia Pieters en Joos Vollaert met 
Lieven Diericx tsamen dander iii ponden iii scellingen groten daer up de voornoemde comparanten 
kenden ghereet ontfanghen hebbende xx scellingen ii deniers groten den coop daeraf wettelic quyte 
scheldende ende de reste blijvende noch x ponden xv scellingen groten beloofde sij coopen te desen mede 
comparanten den vercoopers inde qualiteyt voorscreven te betaelene ten zes paymenten bij egale porcien 
elc bedraghende xx scellingen ii deniers groten te weten de voornoemde Martin mette weduwe vander 
Hoffstadt jaerlicx x scellingen ii deniers groten ende dander ix scellingen groten den voorseyden Jacop 
Roegiers ende zijnder huusvrauwe zuster, metgaders Joos Vollaert met Lievin Diericx daeraf deerste 
payment ende xix scellingen ii deniers vallen zal te meydaghe xv (c) xlv eerstcomende ende van dan alzo 
voorts telcken eersten van meye xix scellingen ii deniers groten totter vulder betalinghe altijts in zulcken 
ghelde als ghemeenlic comen hebben zal binne Ghendt twelcke sij coopen verzekerde up hem ende up al 
tzijne, present ende toecommende, consenterende voorts zijne voorseyde ghecochte porcie metsgaders 
ooc de twee vijfste deelen duergaende inschelics de twee deelen van drien in een ander vijfste deel van 
hem van te vooren toebehoorende vander voornoemde somme, zeker ende conterpandt te blijvene tot 
datse vul betaelt zal wesen achervolghende welcken de voornoemden vercoopers zo zij hier boven 
gheintituleert staen vander voorscreven vercochten porcien ende deelen vander voorseyde drie woensten 
als vrij huus ende erfve wesende ter presentien van zeven scepenen vander kuere voornoemt wettelic 
ontvudt onthuust ende onteerft wierden ende voorseyden Lieven de Cleerc als coopen was daer inne 
ghegoedt ghehuust ende gheerft naer twelcke dezelve coopen daeraf metgaders ooc vanden twee vijste 
deelen duergaende ende vanden twee deelen van drijen in een ander vijste deel van hem van te vooren 
toebehoorende onthuust ende onteerft wierdt ende zij vercoopers haerlieder voornoemde somme de 
wettelic waerscap wasser af belooft en weder bevolen alzoot behoorde naer de wet vander poort 
belovende den voornoemden vercoopers hem coopen desen jeghenwoordeghen coop te garanderen ende 
houden staende jeghens elcken int onderhoudt ende vulcomen van al welcken scepenen voornoemt 
partijen an beeden zijden volghende huerlieder consente ghecondempneert hebbende ende condempneren 
bij desen alzo verre alst elcken toehiert,   Actum den xxixen in meye xv (c) xliiii. 

 
117. [2, fol. 45]: 24 juli 1548.  Kenlic zij alle lieden dat uute dien dat up den 20e  in decembre 1542 

zekere manghelhinghe ghebuerde tusschen Joos Vollaert in huwelijcke hebbende joncvrouwe Magdaleene 
sCleercx, filia Willems te vooren hauderigghe van wijlen Jacop de Cleercq, filius Pieters over een zijde 
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ende Lievin Diericx, filius Lievins ter cause van joncvrouwe Lysbette sCleerc zijnder gheselnede mids den 
overledene van Joosijnken sCleercx huerer zusteren alleene hoyr vande voorseide Jacop hueren vader 
was ter ander zijde, desen hem Lieven anneghemanhelt was svoorseide Joos vierendeel duergaende van 
zekeren drie huusen ende steden met hueren toebehooren neffens elc anderen staende up de Sleepstrate 
metten laste vanden landcheyns ende anderen renten daer uutgaende ende de zelve Joos anghedeelt 
Lievins portie ende vier deelen van thienen duergaende vanden onderscreven huus vauten ende lochtync, 
te wetene vanden huuse ende stede daer hij Joos innen woont staende upden houc vander 
Ondeghensteghe beneden der Braempoorte bijden plaetsekin, diezelven Ondeghesteghe der neffens 
streckende an deen zijde ende Gillis Cleerbaelt(?) ghehuust an dandere voorst vanden huusekin anchter 
tzelve houchuus staende ten voorhoofde inden voorseide Ondeghensteghe commende tot an thuus vander 
wezen ende hoyrs van Pieter Goethals. Bet voorst vanden twee vauten streckende onder thuus dat nu 
toebehoort Lievin de Cleercq staende nevens jeghen over tvoorseide achterhuusekin inde voornoemde 
Ondeghensteghe enden vander lochtync besloten ligghende met eenen  aysemente up dwatere jeghens 
over tvoorseide houchuus. Elc met zijn plaetsen, ghelaghen ende vryheden daer toe behoorende. Danof 
dander zes deelen van thiene duergaende hem Joos van te voorseide competeerden alle vrij huuse ende 
erve wesende hoe wel tvoorseide achterhuusekin int gheheele belast es met drie grooten 6 penningen 
parisis siaers ervelic duere cappelen van Sinte Pharaildis up heeft. Ende den voornoemde lochtync met 5 
groten siaers sourenten den Heileghen Gheest van Sente Niclaus Kercke  zonder meer commers. Dies 
beloofde de zelve Joos ende was ghehouen hem Lievin sou te ghevene de somme van 22 ponden groten 
eens ofte die somme hem te recompenseerne met anderen deelen van huus daer zij tsin(?) inne gherecht 
waren met de expressese belofte van elc anderen van huerlieden onghedeelden porcien van huus te erfven 
te stellene zoodt behoort. So eist dat de voornoemde jonvrouwe Lysbette sCleercx met ende bijden 
adneme vanden voorseide Lievin Diericx hueren kerckelicker vooght commen es voor zeven scepenen 
vander keure in Ghendt, de welcke aldaer vanden voorseide vier deelen van thienen duergaende vanden 
huus, vaulten ende lochtync voorseids als vrij huus ende erfve wesende, wettelic onthandt(?), onthuust 
ende onterft wart ende de voorseide Joos Vollaert der inne verghist, ghehoedt ende gheerft metten 
solemnyteyten daer toe gherequireert ende al zoe behoorde de wet vander poort. Omme bij hem Joos 
ghebruuck te werdene als te zijne propren goede nu ende teneweghen daghen zonder eene obstakele ofte 
molestacie ghemeerct dat zou comparante ende huer man voortnoemde hemlieden vanden zelven Joos 
vernoucht kenden vander svoorscrevene somme van 22 pond groten sceldende bij dien hem danof 
wettelyck quijte. Actum den 24e july XLVIII. 

 
118. [3, fol. 161vo]: 21 april 1563.  Lievene van Houcke filia Jans heeft verkocht aan 

Hoebrecht de Rave filius Thomaes een huis, zijnde twee woningen onder een dak in de Ondeghesteeg. De 
koop wordt gesloten voor 30 ponden groten vlaemsch, naast de lasten (renten) die er op het huis rusten. 

 
Compareert Joncvrauw Lievene van Houcke filia Jans hauderigghe bleven achter Lieven de Cleercq de 
welcke kende ende verclaersde duechdelick vercocht hebbene Hoebrecht de Rave filius Thomaes 
vleeschauwere een huus ende stede twee woonsten wezene onder een dack staende inde Ondeghesteghe 
streckende van voor de wullevershuus cappelle naerde Schelde by tcasteel Wandelaers met alle den 
toebehoorten over alle zijden van vooren tot achtere ende van onder tot boven eertvast ende naghelvast 
de cooper daerneffens ghehuust an d’een zyde ende de vercoopereghe boven ende kinderen van Joos 
Vollaert met eender vaute daer onder an dandere, ende wert den coop ghehauden ende beloofde te desen 
ooc present te doen rysene den zytmuer (?) tusschen desen vercochten huuse ende den huuse dat de 
vercoopereghe blijft toebehooren boven der voonoemde vaulte van vooren ter straten tot achter jeghens 
de cave recht uppe teloode eenen coreel dicke totten vuer cante vanden huuse ende daerup waerts tot 
onder tdack een alf coreel dicke.[...]  Actum desen 21en wedemaent 1563. 

 
 

Reeks 330: Registers schepenen van gedele (Staten van goed) 
 
 
119. [13, fol. 103]: 4 september 1404.  Kenlic zii etc., dat Pieter de Clerc filius Niis, es commen voor 

scepenen, kende ende liide dat hii ontfaen ende onder hem heeft, de somme van IIII pond groten tornois, 
toebehoerende Kerstiaenkine ende Natalikine, Thomaes sNeven kinderen, ende salre jaerlix af gheven 
pensioene, alsoemen usert, versekert up hem ende up al tsine, ende vort so siin borghen over hem ende elc 
over al, Pieter Michiels ende Pieter Loetins. Actum IIII die septembris. 

 
120. [13, fol. 103]: 9 september 1404.  Kenlijc zii etc., dat Philips Mertins es commen voer scepenen, 

kende ende lijde dat hii ontfaen ende onder hem heeft de somme van IIII pond groten, toebehoerende 
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Kerstiaenkine ende Natalikine, Thomaes sNeven kinderen, ende salre jaerlix af gheven pensioene, alsomen 
usert, versekert etc., ende vort so sijn borghen over hem ende elc over al, her Jan de Coc ende Martin 
Hebbelin. Actum IX die septembris. 

 Ende mids deser versekertheden, ende mids den zekere die Pieter de Clerc filius Nijs, dede van IIII pond 
groten, den selven weezen toebehoerende, up den vierden van deser jeghenwordeghen maent van septembre, 
so es de weduwe ende thoyr van Heinric, filius Arenends, also Van Steysinghen, quiteghescolden ende 
ontsleghen van den VIII pond groten die hij onder hem versekerde, den vorseiden weezen toebehoerende, int 
jaer XIIIIc ende een. 

 
121. [14, fol. 27]: 18 januari 1409.  Mergriete Hallincx, met haar echtgenote Philips Tiebaerde, 

en Clara Lotins met haar echtgenote Jan de Cleerc, legghen over Jacop Eeckaerd vande versterfte van 
Kateline Pantins 30sch. gro. sjaers ervelic in de prochie Aertevelde in Asseneder ambachte??. 

 
122. [14, fol. 52]: 14 april 1409.  Staat van goed toekomende Pieterkine, Gillekine, Meerkine en 

Callekine, Jan Rommels kinderen bij Lisbette van Bassevelde, zijn wettelijke echtgenote. Opgebracht 
door Jan van der Roke als voogd van de wezen, jegens Lisbette, der wezen moeder, en jegens Colaerde 
Rommel sins selfs man zijnde en Marike Rommels, kinderen van Jan uit een eerder huwelijk, met Jehanne 
Sans.  

 De nalatenschap bevat ondermeer een betrekkelijk kostbare partij lakens, terwijl Jans erfgenamen 
daarenboven voor een aanzienlijke som geld schuldeisers van ‘diverse coeplieden van oesterlinghe’. Dit 
geeft dat aan Jan Rommels een lakenkoopman was, die op vrij grote schaal handel dreef op de Hanze-
steden. [een ‘oesterling’ is een inwoner van Oostland, met name inwoner van de Noordduitse Hanze-
steden]. 

 Verder worden genoemd: verschillende goederen te Berchem, w.o. een hofstede. Voorts als huizen binnen 
Gent: een mannenstove staende bi der nieuwerbrugge metten allame dat er toe es; item een huus staende 
naest der Stove ter steghewaert in dat men verhuert up hem selven welke vors Stove ende huus staen up 
derve toebeh. mine Joncfr de wed Giselbrecht de Grutere ..an sente Niclaus kerkhof met 35 sch par sj 
uten beeden gaende te landcheins; item een huus metten gelaghen der toeb van voren tote achter staende 
te crommenesche ten ende vd erf daermen up derve toeb Jan van eeke met 39 sch 8 d par vutg te 
landcheins. 

 De dochter Meerkine (of: Mergriete) Rommels is waarschijnlijk vrij kort voor het overlijden van haar 
vader getrouwd met Goessin de Clerc, zoals de volgende passages lijken aan te geven: So blijft de baten 
60 p 9sch 3d gr ende afgetrocken de 15 sch gr ende toe gheleit Meerkine de welke binnen de levene voor 
de vader vast gemaect was met Goessin de Clerc omme tvuldoen vd 30 sch gr die hare gebraken vd 10 p 
gr die haar vader ende moe thuwelike boven der stoffeerringhe die hare vader en moeder hadden gedaan 
coepen en beroeden.; Item den payt par ende Merkine deel comt 4p 19 sch 2d gr ende daertoe gheleit sijn 
omme tvuldoen haren huweliken goede alsoec voren verclaert es; so comt al Merkins gereede gelt 5 p 
14sch 2d gr. 

 
123. [14, fol. 163]: 1408-1409.  Pieter de Clerc fs. Niis treedt op als borg over Yde Loetins, in een 

kwestie tussen haar en Jacob Gurtebeke. 
 
124. [14, fol. 262]: 10 september 1410.  Martin Reyns x Lisbette Rommels, Goessin de Clerc x Mergriete 

Rommels en Colaerde Rommel schelden Lisbette van Bassevelde, de weduwe van Jan Rommels, kwijt 
van alle zaken. 

 
125. [15, fol. 38vo]: 12 april 1415.  Staat van goed toekomende Pieterkine en Gillekine, kinderen van 

Jan Rommels bij Lisbette van Bassevelde. 
 

Dit es de Staet van goed toebehoerende pieterkine ende gillekine Jan rommels kindren bi lisbette van 
bassevelde sin wettelike wive den vors weese toecomende verschenen ende verstorven vande vors vader 
twelck goedt de vors lisbette van bassevelde als moeder en als vooght van haere vorn weesen upbringht 
vor onze heren scepenen ghelijc dat gheghadert enbde ghetrocken es uten houden state die brocht was ter 
kenesse van scep den xixen dach in aprille in tjaer ons heeren alsmen screef m ccccc en ix in tscependom 
her jan van Vaernewijc fs her jans, her gillis vanden hecke ende hare ghesellen waeraf de copie staet in 
lije blat van haren boucke af ghetrocken ende achterghelaten mergriete ende kateline der wesen sustre 
deel en recht de welke beede te huwelicke ghetrocken sin te weten es mergriete met goesin de cleerc 
haren man ende kateline haer zuster met pieter de cleerc haren man svors goessins broeder bij ghemeene 
maghen en vrienden ter weesen profite 
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 Ervachticheden daer der wezen vader vut verstorven esligghende onverdeelt tussen de vij kinderen te 
weten es de 2 wesen en hare twee sustren voren verclaert colaerde romel marien romels der wesen 
broeder en zuster vande vaderlike sijde vanden eersten bedde en lisbette romels der wezen suster vanden 
achtersten bedde martin reyniers wijf daer sij elc van dese twee wesen heeft een zevenste deel 

 Int Eerste een hofstede te berchem ant heckin met sulke comer alser jaerlix vutegaet. item de heelft van 
ene stede te berchem een half bunder? groet de ghehele stede met enen halster evene enen capoen en 2 
hoenre sj vutgaende metter boemen en cateylen die derup sijn en de helft van omtrent een dachwant lants 
bij de vors stede met 5sch par vutgaende van welke stedeen lande dander heelt toebehoert Jane rommels 
kindren vanden eerste bedde mids dat haerlieder moeder halp coepe binnen huwelike. item drie dachwant 
erven lettel min ofte meere ligghende te berchem daer ment heet up de Savel bij dierlaeys vander donct 
stede met sulke comer alser jaerlix vutegaet. item een dachwant erve gheleghen te gricoert in de vors 
prochie van berchem met sulke comer alser jaerlix vutegaet. item anderalf dachwant mersch lettel min 
ofte meere gheleghen in de Scheldemersch in de vors prochie berchem onder den here van jeumond 
metten commer jaerlix der vutegaend en an al der wezen gront van erve voren verclaert so behoudt de 
moeder de heelft ter harer bilevinghe 

 Huusinghen binnen ghendt waeraf deene heelft toebeh der vors moeder en in dander heelt elc van de 2 
wesen een zevenste deel, int eerste een vrauwen stove staende bi der nieuwerbrugghe metten allame 
datter toe es. item een huus staende naest de vors stove ter steghewaert dat men verhuert vi? hem selve 
welke vors stove en huus staende up derve toebeh miere joncfr de weduwe ghiselbrecht de grutere an 
Sente Niclaus Kerchof met 35sch par vut beede gaende te landcheinse mire jcfr vors. item een huus 
metter ghelaghen dertoe behorend van voren tote achter staende te crommenessche ten ende vanden erf 
daer men up derve toebeh Jan van eecke met 39sch 8d par vutg te landcheinse der Jane vors 

 Item hebben de vors twee wezen in gereede ghelde comende van haerlieder deel vanden ghereede ghelde 
dat ten herberghe vorn vonden was van de lakene die den sterfhuuse toebehoerde Somighe sculden die de 
moeder an hare slouch en van juwelen inhaven en cateylen binnen der herberghe afghetrocken 8lb gr van 
der kinder moeder goede van den eersten bedde ende afghetrocken al tgoed den andren kindren 
toebehoerend te wetene es elken van pieterkin ende gillekin vors 9lb 19sch 2d gr 1d par alsoet blijct bi 
den vors houden state van der wezen goede. Item van de somme van Cxxiij lb 15sch gr die de moeder en 
de 7 kinderen ghemeene heeschend waren diversche coeplieden van oesterlinghen te overgheven van den 
vors houden state 

 So sijn bleven hanghende an hans rod(er) 5lb gr dat men rekent verloren scult ende tsourplus draghende 
118 lb 15sch gr cs ontfaen en deraf es betaelt de 53lb 10sch 1d gr die diversche personen den moeder 
ende ghemeenen hoirie heeschende waren in comer boven svaders sepultuere vutfaerde ende testamente 
twelk van den gereeden ghenomen was d(.) blijft dontfanc boven de vutgheven vande vors scult 55lb 4sch 
11d gr Ende daeraf ghebuert der moeder deene heelt en de zeven kindren dandren heelt Comt elcx vande 
twee wesen zevenste deel in de heelt 4lb 13sch 2d gr. Item van den 36lb 9sch 6d gr die de moeder en de 
kinder daerboven ghemeene heeschend waren diversche personen So es ontfaen van baud(in) den ghande 
(ghaude?) 3lb gr die de weduwe in den ghemeenen orbuer vutghegheven sijn Te weten es van dat der 
wesen vader en moeder tallaem in de v(er)werije der hij in woend toebeh der vrauwen moens none tsente 
claren gheca(len)ghiert hadden alsoet bij prise bevonden was twelke niet gheprijst en was te overgheven 
vanden eersten state vanden wesengoede 2lb gr Ende t(er)de lb gro es vutghegheven ome de vors scult 
van den oesterlinghen te innen ende te ghecrighen te brugghe tantworpen en eldere en daerboven es 
vande vors onghereede scult ontfaen 32sch gr daeraf dat de 4sch gr te coste ghinghen en bleef er 27sch 
gr comt elcx van de twee wesen tzevende deel in de heelt van 2sch gr En tvors ontfanc afghetrocken vande 
onghereede scult So blijft in onghereede scult hanghende an diversce personen 31lb 17sch 6d gr en ene 
neve (evenvere?) dat men de vors scult ghecrighen mach over elc vande 2 wesen sijn 14e deel in baten 

 Item gaf gillis moeraert in testamente elc van dese vors 2 wesen 20sch gro. 
 Comt elc vande vors 2 wezen ghereede ghelt van allen den perchelen voren verclaert 15lb 14sch 4d gr 7d 

point par comt al de gereede scult deen metten ander den vors twee wesen elc de somme van 31lb 8sch 9d 
gr 3d point par rustende onder de moeder ende heeft mede beleden haer vorn wesen te haus metgaders de 
bladinghe ende profite vander kindren goeden ende husinghen comende van ate dranke cleedren causen 
en scoen el alre sustinanchie redelik ende tamelik in harer staet ende haudende de husinghen te ghereke 
van daken en weeghen en ... den comer en cheins jaerlix deruutgaende onghemindert der wesen 
principaele boven verclaert ald metrghaders de some van peninghen de moeder versekert ende beloeft 
heeft up haer en al up thaere en vort sin borghen over haer ende elc over al jan moeraert ende colaert 
rommel en mids desen state es den eersten state vande vors wesengoede quite te ments behauden de 
quitsceldinghe van der moeder ende voocht ende moeder wart verlaten der voochdie en quitghescolden 
bleef toesienre ende coelaert rommel wart voocht vande vors weeze. actum xij april. 
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126. [15, fol. 206]: 19 februari 1414. (n.s.) Kenlic zij dat Pieter de Clerc inden name van Katelinen 
Rommels sinen wettelike wive es commen voor scepenen ende heeft quite ghescolden Lisbetten van 
Bassevelde Jan Rommels wedewe harer moeder ende voght gheweest van allen sticken ende zaken die hij 
hare heeschen mochte uten occoysoene van harer voochdie ende kende Kateline sijn wijf vornoemd in 
hare voochdie wel beleet sijnde ende hem van haren goede van al tal wel bewijst vermoet ghepait ende al 
ghenouch ghedaen. 

 
127. [15, fol. 354]: april 1415.  Goesin de Clerc, met als borg Pieter de Clerc, contra Lenoet 

Sturtewaghen en Jan van de Vivere. 
 
128. [16, fol. 84vo]: 15 augustus 1415. Pieter de Clerc treedt op als borg voor Philips Loetins, in een kwestie 

met Jacob Hurtebeke [= Gurtebeke], voor wie als borg optreedt: Daneel van den Hamme. 
 
129. [16, fol. 49]: 27 juni 1418.   Jan van de Poele al poelman gaf Merkine en Callekine sin kindren bi 

Zoetin vande Putte en an Zoetin selve den huus staende an de Walmeere bi de freremineurenbrugghe tussen 
Goessin sClercx huus en Gheeraerd huus van de walle daer Jan van de Poele nu in woent landcheins an de 
cotidiane van St-Jans. 

 
130. [16, fol. 247]: 18 juni 1418.  Kenlic zij allen lieden dat Pieter de Clerc inden name van Annekine 

ende Grielkine Zegher Lotins kindren commen es voir scepenen ende vliet sghedeels van den goede ende 
versterfenesse daer Zegher Lotins der kinder vader was ute verstorven es ende en wilde van dien 
versterften noch bate heffen noch commer ghelden naer de wet van der poort. 

 
131. [17, fol. 2]: 3 september 1418. Goessin de Clerc wordt voogd van Betkine Scuermans. 
 
132. [17, fol. 114 (oud 4)]: 11 september 1419.  Cornelis Priels ontvangt bij de hand van Wouter van 

der Meulen, voogd over Arent van der Meulens kinderen de som van 2 lb. groten. Borgen: Willem van 
Berenhove, Goessin de Clerc, roetverwere. 

 
133. [17, fol. 119 (oud 9)]: 13 september 1419.  Goessin de Clerc wordt voogd over Betkine Voets 

fa. Jans de Patre. 
 
134. [17, fol. 133 (oud 23vo)]: 21 januari 1420.  Jan de Brune ontvangt van Goessin de Clerc, voogd 

van Trudekine Loetins, 12 sch. gro. tor. bij gifte van Gertrude Loetins, der wezen moeye. 
 
135. [17, fol. 25]: 10 januari 1419.  Jan vanden Dale fs. Claeys ontvangt bij de hand van Gillis de 

Cleerc, bakker, en Pieter vander Sporct, die men heet Wouters, voogden van Wouters van Poelvoorde 
kinderen bij Kateline Dunnen, 4 lb. groten. Borgen over Jan: Goessin de Clerc, verwere, en Jan Ruedekins in 
de Hudevettershoec. 

 
136. [17, fol. 84vo]: 26 september 1419.  Staat van goed van Betkine Pietermans dochter bij Mergriete 

Scoefs, haar toekomende bij de dood van haar vader. Goessin de Clerc is voogd. De wees bezat goederen in 
de prochie Ghiseghem, ook erfgronden in de prochie Hofstade, met rente aan het hospitael van Aelst; in Gent 
bezat zij de heelt van een behuusde stede in Beraustrate te Crommenessche. Van het gereed geld was er 8 sch, 
7d gr., rustende onder Goessin.  

 [Nota: Mergriete Scoefs hertrouwde met Jan Boydins, die voogd werd in plaats van Goessin de Clerc en 
Pieter de Clerc werd toeziender, op 6 augustus 1423 - dus vermoedelijk i.v.m. overlijden van Goessin]. 

 
137. [17, fol. 155 (oud 45vo)]: 20 mei 1420.  Staat van goed van Henekine en Merkine, Zegher 

Loetins kinderen bij Kateline Blankaert, van de versterfte van Geertrude Loetins, der wezen oude moeye van 
vaderlijke zijde en van de versterfte van Kateline Loetins, der wezen moeye. Pieter de Clerc is voogd.   

 Van de versterfte van Geertrude erven de wezen 1/6e deel in 3 dachwant in de prochie Eerdegem [= 
Erondegem]; Jan de Coninc hield de heelt vander wezen deel in bilevinghe jaerlix ix gro pacht, 14 gro 
lijfrente ten live van Jan de Coninc beset up ene stede te Moerszele, gelijc dat een wettel. copie die vande 
rente es mencioen maect, item 1/12e deel van een huus te Crommenesche, vercocht bi scep. 13 sch. gro. Van 
de versterfte van Kathelinee 12 sch., 6 d gro. Borgen over de moeder: Jan Blankaert en Willem de Meyere. 

 
138. [17, fol.  102vo]: ca. oktober 1418. Jan de Cleerc fs. Denijs, met als borg Paridaen de Hont, in conflict met 

Jan Casin, borg Jan de Vos Joes zone. 
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139. [17, fol. 299vo]: 22 oktober 1421. Pieter de Clerc wordt voogd van Jannekine de Clerc, fs Goesin, bij de 
dood van de vader. 

 
140. [18, fol. 11vo]: 15 september 1422. Pieter de Clerc in naam en als voogd van zijn broeders kinderen 

heeft ontvangen de som van 2 lb 6 d gro over en in naam van Pieter den Droeghen van de koop van een 
huus ...  (tekst vervaagd; nauwelijks leesbaar) 

 
141. [18, fol. 63]: juli 1423 / 15 februari 1427 (ns).  Staat van goed (dd. juli 1423) over Jehanekine, 

wees van Goessin de Clerc kind bij Mergriete Rommel. 
  
 Kenlic zij alle lieden dat dit es de staat van goede toebehorende Johannekin, Goessin Clercx kinde bij 

Magriette Rommels zijnen wettelike wive was den voorseide weeze toecommende verschene ende 
verstorven van haren voorseiden vader, welc goed Pieter de Clerc als vooght van den vorseide weeze 
upbringht voer onse heren scepenen gheheel dadt verdeelt, gheheffet ende ghepoint es jeghen den weeze 
moeder voorseid, bij ghemeene maghen ende vrienden ter weeze proffijte ervachtich der weeze 
toecomende van haeren vader. Eerst in de prochie van Erpe in de Boterhouc 1 dachwant ende 16 roeden 
met zulke commeren jaerlicx uutgaat gheldt al nu in pachte 36 groten sjaers boven commere. Item int 
boschvelt 67 roeden met 1 pennning parisis ende 1 vierendeel cappoens jaarl. der uutgaende Janne van 
den Kuekenen ghelde in pachte 16groten tsjaers. Item der neffes gheleghen 50 roeden bosch met 20 
sticken upgaende houts der up staende ende met sulker commeren alser jaerl. uutgaet, waer af tderde 
deel ghecocht was binnen huwelijck gheldt jaerl. in pachte 16 groten. Item in de prochie van Otterghem 
in de Nedermersch half oude dachwant gheldt jaerl. in pachte boven de commere die uutgaet 12 groten. 
Item up de Bloct 60 roeden lands met een penningen parisis jaerl. der uutgaende der heren van Erpe 
gheldt in pachte 27 groten sjaers. Item up de Muelencouter 26 roeden lands gheldt jaerl. in pachte 13 
groten. Item in de prochie van Heerdeghem 26 roeden ligghende up de Muelencouter met 1 muedeken 
taerwe jaerl. der uutgaende te renten gheldt in pachte 9 groten siaers. Item in Groot[...] 33 roeden 
ghelden in pachte 16 groten tsiaers. Item up dMuelenlante(?) up de zijde te Heerdeghem waert up een 
besloten velt 50 roeden lands met 6 stroken upgaende houts daer up staende, ghelde in pachte 10 groten 
siaers. Item 18 roeden lands die der weezen vader toequam bij der versterfte van Trude Loetins ghelde in 
pachte 6 1/2 groten siaers. Item in tveldekin bachten den tiende scure 33 roeden lands ghelde in pachte 
10 groten siaers. Item een stede te Heerdeghem 30 roeden groot ghelde in pachte 3 schellingen 6 
penningen groten siaers gecocht ende ghecreghen goed met ghemeene goede binnen de huwelick der  
weezen vader ende moeder. Eerst up de Boschcouter een dachwant ende 20 roeden met 5 schellingen 
parisis ende een hinne jaerl. daer uutgaende ende gheldt in pachte 10 groten siaers. Item up de Nederen 
Steenbosch 60 roeden lands met 5 inghel jaerl. daer uutganende te renten gheldt in pachte 14 groten 
tsiaers. Item 16 roeden lands dat ghecocht was bij den versterfte van Goessin Loetins ende gheldt jaerl. in 
pachte 6 1/2 groten tsiaers ende alle de vorseide perchelen van erven elcx lettel minder of meer metter 
vorseide commer jaerl. daer  uutgaende ende ooc also verre als hij voren niet verclaart ende es vander 
weeze vadre zijde commende. So behoude den wezen moeder deen heelt te bilevinghe ende van der 
ghecoghte erve binnen huwelijck. So behoort der weeze toe deen heelt tharen propren gronden ende 
goede ende den moeder dandre heelt behouden der weezen moeder an den weezen heelt, de heelt tharer 
bilevinghe elken zijn last draghende in de commer die jaarl. uutgaet also verre als elc bate heft alsoot 
behoort. Huusen binnen Ghend. Eerst heeft de weeze tvierde van eene loeve voor de freremineuren met 
alle den ghelaghen diere toebehore van voren tote achter met 13 schellingen 9 penningen groten ende 11 
miten uten gheelen huus jaerl. gaende te landcheins aan diverssche landheren waar af deenhende es een 
verwerie met zulke allame als een verwerie toebehore, twelke allame gheel ghepresen es 8 pond groten, 
waeraf den weeze toebehore tvierde ende dander hende es een woonhuus gheldt jaerl in hueren tgheheele 
huus metter allame 4 pond groten. Item een vierendeel van een huus staende in den Helichgheest steghe 
tussen Jacoppe van Elmare an deen zijde ende den walscher scole an dandre zijde met 13 groten jaerl. 
uten gheelen huus gaende te landcheins de Helighe Gheest van Sente Niclaeus gheldet jaerl. in hueren 
tgheele huus 14 schellingen groten. Item dheelt van een huus staende over den Freminueren brugghe 
tussen Boudins van Hoolbeke huus an deen zijde ende den stove an dandre zijde met alle den ghelaghen 
diere toebehoren van voren tote achter een verwerie zijnde metter heelft van den allame den selven 
verwerie toebehore twelke in tgheele ghepresen es 6 pond 7 schellingen groten metter 29 groten jaerl. der 
uutgaende te landcheins diverssche landheren in tgheele ghelde jaerl. tgheele huus metter allame der 
toebehoren in hueren 3 pond 14 schellingen groten der uutgaende te landcheins diverse landtheeren, in 
tgheheele gheldt jaerl. tgheele huus metten allame der toebehoren in huere 2 pond, 14 sch. groten, van 
welke huus den wezen vadre noyt t' erven quam ende van den coepe van den selven huus so zijn der 
weezen moeder ende den weezen noch tachter ende schuldich Willem Utenhove 3 pond 13 schellingen 4 
penningen groten. Item also van een huus dat der weezen moeder ende de weezen ghemeene hadden 
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staende an de Ramen bij Ackerghem de Saelgescunte(?) up derve toebehorende mine vrouwen van den 
Biloke met 13 groten ende 15 miten jaerl. der uutgaende te cheinse mine vrouwe vorseide, so es bij 
consent van scepenen den weeze heelt vercocht omme 2 pond 5 schellingen groten te betalen bij paymente 
van welke ghelde ende paymente der weezen moeder rekeninghe ende bewijs doen sal alsoot behoort. 
Item alse van 26 roeden lands ligghende up de Muelencouter die den weezen vadre ende moeder cochten 
met ghemeenen goede binnen huwelijck omme 18 sch. groten ouds ghelt twelcke landt de vercoeper 
begheert te houden met sheren coepe mids dat de weezen vader der af noyt t' erve quam twelke uter 
vertclaere die scepenen ontfanghen van den weezen maghen ende vrienden over den weezen 
consenteerde, waeraf den moeder ontfaen heeft 16 schellingen 10 penningen groten goeds ghelts comt 
den weezen deel 8 sch. 5 penningen groten daeraf soe rekeningh ende bewijs doen sal alsoot behoort. 
Item heeft den weezen in ghereeden ghelde commende van den ghereeden ghelde vonden ten sterfhuuse 
van juwelen, in haven ende cateylen boven svaders sepulture uutfaerde met dat daeran cleeft ende boven 
allen commere ende sculden die men den weezen heeschen mochte uut ottoyson van den vornoemde 
versterfte uutghedaen de commer van den huus hier voren verclaert ende testamente van den weezen 
vader draghende 3 pond 6 penningen groten daer inne den weezen alleene belast es. De somme van 22 
pond 5 schellingen 4½ penningen groten rustende onder der weezen moeder met welke somme 
onghemindert ende metter baten ende vladinghen jaerl. van den weezen andren goedinghen commende de 
moeder belooft heeft haere vorseide weeze te houden van ate, drancke, cleederen, coussen ende scoen 
ende van alre sustanche die haere behouven sal, redelic ende tamelic in haeren staat ende houden den 
weezen huus te ghereken van dake ende van weeghen lovelic ende tamelic gheldende de commer ende 
cheins jaerl uter weezen erve ende huus gaende sonder den weezen cost ofte last. Al dit metgaders de 
somme van ghelde vornoemt der weezen moeder bekent ende verzekert heeft up haere ende up al thare 
ende voort zijn borghe over hare ende elc over al Pieter de Clerc, de vooght vornoemt ende Gillis 
Rommels. Hier boven zijn den weezen ghehouden thaeren orbuere ende proffijte de naervolghende 
cateylen, te weten es 3 zelverine scale weghende 2 maerc ende 1 vierendoc[...]. Item eene nieuwe blaeuwe 
faelge. Item 2 bedden deen van 10 [v]ierendoc(?) en met een coetse ende een roede saerge ende dandre 
van 2 ellen met 1 coetse ende 1 roede saerge, Item 1 witte saergen, 4 oercussens, 6 zittecussens ende 2 
couffers. Item een riemsche saerge ende een yserrin vra[...]den(?). Item 33 ellen linnen laekins. Item noch 
14 ellen linnins laekins. Item 10 ellen aemlakins in 2 sticken  Item 1 dwale van 10 ellen ende een groet 
linnen cleet al rustende onder der weezen moeder up haeren zeker boven ghenoemt. Item zijn der weezen 
moeder en de weezen ghemeene heesschers differsche personene in schulde van baten de somme van 70 
pond 2 schellingen 4 penningen groten 10 penningen parisis. Ende evenre dat men de selve scult 
ghehinnen ende ghecrighen mach commen de weezen deen heelt in bate waer af 3 rollen zijn daer de 
persone die de vorseide scult sculdig zijn bij namen ende toenamen ende elc hoe vele inne ghescrevene 
staen daer af deene rust onder de scepenen dandre onder der weezen moeder ende derde onder de vooght 
up twelke de vooght vornoemt scalt quite der weezen moeder van der versterfte van den vader. Ende 
kende hem der jeghen in den name van den vorseide weeze wel verheffet, verdeelt ende al wel versceeden 
ende de vooght wart verlaten den vooghdien ende quite ghescolden ende de moeder wart vooght van 
haeren vornoemde kinde. Actum die 3e octobre anno (14)23. Item so es den weezen sint den overbringhe 
van dese state ghecocht 1 bundre ende 59 roeden lands lettel min oft meer ligghende in de percheele hier 
in ghenoemt. Te weten es int boschvelt 92 roeden. Item int selve velt 40 roeden. Item een bosch 1 
dachwant groot met 20 sticken upgaende houts. Item int veldekin bachter tienden schuere 33 roeden. Item 
int rot 66 roeden. Item in de bucht 64 roeden. Item  up de Nedercouter in eene onbehuusde stede een 
dachwant ende 14 roeden ende de baten, pachten ende vladinghen jaerl. van dese perchelen commende 
hebben de scepenen gheconsenteert den moeder ende vooght te hebben ende te behouden gheheel soe die 
ontfaen heeft ende voort ontfaen sal te hulpen der weeze houdenesse hier bove verclaert alse langhe als 
soese houden sal. Actum 15e die  februarii anno 1426 in scabiantum heer Symoen Bets ende heer Lievin 
van den Hecke, scepenen. 

 
142. [18, fol. 114]: 26 januari 1424.  Kenlic zij alle lieden dat Pieter de Clerc inde name ende als 

vooght van Annekine ende Gerelkine, Zegher Lotins kindren es commen voer scepenen ende 
vliensghedeels(?) van den goede ende versterfnesse daer Kateline Lams der kindren moeye was ute 
verstorven ende en wilde van die versterften noch bate heffen noch commer ghelde naer de wet van den 
poorter ende de selve Pieter scolt voort quite Lisbette Lams, Kateline zuster van al den hunde[t] die se 
ten sterfhuuse ghehadt heeft nu ende ten eeweliker daghe. 

 
143. [18, fol. 218]: 27 februari 1425. (ns)  Rekening voor de voogdij van 3 oktober 1422 tot 8 februari 

1425 (ns), voor de schepenen gebracht op 8 februari 1425 (ns), van Mergriete Rommels, moeder en voogd 
van Johannekine de Clerc, haar dochter bij wijlen Goessin de Clerc, en nu getrouwd met Jan Van Exaerde, 
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over haar dochter. Mergriete verklaart in totaal een som van 14 pond 16 schellingen 1½ penning groten onder 
haar te hebben, toebehorend aan Johannekine : 

 * in : 37 pond 10 schellingen 2 penningen groten 8 penningen parisis 
 * uit :  
 - ghecocht es jeghen Pietren de Cleerc der weesen hoem, ligghende in de prochie van Eerdeghem ende 

van Erpe (zonder nadere aanduiding) waer af de somme: 14 pond 18 schellingen 11 penningen groten  
 - andere kosten: 22 pond 14 schellingen 1 penningen groten 2 penningen parisis. 
 Borgen over de moeder : Nycasis tSamel, balliu (?) van der Houderborch en Willem van Munte. 
 
144. [19, fol. 73vo]: 14 juli 1427.  Jacop Van der Linden, in naam van zijn vrouw Jehannen de Clerc, 

ontslaat Mergriete Rommels, Jehannes moeder en voogd geweest, met Jan Van Exaerde, haar man, van de 
voogdij. 

 
145. [19, fol. 6ro]: 19 september 1427.  Pieter Rommel verkreeg als zesde stake zijn deel bij het versterven 

van Lijsbette van Bassevelde, wed. Jan Rommels, so hebben svorseiden pieters broeders ende zusteren 
zeker ghestelt in der manieren hiernaer verclaert omme up dien zeker tzelve goed te aenveerdene ende te 
ghebrukene mids dat den selven pieter langhe jaren butenslands gheweest heeft ende men niet en weet 
weder hij levende es of doot in zulker manieren waert dat de vorseiden namaels te lande quam dat hij zijn 
vorseide goede an deselven zeker verhalen ende verzoeken mochte. Gillis Rommel met borg Pieter de 
Clerc, Mergriete Rommels x Jan v Exaerde, borg Gillis Rommel [Willem v Munte?], Lijsbette Rommels, 
Kateline Rommels x Pieter de Clerc, borg Gillis Rommels. 

 
146. [22, fol. 208vo]: 28 november 1439.  Staat van goed van Copkine, Hannekine, Pieterkine, Merkine, 

Callekine, Jakeminkine en Jehannekine de Clerc, fii Pieter bij Kateline Rommels, hen toegekomen bij de 
dood van de vader, met Pieter Loetins als voogd van de kinderen. 

 
 Kenlic zij etc. dat dit es den staet van goede toebehoerende Copkine, Hannekine Pieterkine, Merkine, 

Callekine, Jakemynkine ende Jehannekine sCleercx, Pieters kinderen bij Kathelinen Rommels, zijnen 
wetteliken wijve was, den zelven weesen toecommen, verscenen ende verstorven bij der doot van Pieteren den 
Clerc, haerlieder vader was, welc goet Pieter Loetins als vooght vanden zelven weesen upbrinct voor ons 
heeren scepenen, gheliic dat hiit ten selven steerfhuuse jeghen Kathlinen, haerlieder moeder, ghepoynt ende 
ghedeelt heeft, bij ghemeenen maghen ende vrienden, etc. Eervachticheeden den voorseiden weesen 
toecommen, verscenen ende verstorven , etc.  bij der doot van Pieteren, haerlieder vader was vornomt. Eerst 
in der prochyen van Erdeghem ½ dach want ende xii roeden lants, lettel min of meer, gheleghen ter plaetsen 
dat ment heet Ter Bloct, gheldende in pachten ii s. iiii d. groten tsiaers, met zulken commere alsser ute gaet. 
Item up Eerdeghem Couteren, in den selven prochyen, xvii roeden evenen, lettel min of meer. Item in der 
vorseiden prochyen van Eerdeghem xxviii roeden lants, lettel min of meer, streckende up der selven couteren 
ende de selven ii parcheelen van landen siin jaerlicx verhuert ii s. ii d. groten, met zulker renter alsser 
jaerlicx utegaet. Item een dach want lants, lettel min of meer, legghende in de selven prochyen up den 
Nederen Steenborch, ende ghelt jaerlicx in pachten, boven de commere diere utegaet, 1½ s. groten. Item up 
den selven Steenborch, in der vorseiden prochyen, ½ dachwant, min 1½ roeden, erven, die verhuurt es xii 
groten tsiaers. Ende van al der vorseiden parcheelen van erven hebben den vornomden weesen ervachtich 
ghegoedt als haerlieder propren ervachticheden, toebehoerenden, behouden Kathelinen, haerlieder moeder, 
deen heelt van der jaerlicxhen [....?] tharer bylevinghen haer leven lanchhedurende, elcker van hemlieder 
ghehauden ende ghelast in der commer diere jaerlicx ute gaet, alzo verren alsser elc baten in heeft, etc. Item 
esser een huus, staende bii der watermuelnen, neven Oliviers Van den Velden huus an deen ziiden, met allen 
den ghelaghen diere toebehoeren, elc met zulken commeren alsser utegaet, twelcken Kathelinen, der weesen 
moeder, met haren vorseiden weesen ter tiit van nu besittende es, daer af haer denen heeltsceeden 
daergaenden toebehoert, ende den selven hueren weesen behoert toe dander heelt, elcken siin advenant van 
der commeren gheldende. Item alzo van den woonhuusen ende schueren, met zulcker anclaen, bomen ende 
catheylen alsser toebehoeren, ghestaen ende gheleghen binnen der prochyen van Drongen, met zulcker 
renten alsser up es, ende jaerlicx ute gaet, up der erven toebehoerende Kathelinen, der wesen moeder vorseit, 
zo behoert den selven weesen ende Kathelinen, der weesen moeder, toe duergaende een derdendeel, de selve 
huusinghen in drien ghedeelt, uutghedaen zeker deel ende recht dat Colaert Rommel, der wezen oem van 
moederlicher siiden, daer in heeft, daer af dat de vorseiden vooght gheen verclaers af en weet te doenen, 
twelck zieren sober ende cleenen werden es, al zoo den selven vooght verstaen heeft met zulken commeren als 
daer uten jaerlicx gaen mach. Item hebben den vorseiden weesen in ghereeden ghelden comende van den 
ghereeden goeden, juweelen, [in hemen?] ende cateylen, hemlieden ghebuert ten steerfhuusen van Pieter, 
haerlieden vader was, twelken Kathelinen, haerlieder moeder, bij ghemeenen maghen ende vrienden 
gheanveert, ende ter weesen proffijten an haer ghesleghen heeft, ende datter zuver boven den costen van 
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haerlieder vader was testament ende uutfaerden, met diere daer ancleefden, ende allen andren commer die 
men hemlieden heesschenden was even voren dat dien ter kennessen comen es, dier al ten lasten van der 
weesen moeder wesen moet, der somme van xix lb. xv s. groten, rustende onder der selver Kathelinen, der 
weesen moeder, met welker somme ende bladinghen, onghemindert der principalen, Kathelinen, der weezen 
moeder, belooft heeft ende haer verbonden haeren vorseiden weesen te houdene van aten, drincken, 
cleederen, linnen, vullin, causen ende scoens, ter scolen gaenden ende van allen sustanchen diere henlieden 
behouven sal, ende weeren den commer ende cheins uut der weesen deel van ervachticheden ende 
huusinghen gaende, ende den selven huusinghen hauden ten gherede van daken ende van weeghen, redelic 
ende tamelic, etc., al dit sonder cost of last van den vorseiden weesen, twelke der weesen moeder, metsgaders 
de somme van penninghen voren verclaert, heeft belooft ende versekert up haren ende up al tharen, ende 
voort ziin borghen over haer ende elc over al Jacop van der Linden ende Colaert Rommels. Item esser als 
scult van baten der selver moeder ende den selven weesen gheliic toebehoerende, hanghende an Symoenen 
Van Waterscoet, xii s. vi d. groten. Item xix groten an Pieteren den Keyseren, dat zoeten dandrer ende 
onghecreghlicher scult es, ende even verre dat men die ghecrighen mach es, omme der weesen deenen heelt 
in baten, ende haerlieder moeder dander heelt. Actum xxvii ixbre. 

 
147. [23, fol. 8vo]: 20 september 1446. Staat van goed van Claeskine, Goessekine, Teukin, Pieterkin, Callekin, 

Meerkin en Jannekin, Gillis Rommels kinderen, die hij had bij Lisbette Hueste, met Claeys Rommels als oom 
en voogd, met lenen en rente in Drongen, sommige in gemeenschap met Mergriete Rommels, wed. Jan van 
Exaerde en Katheline Rommels, wed. van Pieter de Clerc, en de wezen hebben met Mergriete, Katheline en 
Claeys Rommels gemeen erfachtigheden liggende in de parochie Berchem, komende van de versterfte van 
Jan Rommels, der wezen grootvader, landcheins in de Paddenhouc, een huis bij de Freremineurenbrugge, dat 
de moeder nu bezit en een huis, staande naast de voorn. ververij verhuurd aan Michiel van Bastelaer, meester 
blauwer. 

 
148. [25, fol. 398vo]: 26 februari 1453 (ns). Lijsbette Van Hijfte, als moeder en voogd van haar kinderen, 

en Ghiselbrecht de Clerc, in naam van Kateline Rommels, zijn vrouw, kennen zich volledig vergoed van 
Clais Rommel van 9 pond groten, die hij de kinderen schuldig was. 

 
149. [26, fol. 30vo]: 15 oktober 1453.  Kateline Rommelins, houder en weduwe van Ghijselbrecht de 

Clerc, en Ghijselbrechts zus Lijsbetten de Clerc, echtgenote van Lauwereins Kuneel, als zijn erfgename, 
bereiken een overeenkomst m.b.t. de verdeling van de goederen (o.m. tegoeden ter waarde van 6 pond 8 
penningen groten, en schulden ter waarde van 6 pond 13 schellingen 4 penningen groten). 

 
150. [26, fol. 308]: 17 september 1453. Jacop van den Linden treedt op in naam van zijn vrouw Jehannen de 

Clerc, en comt in ghedeele van de versterften van wijlen Mergriete Rommels, van gheelder versteerfte 
begheert etc. Borg: Mergrieten Cailliaus, haer selfs wijf zijnde. 

 
151. [26, fol. 316]: 15 oktober 1453.  Lauwereins Kiinneel, in naam van zijn vrouw Lijsbetten de 

Clerc, comt in ghedeele van de versterften van wijlen haar broer Ghijselbrecht de Clerc. 
 
152. [27, fol. 98]: 2 augustus 1456.  Goessin de Clerc, gehuwd met Lisbetten Lippins, mag het 

huis waar nu nog Lisbettes moeder in woont, in de Quaetham, gebruiken. Goessin en Lisbette bezitten tevens 
nog een huis in Onderbergen. 

 
153. [28, fol. 46vo]: s.d. ( vorige akte : 28 februari 1458 (ns) )   Kenlic etc. dat Katheline Rommelins, 

weduwe van Pietren den Clerc, als moedre ende vooght van haren kinderen, commen es voor scepenen, ende 
heeft Jacop de Backere wel ende wettelicken quijte gescolden, nu ende teeuwelicken daghen, van der eente 
heeltschede vanden somme van vijf lib. groten die Clays Rabau vortijts versekerde te pentioene, naer 
tuutwijsen vanden wetteliken copien diere af es, in daten den n dach van hoymaent anno xlii, int scependom 
mer Clais Triest, her Jacop Goethals, etc., folio lxxvi, ende hende haer van den selven inhaudene wel 
vernouch ende te vullen betaelt zijnde van den vorseiden Jacop den Backere voornomt. Actum ut supra. 

 
154. [28, fol. 150]: 13 oktober 1458.  Gillis Sneevoet, Jacob Sneevoet, Cornelis Lievins, omwille 

van Lijsbetten Sneevoets, en Jacob de Clerc, omwille van Achten sVriesen, als erfgenamen van de goederen 
van wijlen jonkvrouw Avezoeten sMaechs, zijn Lievin Sneevoet, fs Jacobs, mede-erfgenaam, 13 pond groten 
schuldig voor zijn deel van de erfenis, waarvoor ze hem schadeloos houden van alle kosten. 
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155. [28, fol. 329]: 7 december 1459. Aechten sVriesen, zuster van Hanneken de Vriese fs. Lievens, 
gehuwd met Jacoppe de Clerc. Jacob heeft beloofd de wees te onderhouden met 20 pond 6 penningen 
groten. Borgen: Jan de Clerc, zijn broer, en Gillis Sneevoet. 

 
156. [28, fol. 400]: 31 mei 1460.  Kenlic zij dat her Janne de Smet presbiter ende Kateline Smets met 

Janne de Clerc haren man commen zijn etc. kende ende lijde dat Marc de Smet haerlieder oem als vooght 
van hemlieden gheweest hemlieden deuchdelike rekeninghe bewijs ende vulle betalinghe ghedaen heeft 
van alder handelinghe maintenancien ende beleede die hij van hemlieden ende haerlieder goede ghehadt 
heeft in ontfanghe uutghevene ende anderssins zuit dat hij vooght wart toten daghe van heden kennende 
hemlieden wel gheregiert zijnde inde vorseiden vooghdie ende scelden hem daeraf quite. 

 
157. [29, fol. 461vo]: 31 augustus 1463. Goessin de Clerc is Jan Hiele, als voogd van Betkijn Hiels en ter 

weesen behouf, 18 schellingen groten schuldig van achterstallige pacht. 
 
158. [29, fol. 506vo]: 8 februari 1463. Verdeling van goederen onder de nakomelingen van Gillis Sneevoet 

en Margriete Lamps, waaronder Aechte de Vriese, echtgenote van Jacob de Clercq. 
 

Kenlic es dat Gillis ende Jacop Sneevoet ghebroeders Jacop de Clerc met Aechte sVriesen zijne wettelick 
wive ende voort de zelve Jacop de Clerc als voocht van Hanekin de Vriese Lievens (zone) bij Cathelijne 
Sneevoets zijne wettelicke wive was ende Lisbette Sneevoets met Cornelis Lievyns haer wettelicken man 
als gheel hoir van wijlent Gillis Sneevoet ende Mergriete Lamps zijne wettelicke wive was erverachtelic 
commen zijn zij tiert verhoyrsaet verdeelt ende al wel verheffent ende verscheeden zijn van alzulcker 
erfachticheden ende overeervinghe als den voornoemden Gillis ende Mergriete Lamps vutverstorven ende 
achter huerlieder verbleven zijn inder manier hier naer volghende te wetene dat de vornoemde Lysbette 
Sneevoets met Cornelis Lievyns huere man hebben anverde ende parsieel ghebruken zullen tgoet 
tHuuskelghem mette huusinge boomen ende cattheilen up staende toebehorende ende anclevende alzoet 
ghestaen ende gheleghen es inde prochie van Dickelvenne ende met zulke kommeren ende lasten alsser 
jaerlicx vutgaet ghelic ende inder manieren dat Arend Lamps tzelve goet nu tyt in pachte houdt gheldende 
in pacht VIII ponden V schellingen groten ende hier jeghen zullen de vornoemde Gillis Jacop ende Achte 
sVriese met Jacop de Cleerc haeren man over hemlieden ende de zelve Jacop als voocht van Hanekin de 
Vriese voornoemd hebben aenveerden behouden ende parsueel ghebruucken alle de andere 
overeervinghe ende erfachticheden bleven achter de voorseyde Gillis ende Mergriete also die ghestaen 
ende gheleghen zijn inde prochien van Smeerebbe Desselberghe Heusdyne Dickele Ghendbrugghe ende 
elders met alle de huisinghen boomen ende catheylen daer up staende toebehorende ende anclevende met 
zulker renten ende commeren alsser jaerlicx [....?] voort behouvde de voorseyden Gillis Jacop ende Achte 
sVriesen metgaeders den voorseyden weese up tvoorseyde goet thuukelghem toebehorende de vorseyde 
Lysbette Sneevoets de somme van ii ponden viiii schellingen groten tsiaers erflic die de zelve Lysbette met 
Cornelis haeren man huerlieden hoir ende nacomelinghen zullen mochen lossen ende quiten teenegade of 
bij pacheele mids betaelende voor elcke penninc erflic xviii penninghe [eensweche?] voort behouve de 
voornoemde Gillis Jacop Achte ende de weese de heerlike rente te Smeerebbe zonder de voorseyde 
Lysbette Sneevoets Cornelis haeren man ande voorseyde goedinghen ende eervlike renten voorschreven 
eenich recht te hebbende heeschene haelen of [....?]  in eenigher manieren ende alse vanden heerlike 
rente die men jaerlicx ontfaet ende daeraf nu de zaterdaechavondt int voorseyde goet tHuukelghem 
altoies sondaechs na dertiendach ende van x schellingen groten tsiaers lyfrente staende ten leve van 
Coppien vander Streect ende Haneken vander Muelen up tclooster van de Mons Saint Martin 
toebehorende den sterfhuyse vanden voorseyde Mergriete Lamps die twee percheele van goedinghe 
bliven ghemeende ende onverdeelt elke vander voorsyde persoonen daer inne hebbende ende behoudende 
zijn recht ende nuds, ende de verdelinghe vande anderen goedinghe mee bleven achter de voornoemde 
Gillis ende Mergriete die tauden tijde tusschen de voorseyde persoonen ghesciet es ende daeraf alc zijn 
deel themwaerts heeft so kenden huerlieden de vorseyde persoonen alwel verhoyrsaet verpaerd verdeelt 
ende al wel verscheeden van elc anderen goedinghen ende versterfte voorscreven ende hebbe elc anderen 
daeraf wel ende wethelic quit gescolden ende scelde quite nu t’eeuwelike daghe  datum viiien february 
anno lxii. 

 
159. [30, fol. 278vo]: 7 juni 1467.  Kenlic zij dat joncvrauwe Katheline Meyererts wedewe 

Colart Rommelins grootvrauwe meterne van Callekin Rommelins Clays haer zoons dochterkin dat hij 
hadde bij Katheline sClercs zinen eersten wive was commen es etc. kende etc. dat zoe uut jonst (?) ende 
minnen ghegheven heeft ende gheeft etc. der vorseiden Callekin Rommelins haer [....kijne?] ende 
meterkind vorseid de somme van vier pond gr. eenswechdraghende omme der selver Callekin de vorseide 
somme up te heffene anverden ende ghebruken stappans der vorseide joncvrauwe Katheline haer 
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grootvrauwe ende meterne overleden zijnde de werelt al eer yemant van haer hoyre eenich goed hueren 
sterfhuuse toebehoerende ende anclevende halen alverden (?) of deelen zullen etc. emmer wel verstaende 
up dat tvorseiden Callekin overlede deser weerelt zonder eenich hoir van haer lichame commende achter 
haer blivende dat dan de vorseide ghifte ende somme van vier pond gr. weder succederen ende keeren sal 
up de ghone ofte thoir vanden ghonen daerof de selve ghifte commen es. 

 
160.  [30, fol. 294vo (rolle)]: 22 mei 1467.  Jacob de Clerc, met Achten sVriesen, zijn vrouw, en als 

voogd van Hannekin den Vriese, Achtens broer, ‘vlien sgedeels’ van wijle Lijsbetten sVriese, ‘moye’ van 
Hannekin en Achten. 

 
161. [31, fol. 146-147]: 19 september 1469.  De helft van een ‘mannen stove’, geheten ‘Inde 

Parkement Stehe’, eigendom van Jooskine Teerlinc fs. Symoens, is verhuurd aan Jacop den Cleerc voor 8 
pond 10 schellingen groten. 

 
162. [31, fol. 410vo (rolle)]: 8-15 februari 1471 (ns) Jacob de Clerc als voogd van Pierinkin Volkaerts, 

fa. Vincents (†), na de dood van de vader. Borgen: Claeys van der Mersch, Anthonis Rose en Jan de 
Voghele. 

 
163. [33, fol. 284vo-285]: 6 november 1476.  Her Jan de Smet presbiter, Lievin de Smet en 

Katheline de Smet samen met haar echtgenoot Jan de Clerc kinderen en erfgenamen van Pieter de Smet 
en Gheertruudt Sneekers hebben de erfenis van hun ouders onder elkaar verdeeld. 

 
164. [33, fol. 293]: 8 november 1476.  Meester Philips Sersanders heeft van Jacoppe de Clerc, als 

voogd van de kinderen van Matheeus Hoste, 10 pond groten wezengeld ontvangen, met welke som, en met 
een supplementair bedrag van 24 schellingen groten per jaar meester Philips Lipin Hoste zal onderhouden. 

 
165. [33, fol. 300vo]: 16 november 1476.  Jacob de Clerc en Gillis Hoste, als voogden van de kinderen 

van Matheeus Oste (en Jan de Clerc als een van de vrienden en maghen van de wezen), hebben aan Jan 
vanden Vivere, kruidenier, een behuusde stede, wesende eene cruderye verhuurd. 

 
166. [34, fol. 60]: 27 februari 1478 (ns)  Jacob den Clerc, als voogd van de kinderen van wijlen 

Matheeus Oste, heeft 12 schellingen goten tegoed van Goesin vanden Bogarde. 
 
167. [34, fol. 127]: 4 maart 1478 (ns)  Jacob de Cleerc, gedeputeerd uit het college der schepenen. 

Gift van 12 groten aan Lievin de Cleerc, vanwege Lijsbette Peaerts, vrouw van Jan Anaels (?) 
 
168. [35, fol. 30]: 23 januari 1479.  Kenlic zy alle lieden dat Lieven Sneevoet filius Gillis 

commen es voor scepenen, kende ende lyde ghehadt ende ontfanghen hebbende byder hand van Jacop de 
Clerc, verwere, de somme van xx schellinghen groten die Jacop Sneevoet in voorme van testamente ende 
vutersten wille voor zin overlyden ordoneerde ende gaf Meertine Sneevoets svoorseiden Lievens dochtere 
die hy heeft by Lysbette sRuwan zynne wive heeft mids dien den zelven Jacop de Clerc over tgheel hoir 
van de voors. Jacop Sneevoet wettelic quyte ghescolden ende scelt quyte van al tguene diemen heml. ter 
causen van den voorn. ghifte naermaels zoude moghen heeschen hemlieden voort belovende de voorseyde 
betalinghe te warenderne ende houden staende theuwelicken daghen verseckert up hem ende up altzine.  
Actum xiii en january a.d. lxxviii. 

 
169. [35, fol. 126]: 2 januari 1479.  Haechte sVriesen by consente van Jacop de Clerc haren man 

comt in ghedeele van zulker goede ende versterfte als daer Jacop Sneevoet vute verstorven is vanden eene 
vierendeele vanden gheelen versterfte ende bergheert daeraf baete theffene ende commer te gheldene an de 
wet vander poort versekert up haer ende up al thare ende voort es borghe over haer Jan de Vriese Actum 2en 
dach van lauwe anno 78. 

 [Hierboven staan gelijksoortige verklaringen dd. 2 januari 1478 van Lysbette Sneevoets x Cornelis Lievyns, 
zuster van Jacob Sneevoet voor wat de helft van de erfenis betreft borg: Lieven de Gruutere brauwer, en van 
Jan de Vriese filius Lievyns voor wat betreft 1/4 deel borg: Jacop de Cleerc].  

 
170. [36, fol. 3ro]: 5 sept 1481.  Katheline Stute moeder en voogd van Callekine Loetins haar dochter 

die zij had bij Jacob Loetins haar man, mitsgaders magen en vrienden van de zelve wees, te weten Claeys 
van Bommale, Jacop de Clerc, Steven Moerslach, Jan van Wymersch, Lodewijc Curthals en Lievin 
Damere, verklaren aan schepenen als oppervoogden inzake verkoop van zekere goederen van de wees. 
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171. [36, fol. 27vo]: 10 december 1481.  Staat van goed van Betkin van Zele fs. Jans, die hij had bij 
Margriete sCleercx fs. Goessins, zijn wettelijke vrouw, de wees toekomende bij het overlijden van 
dezelve Margriete, haar moeder, welk goed Goessin de Clerc als grootheer en voogd van dezelfde wees 
opbrengt. Hieronder: der weezen vierendeele van een hues ende stede wesende eene vaerwerie staende up 
de houc van de Jacopine brugghe up de zyde t’Onderberghe (waar de vader van de wees in woont). 
Maghen en vrienden: Jan van de Poele filius Martins, oem, ter causen van zine wive, hr. Jan Hiele 
presbiter, Siemone Hiele en Lieven [Bonne?]. Borgen: Jan van der Hulst en Dieric Bracman. 

 
172. [36, fol. 40vo]: 21 januari 1482 (n.s.). Staat van goed toekomende de minderjarige kinderen van 

Jan de Cleerc en Katheline de Smet, bij het overlijden van hun vader. 
 
 Kenlic zij alle lieden dat dit es den staet van goede toebehorende Hannekine, Staeskine, Laukine, 

Claeskine, Johannekine, Aechtkine ende Callekine sCleercx Jans kindren die hij hadde bij Kateline 
Smeets zijnen wive den voorn. wesen toecommende verschenen ende verstorven bij den overlijden van den 
voorn. Janne huerlieden vader was, welc goet Jacob de Cleerc als oom ende vooght van de voorn. weesen 
upbringht ende overgheeft voor ons heeren scepenen. Den uppervooghde ghelijc hij datte ten sterfhuuse 
van den weesen vader jeghen huerlieden moeder als houderige ende Mergriete sCleercx der weesen 
zuster met Lievin Ghiselins hueren mans als mede hoyr bij sine van ghemene maghen ende vriende van 
den wesen te wetene Lieven Ghiselins fs Jacops, Paesschier van der Ghuchte alias Scuerbraet, Vincent 
Tornoy, heer Jan de Smet, presbiter, Lieven de Smet, Stevin Moerslach, Jan de Cleerc fs. Jacop ende 
Gillis Eergoot ende ten meesten huerebuere ende proffijt vanden zelven weesen verpaecht, verheffent 
ende verdeelt heeft. Alvooren verclaerst de vooght hoe dat hij bevonden ende verstaen heeft dat her Jan 
de Smet, presbiter, der houder broeder binnen den levene van Janne der weesen vader den zelven Janne 
ende huerlieder moedere ende ooc Lievine de Smet zijnen broedre den weesen oom van den moederliker 
zijde refigueerde, updrouch, vercocht ende overgaf omme VI lb groten sjaers zijn leven lanc, zulce leen 
ende erve als hij hadde ligghende binnen de prochie van Assene bij Sente Denijs waer af den weesen 
moedre vanden eende heelt in eerven quam ende Lievine huer broeder van den ander heelt, van welker 
heeltsceede bij der wesen vader ende moeder an ghenomen bij den vooght maghen ende vrienden, den 
weesen ghemeenlic met Margrieten haerlieden zustre als wel in leene als in eerve den heelt toegheleit es 
mids welken als over den weesen portie ende andeel van ghestelt es ter causen van den behuusde goede in 
de prochie van Lebbeke jeghen over den Pollepele de weese gherecht te zine elc in een 8e deel van de 
eerve, vierendeel van vijf bundere ende de alf leene ende eerve ligghende te diverssche parcheelen 
gheldende tgheheel goet siaers in pachte twee lb. vier sch. groten ende van den onbehuusder stede ende 
erve binnen Assene, elc een 8e deel in deen vierendeel van drie bunder ende twee hondert roeden eerve 
int gheheel gheldende boven rente twee lb. groten siaers met ghelike deelen vande huusinghen, boomen 
ende catteylen diere up zijn toebehoeren enden anclevene mueghen ende met zulker renten alsser jaerlicx 
uutgaet ...erven(?) elcx lettel min of meer danaf den wesen moeder behoudt deen heelt vanden vladinghen 
vanden weese deelen te huerer bijlevinghe huer leven lanc voort de weesen dooghende huerlieden andeel 
vanden jaerlicxscher lijfrente die men her jaeren daer vooren besorghen moet enden alse van dat van de 
handtste weesen maerle naercomerlide(?) van de weesen moedre eervachtich wesende van al dies 
vorseide eechts(?) zoude moghen vermeten ande splete(?) van leene hier inne begrepen daer dan 
eervachtich uute zoude moghen versterven elken vanden weesen dan staende in huerlieder rechte 
ghemeelic(?) der jaerlicxscher rente die vader ende moedere van den weezen zekere tijt van jaren 
ghegheven hebben ende de weesen met huerlieden moeder noch gheven moeten also langhe alst gode 
ghelieve ende hij Jan der weesen oom dlijf der weerelt hebben ende behoude zal. Item hebben de 
vornoemde weesen binnen Ghend elc een 8e deel in deen heelt een 24e deel min(?) vanden huusen ende 
stede daer huerlieder moedre nu inne woent wesende een rootveerwerie staende an den voet van den 
Pasbrugghe ande zijde ende thuuse gheheete de Rape an dandre met ghelike deelen vande veervhalame 
daertoe behoerende puttinghe, goten ende alle andere toebehoeren van voore tot achter met twee 
schellingen vier penningen groten siaers eerfelic uute den gheheele huuse gaende zonder meer commers, 
tgheheel veervhalaem gheestemeert  ziide wert tien lb. groten. Item hebben de voornmoede weesen in 
ghereede ghelde commende  van haerlieder deelen van al den ghereede ghoede ghelde zelvere catteylen, 
juweelen ende sculden van baten hemlieden ghebuert ten vornoemde sterfhuuse ende datte boven alle 
commere, cost, last ende sculd vanden weese vadre was sepulture, testamente ende uutfaerde voort boven 
alle andre commere alzo vanden passerne ende makene van deze huerlieden state van goede als 
andersins mids dat den weesen moedre al an huer ghesleghen ende thuere last ghenomen heeft zunere(?) 
ende met de somme van 42 lb. groten rustende onder den weesen moedre voorseids die de zelve huere 
weesen daermede ende met den vladinghe jaerlicx commende van huerlieder deelen van leene, eerve ende 
huuse voorscrevene ende beloeft te houdene van ate, drancke, cleede, caussen ende scoens linen ende 
wullen redelic ende thamelic naer huerlieder staet, huerlieder deele van huuse houdende te ghereke 



Stadsarchief Gent 

- 51 - 

gheldende ende weerende de rente jaerlicx daer uut ende uute huerlieder eerve gaende ende ooc de 
lijfrente van her Janne hueren broeder vornoemde al onghemindert den p...papalc(?) ende zonder 
huerlieder cost up ewelic de vooght  scet quite der weesen moedre vornoemde ende kende hem....(?) 
jeghen uter namen van den weesen wel verdeelt ende versceede ziinde de vooght ut verlaten der vooghdie 
ende quite ghescolde ende der weesen moedre ut vooght gestelt van de zelven hueren weesen ende zoe 
vooght zijnde heeft den houdere van desen state belooft, bekent ende versekert up haer ende up al thare, 
voort  zijn  buerghe over haer ende elc over al Lievin Ghijselincks ende Lievin de Smet vornoemd. Actum 
21 januarii anno  LXXXI. 

 
173. [36, fol. 130vo]: 3 januari 1482 (n.s.) Jacop de Cleerc wordt voogd van Christienekin, Staeskin, 

Laukin, Claeyskin, Nannekin, Aechtkin, Callekin sCleercx fs. Jans, die hij had bij Kathelijne Smeets, zijn 
vrouw. 

 
174. [36, fol. 362]: 13 juni 1483.  Jacob van der Linden comt in ghedeele van zulken goede ende 

versterfte als daer joncvr. Jehanne sClercx zijne moeder was uute verstorven es te weten in deen derde 
van gheele versterfte daer af dat hij begheert bate te heffene. Borg over hem: Joos Coppins. 

 […] 
Liisbette van der Linden comt in ghedeele van alzulken goede ende versterfte als daer joncvr. Jehanne 
sCleercx haer moeder was, uute verstorven es, te wetene int derdendeel vander gheelder versterften, 
dezelve versterfte in drien ghedeelt, begeerter bate af te heffene ende beloofter commer af te gheldene, 
naer de wet vander poert. Verzekert up hare ende up al thare. Borg over haar: Jan van Wymeersch, haar 
zwager.  
[…] 

 Kateline van der Linden met ende bij consent van Jan van Wijmeersch haren man comt in ghedeele van 
alsulken goede ende versterfte als daer joncvr Jehanne sCleercx haer moeder was uute verstorven es, etc. 

 
175. [36, fol. 451vo]: 31 januari 1484. Staat van goed van Hannekin, Arekin ende Betkin van der Guchte, 

Passchiers kinderen die hij had bij Jhanne sCleercx zijn wettelijke wijf, de wezen togekomen bij het 
overlijden van hun vader. Goed wordt opgebracht door Jan van der Guchte als oom en deelvoogd. Magen 
en vrienden: Arendt van der Guchte, Jacop de Cleerc, ooms, en mr. Lauwerens vanden Berghe. 

 Erfachtigheden in de parochie van Semmersake, Vurste en Wassene. Huizen binnen Gent: een huis en 
stede op de Nederkouter, waarin de vader overleed; Item zyn de voornoemde weesen gherecht in een x ste 
deel van eender woonste staende byder Watermuelne, een houchuus zynde Arendt van Up den Bosch 
ghehuust an deen zyde ende dezelve Arendt gheerft an dander zyde. Jacob de Clerc is borg. 

 
176. [36, fol. 520vo]: 10 december 1483.  Kenlic zy ... dat dit es den staet van goede toebehoorende 

Jooskine ende Staeskine Oste, Justaes kinderen die hy hadde by Mergriete sCleercx zyne wive was, 
derzelver weese toecommende ende verstorven by den overlyden van Kathelyne sCleercx den weesen 
moeyen was.  

 Magen en vrienden: Arend de Cleerc, Jacop de Cleerc filius Pieters, Jan Haenbec, Stasin Huughe en 
Jooris Rommelin. 

 
177. [37, fol. 37vo]: 24 januari 1485 (n.s.) Staat van goed toebehorende Copkine, Coorkine, Crystine 

ende Aechtkine Tornoys Vincents kinderen die hij hadde bij Margriete sCleercx Jacops dochter zijnen 
wive der voorn. weesen toecommende bij den overlijden van voorn. Margriete hunne moeder, opgebracht 
door Jacob de Cleerc als grootvader en voogd van de wezen. Magen en vrienden zijn Jan de Vriese, 
oudoom, Jan de Cleerc en Jacob Cauwens, ooms, Lieven van Melle, Jooris de Munter en Fransois Vylinc.  

 Eerst hebben de wezen de helft van een huis en stede staande in de Magheleinstraat daar hun moeder in is 
overleden en hun vader in woont, naast het huis van Janne Coolins, backer, aan de eene zijde en een huis 
van Sanderse van der Tenten(?) aan de andere, met een heeltscheede duerrgaende van allen zijnen 
plaetsen, aysementen, lochtyngen ende ghelaghen diere toebehooren ende ancleven, en met 5 sch. groten 
tsiaers erfelicke en 10 sch. gr. tsiaers lijfrenten uuten gheelen huuse gaende zonder meer commers. Item 
een twee ende dertichtste deel van eenen huuse ende stede staende inde Veltstrate up den houc van de 
Conduitsteghe daer de wed. Sneevoets inne woont, ooc met ghelijken deelen van al zijn plaetsen, 
aysementen ende ghelaghen [...] verhuurt de vorn. weduwe Sneevoets omme 34 sch. tsiaers tgheel huus.  

 De vader heeft een som van 44 ponden onder zich. Borgen: Joris de Munter en Fransois Vylinc. 
 
178. [37, fol. 88vo]: 21 december 1484(85?)  (Rolle): Jacop de Cleerc wert vooght van Copkine, 

Jooskine, Crystinne ende Aechtkinne Tournoys, Vincents kinderen die hij hadde bij Margriete sCleercx 
zijne wive was, verstorven van den moeder.   
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179. [37, fol. 198vo]: december 1485.  Staat van goed toebehoorende Betkin sCleercx Goeskins 

dochtere die hij had bij Lysbette vande Walle, de wees toekomende bij het overlijden van de moeder. 
Goed wordt opgebracht door Jan vande Walle fs. Martins als voogd. Magen en vrienden zijn Gheert van 
den Walle, Christiaen van de Walle en Gheert van den Strate. Grond buiten Gent; binnen Gent een huis 
met lochting en achterhuisje op de Achterhoye, op de hoek van de Visschestraat, waarvan de andere helft 
de vader toebehoort, welk huis is gekocht voor het overlijden van de moeder. Borgen zijn Boudin de Clerc 
en Jan de Clerc. 

 
180. [38, fol. 402vo]: 2 oktober 1489. Jacquemine Gurtebeecx met en bij consent van Jan de Cleerc, haar 

man, komt in gedeele van zulke versterfte van Lieven Gurtebeke haar broeder. Borg: Jacob de Clerc. 
 
181.  [39 (1492-'93), fol. 301v]: 6 sept. 1492.  Joos van Spiere over hemzelf en als voogd ter 

cause van Kathelyne Ympins zijn wijf, van de kinderen van Lauwereins de Caluwe, aan de ene zijde, en 
Joossyne sCaluwen aan de andere, terzake het overlijden van Janne de Caluwe, der wezen grootvader. 
Mergrieten Tornoys was der wezen grootmoeder. Genoemd: Francois Vylinc en Vincent Tornoys als 
magen en vrienden. 

 
182. [39, fol. 351]: 30 mei 1493.  Jacop de Cleerc over hem zelve ende als ten dezen vervanghende 

alle anderen hem anclevende gheheel hoers [...] van zulken goed ende versterften als daer Jacquemine 
sCleercx zijn zuster ‘t wijf was van Ghilesse Eergoet, [washemakere?] uute verstorven es; verkoopt al 
zijn recht in de nalatenschap aan Ghilesse. 

 
183. [39, fol. 391]: 27 augustus 1493. Christoffel Grootheere wordt voogd van de vaderlijke zijde en Jan 

de Clerc, roodverver, van de moederlijke zijde van Liefkinne Ghyselins fs. Lievens die hij had bij 
Mergriete sCleercx zijn wijf, verstorven van zijn vader en moeder. 

 
184. [39, fol. 402]: 3 januari 1492.  Jan de Cleerc fs. Jans ende voogd van de moederlijke zijde 

van Liefkin Ghyselins fs. Lievens, die hij had bij Mergriete sCleercx fa. Jans, met en bij de raad, advies 
en consent van Jacob de Cleerc, oudoom, Justaes de Cleerc, oom, Jan van Zele, die de grootvrouwe van 
de wezen in huwelijk heeft en Jacop Helaut, maghen en vrienden van de wezen, alle van de moederlijke 
zijde; wensen baten te heffen van de versterfte en goed waaruit de vader van de wezen is verstorven. 

 
185. [40, fol. 228ro]: 11 december 1495.  Akte betreffende leengoederen in de prochie van Lebbeke, 

die gekocht zijn door wijlen Jan de Clercq en Kathelyne de Smet. 
 
 Kenlic zij allen lieden dat Jan de Clerc fs. Jans ende Jehane sCleercxs wettelicke gheselnede van Jacop 

Hellaut, haren man elc over heurlieder zelve, voort de vornoemde Jan in den name ende als vooght van 
Liefkine Ghijselins fs. Lievins die hij hadde bij Margriethen sClercx zijnen wive ende insghelicx Jan van 
Zelle, roetververe, als ter causen van Kateline Smets, zijnen wive wijlen wedue vande vorseide Jan de 
Clerc dan de vooght van Staeskine, Laukine ende Aechtkine sClercx svorseyts, Jan ende Katelinen 
kinderen. Item  broeders ende zusters van Janne Jehannen ende Margrieten voornoemde de zelve Jan de 
Clercsen ende Jan van Zelle alzo verre alst haeren weesen angaen mach bij consente van elc anderen, 
insghelicxs van Jacop Helaut voornoemd, voort van Jacop de Clerc oom, Jan de Clerc fs. Jacops ende 
maghen ende vrienden ghesamendelic commen ziin voor scepenen van ghedele in Gend, kenden ende 
lijden als van zulc eenen lenen ende zelven perselen van ervachticheden als de voornoemde Jan de Clerc 
dhoude ende Kateline Smets zijne gheselnede haere vader ende moeder t’andren tijden cochten ende 
vercreghen jeghen her Janne de Smet presbiter der vorseide haerl. broeder, lighende binnen de prochie 
van Lebbeke, boven Dendermonde ende daer omtrent, daerof de vornoemde kindren sCleercxs 
eervachtich zijn in deen heelft ende haerlieder moeder in dandre helft dat zij der vorseide haerlieder 
moeder ende Janne van Zelle, haren man, bij virtute van dese wettelic ghetransporteert, upghedreghen 
ende overghegheven hebben de zelven haerlieder portie ende heeltscede vanden leene ende al der 
ervachtichede dat zij hebben ende haerlieder vader ende moeder tsamen cochten jeghen haer Janne 
haerlieder oom gheleghen binnen den prochie van Lebbeke voortnoemde ofte daer omtrent met den 
heeltschede van alle den cateylen, husinghen ende leeninghen daer up staende ende anclevene met uuter 
ghesteken noch ghesondert(?) omme hemlieden die te ghebruukene, te vercoopene oft herlieden wille der 
mede te doene thaerlieder propheyt goede sonder hemlieder kindren selvre der ... eemits(?) recht te 
hebbene oft haerlieder moeder eenighen medestant te moghen doene in eeneghe wijs. Midts dat zij van al 
desen renunchierden(?) thaerlieder moeder behouf haer ende haeren vornoemde man der t.. machtich(?) 
ende hemlieden ..ommerachtich(?) makende. Ende ditte omme deswille dat de vorseide Jan van Zele in 
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zijnen propren name themwaerts ghenomen alle de vorseide kindren ghesonden wert ende belooft heeft te 
quitene ende ontheffene van haerlieder porcien ende andelen van zulken III lb X s III d lijfrenten als 
tsthuus(?) van haerlieder vader ghehouden was ende er te ghevene ende betalene den vornoemde Jan de 
Smet, presbiter tzijnen lyven als hem voor den coop vanden vorseide leene ende ervachtichede te Lebbeke 
ende daer omtrent ende ooc voor diverssche eervachtichede te Hassene(?) ende daer omtrent belooft ende 
toe gheleyt van welker eervachtichede te Hassene(?) ende daeromtrent de vornoemde kindren scherpe 
haerlieden porcien ende andelen hebben ende behouden zullen ende zonder eeneghen last vanden 
vornoeme lijfrenten. Behouden dat den kindren moeder de gheheel vlandinghen van dien landen hebben 
ende heffen zal hare leven lanc. Hier inne hebben van ghedeele vorsteide als uppervooghden alzo vri alst 
den wesen an gaen haerlieden consent ghedaen. Ende de vornoemde here Jan de Smet voor scepenen 
comparerende heeft midts den kindren heelft vanden vorseide landen te Hassene ende daeromtrent ende 
insijkelincx allen andren zeke(?) bij haerlieder vader hem ghedaen als up hem ende up al tzijne ende 
andinghers(?) alzoe vre alst hemlieden angaet gheconsenteert te zijne ende blijvene vortnoemde quite, 
ontlaste ende ontsheghen van zijnder vornoemde lijfrente zijn actie gheel nomen(?) up zijnde vorseide 
zuster ende Janne, haeren man ende den andren zeke(?) die hem ghedaen hebben oft belooft te doene. 
Actum XI in decembre XLV. 

 
186. [40, fol. 229ro (boven)]: 12 .... 1495.  Scepenen ..... ghedaen by joncvr. Margrieten 

sWydels (?) ... wijlen ... van Lieven de Smet als moeder ende vooght van Jehanneken en M..ynkine tSmets 
haere kinderen die zoe hadden by den voorn. Lieven haere man, was voort van Jacob Charels, maghen ... 
Jan de Smet presbiter, Jan van Zele, rootwerwere ooms, Jan ende Justaes de Clerc fs Jans, Jacob Hellaut 
ende Clavin Calberch maghen ende vrienden van de voorn. wesen, etc. etc. 

 
187. [41 (1496-'97), fol. 16vo]: 3 dec. 1496.  Kenlic zij allen lieden dat Baerbele sKnibbere fa 

Jans met ende bij consente van Gillis de Cleerc fs Jacops haeren man ende kerckelicken vooght commen 
ende ghecompareert es voor schepenen van ghedeele in Ghend, kende ende verclaerde dat Willem van der 
Zwalmen, als in huwelick hebbende joncvr. Kathelynen Peete te vooren weduwe van de voors. Jan, die 
voocht van de zelver Baerbele harer dochter ghezyn ende huer Barbele ende Gillisse hueren man ghedaen 
heeft goede clare juuste rekening ende bewijs van alle handelingen gouvernement ende beleede, dat de 
voorn. joncvr. Cathelyne ende Willem van alder voors. Barbelen verstorvenen vaderlicken goede 
dienende den tijt van haerer voochdie in ontfanghe ende uutghevene ghehad hebben, kennende haer van 
de zelver hueren vaderlicken goede, en tbegrijp van de state danof voortijts ghexpediert bij de voorn. 
Willem [...] Barbara had ook een broer Hannekine de Knibbere, over wie Willem van der Zwalmen en 
Cathelyne, zijn moeder, eveneens de voogdij voerden. Hannekine is echter overleden. 

 
188. [41, fol. 164ro-164vo]: 21 april 1497.  Staat van goed toebehoorende Kopkin Hellaud 

Jacops zone die hij had bij Jehannen sCleercx fa Jans, de wees toekomende bij het overlijden van de 
voorn. Jehanna zijn moeder, welk goed wordt opgebracht door Jan de Clercq fs Jans, oom en deelvoogd. 
Magen en vrienden: Justaes de Cleerc, oom, Jan van Zele en Gillis de Cleerc, rootverwers, bij vriendelick-
heden verpaendt.  

 Binnen de parochie van Asstene bij St. Denijs zeker cleenlic deel harer moeder toecommende van haeren 
vader in eenighe perceelen van t'anderen tijd bij de voorn. Jan der weezen grootheer was ende Cathelyne 
tSmeets haerer grootvrauwe tsamen gheconquesteert binnen haerlieder huwelick ligghende ghemeene 
ende onverdeelt metter voors. grootvrauwe die daer an huer bijlevinghe behoudt, insgelijcx den voors. 
Janne ooc Justase ende Aechtgen sCleercx der weesen ooms ende moeye ende Liefken Ghyselins die elc 
daer in van ghelycken deele gherecht zyn, elcken contribuerende inde renten der uutgaende alsoot 
behoort, Item heeft voorts binnen der parochie van Dronghene een cleenlick porcie van zekeren 
ervachticheden der weese moeder haren broeders zuster ende neefkin voorn. hoe hier te vooren 
toecommen bij den aflyvichede van Mergrieten ende Jacquemynen sCleercx der weese oude moeye die 
danoef mette weesen alsnoch ghemeene leggen(?), Item heeft de wees een heeltscheden van de drie 
vierendeel van omtrent 300 roeden eerven bij de voors. haren vader ende moeder binnen huwelick met 
ghemeenen ghecocht binnen de parochie van Crancheye(?) in Vierambachten, danof hueren vader dander 
heelft toebehoort [...] Voorts heeft de wees het zesde deel in de heelft van neghen delen van tien van een 
huis ende stede, een veerwerie zijnde staende anden voet van der Pasbrugghe met ghelycke porcien van 
den lochtynghe allame, loode, vrijheden ende andere ghelaghen die over alle zijden toebehoren, also de 
voors. Jan van Zele die de grootvrauwe in huwelick heeft dezelve verwerie ghebruuckende es ende ooc 
mede zodanighen porcie van den 2 sch. 3 d. gr. tsiaers erflic in cheynse der uutgaende zonder meer. [...] 
Ende ditte boven den toelaghe van shouders porcie van den huuse an tPas dat hij der weese daer jeghen 
inder mids dien dat bij den voogd, magen ende vrienden hem houden gheconsenteert es alleene te 
behoudene thuus ende backerie daer hij inne woont hem alleen bleven toebehoorende up de Nieustrate, 
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belast met 20 gr. tsiaers cheyns ende 10 sch. gr. tsiaers erflicken losrenten daerin die van den Philiedaens 
up heffen zonder meer commers [..] 

 N.B. Deze akte doorgestreept en in marge staat: Up den 6 in meye 1508(?) zij gesenteert Jan de Clerc 
over hemzelve ende als van Liefkin Ghyslins ende Justaes de Clerc, tsamen hoirs van Copkin Hellaudt 
Jacops zone ende consenteerde int dooden van desen staete midts den ghenouch doene bij hemlieden 
ghedaen. Actum ut supra 

 
189. [42, fol. 33]: 1502.   Jan dHooghe fs. Lieven comparerende voor schepenen (....) ontfaen 

hebbende van Jacob de Cleerc in quytscheldinghen ende aflossinghe van zes schellingen grote ..... die hy 
hadde up zes bundere erven gheleghen binnen de prochie van Cadinghe (?). 

 
190. [42, fol. 75-76ro]:   Genoemd in een staat van goed (kort bekeken): Jacob de Cleerc, 

joncvr. Katheline Smithers, grootvrauwe, joncvr. Lievinne sHoeghen, Lieven de Moer, Lieven van 
[Loofken?],. fa. Adriaan, meester Franchois de Smitere, Jacob Boudins, Lieven Doens en Jan van Loo. 

 
191. [42, fol. 105vo]: 28 juni 1500 Jan de Clerc fs. Jacobs met Jan van der Mersch (priestere broeder), 

Wyllem Hiele, Jan Hyele en Ector Noteboem als maghen en vrienden van Adryaan van der Mersch, zoon 
van Francoys. 

 
192. [42, fol. 112vo]: 3 februari 1500. Jan van Zele, rootverver, vader ende als vooght van Betkin van Sele 

dye hy hadde by Margriete sClercx zijner tweeste gheselneede was comt in ghedeele van sulcke goed 
ende versterfte als daer Goesin de Clerc ende Lysbette Lyppins zijne gheselneede der weese groother 
ende grootvrauwe was uute verstorven sijn ende dytte in d’een helft vande ghelde versterften duergaende 
begherende danof bate te heffene ende beloofte commer af te gheldene [id trech?] van de sterfhuuse ende 
der wet van de poort datte versclierde up hem ende up al tzijnen voort consenterende danof over hem 
borghe te stane Jan de Clerc fs Jans, rootververe ende Jan van Hulst. 

 
193. [42 (1501-1502), fol. 211v]: 11 aug. 1502.  Staat van goed toebehorend Adolfkin, Joozyne, 

Jehannekin en Luzykin Hexstijls meester Jans kinderen die hij had bij Mergriete Annaerts zijne wijve, de 
wezen toekomende bij het overlijden van hun voorn. moeder. Goed wordt opgebracht door Jooris de Vos 
als voogd, jegens der wezen vader en de magen en vrienden, te weten Augustijn Annaert, Colaert van der 
Straten, Arend Taetse, Jan de Cleerc fs Jans en Matthijs(?) van Buxstale. Huis waarin de moeder overleed 
aan de Hooftbrugghe, het hoekhuis wezende, Jacob Crabbe gehuisd daarnaast ter ene zijde. Arend Taets 
en Jooris de Vos borgen. 

 
194. [42 (1501-1502), fol. 219]: 30 juni 1502.  Jan de Crooc fs Gheraerts als houder achter-

gebleven van Kathelyne Heys. Borgen: Lieven de Vechtere en Jan de Clerc, roodverver. 
 
195. [42 (1502-1503), fol. 222vo]: 10 febr. 1503 (n.s.) Arend van der Guchte komt in gedele van zulke 

goede en versterfte als daar Jehanne sCleercx zijn moeder uit verstorven is, te weten van de gehele 
versterfte, begerende daarvan baten te heffen en beloofde commer daar af te gelden, naar de wet van de 
poort, verzekerd op hem en al het zijnde. Als borg over hem treedt op: meester Jan Impin. Op zelfde folio 
gelijke akte voor Lijsbette vanden Ghehuchte, met haar echtgenoot en voogd Lievin Langheraert. 

 
196. [42 (1502-1503), fol. 267]: 21 januari 1503 (n.s.) Lieven van Heerloo, voor een zesde staak 

erfgenaam in de versterfte van zijn vader Joos van Heerloo, verklaart dat hij zijn erfportie heeft 
getransporteerd aan Beatrissen van Betsebrouc, zijn moeder en weduwe van voorn. Joos, om als haar 
eigen goed te gebruiken, en dat wegens zekere som van geld die de voors. Beatrisse hem Lieven eerder 
bij uitkoop had opgelegd en het surplus over hem belooft te betalen aan Pieter de Cleerc, roodverver. 

 
197. [42 (1502-1503), fol. 280v]: 17 mei 1503.  Lysbette van Zele met en bij presentie van Daneel 

de Voghele, haar man en kerkelijke voogd, verklaart dat Jan van de Po...?, schipman, haar schoonoom, 
goed bewind en administratie heeft gevoerd van de goederen haar verstorven bij het overlijden van 
Goossin de Clerc en Lisbette Lippins, haar grootheer en grootvouw. 

 
198. [42, fol. 282-283v]: 1502-1503.  Akte betreffende de nalatenschap van Gillis Sneevoet; 

bovendien verklaring van de schepenen van Gent dat de verdeling van de nalatenschap op 8 februari 1463 
heeft plaatsgevonden. 
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Scepenen van ghedeele raed ende paysierders vander stede van Ghend doen te wetene allen den ghenen 
die dese presente brieven zullen zien ofte hooren lesen vut van dien dat up tyt voorleden zeker partayge 
verhoyrsatinghe ende verdeelinghe ghesciet en wettelic ghepasseert es voor scepenen huere voorsaten 
van zulcx goede ende versterfte als daer wijlen Gillis Sneevoet dhaude ende Mergriete Lamps zyne 
gheselnede vute verstorven waeren, dwelcke succederde naer haer overlyden 
Te wetene up Gillis Jacop ende Lysbette Sneevoets ghebroeders ende zustere svoorseyts Gillis kinderen 
bijden zelve Mergrite Lamps ende up Jacop de Cleerc ter causen van Aechte sVriesen met Janne de 
Vriese hueren broeder ende kinderen van Lieven de Vriese hueren broeder ende kinderen van Lieven de 
Vriese die hij hadde bij Cathelijne Sneevoets zynen wyve alsnoodt blijcken mach bijden wettelicken copie 
danof ghewaghende in date vanden xviiien daghe van spoorkele anno xiii (c) lxiii (1463) in scependom 
meester philip serssands her lodwyc stermaes ende hueren ghesellen gheregistreert in lxiiiie blat van 
huerlieder scepen boucke bij welcken partaege de voorseyde Lysbette Sneevoets met Cornelis Lievens 
hueren wettelicken vut gheldende bleef vande zelve Mergriete Lamps hueren moeder [...] 

 
 [..] zal de voorn. joncvr. Aechte sVriese met Jacob de Cleerc hueren man hebben ende behouden alle de 

percheele van eerfachtichede liggende in Bouchoute en de beke danof de groote en jeghenoorde hier nu 
volght eerst up [franchin] voor crabbinghe int groote stic twee dachtwant ende 23 roeden ende een 
buerendele van eende roede zuutwestwaert ende oostwaert es ghelant de weezen van Symoen Borluut,  
Item up tzelve cauterkin neffens de strate by [Stontins ?] lochtinc zuutwaert 69 roeden dezelve weezen 
ghelant noortwaert,  Item up t cauterkin achter daalmen hendende ande Ghendwech de zyde noortwaert 
65 roeden ende een alve dezelve weezen ghelant westwaert ande Ghendwech de zyde noortwaert cxv (?) 
(115) roeden ende een alve dezelve weeze ghelant westwaert. Item up Vossehol boven de Sp...hole een 
dachwant ende x (10) roeden de zyde westwaert dezelve weezen ende Kathelyne Keysers oost. Item up 
boven den vossehole up tzelve velt cc (?) (200) roeden zuutwaert dezelve weeze ghelant oost ende thoyr 
van Janne Hansins west. Item up crabbinghen velt boven der Campinlant de zyde westwaert xxv (25) 
roeden een vierendeel min (?) dezelve weeze ghelant oost.. Item up tzelve velt beneden Indende dricht (?) 
cxxiv (?) (124) roeden ende een alfen up de zyde westwaert de zelve weezen oost ghelant. Item boven dese 
stucxken meersch liggende ande upstal an de beke te Bouchoute groot een alf dachwant heelstwanninghe 
dwelcke dese cavele volghen ende toebehoren sal (...?) t’expereren vande pachte van de lande in Dickele 
Pietre vande Strate west ende deselve weese noort ende boven dese sal de voorn. Aechts sVriesen hebben 
behouden ende posseseren teeuwelycke daghen de xl (40) g. (?) tsiaers eerflycke rente besedt up een huus 
ende stede staende in de langhe in de gheheetl. brandeborch daer nu ter tyt inne woont Augustus 
Scietcatte, zoude den voorn. Jan de Vriese daer anne noch ooc ande eerve boven verclaert eenich recht te 
hebben [...]. 

 
199. [42, fol. 302-303]: 8 augustus 1503.  Staat van goed van Arekin, Baukin en Callekin Taets 

kinderen van Arend Taets en Gheertruud Hecxstijls, opgemaakt bij het overlijden van hun moeder en voor 
de schepenen gebracht door meester Jan Exstijl, chirurgijn, als deelvoogd. Arent Taets als houder, 
mitsgaders jeghens Mertijne Taets met Janne den Cleerc haar man, Margriete Taets, wettelijke geselnede 
van Godevaerde de Wale ende Johannen Taets, begijn in Doye, alle drieën der wezen zusters en 
medehoirs, elc een zesde staak van de voors. haarlieder moeder. Magen en vrienden: Pieter van 
Turtelboome, Joos van der Slaect en Laureins Taetsse. 

 Naast gronden buiten Gent en divers renten wordt genoemd: een vierendeel van de huuse ende stede daer 
huerlieder moeder der weerelt in overleet ende huerlieder vader inne woont ghenaempt Sent Jooris 
staende ter voorhoofde ter Vierwechscheede bij de wevers capelle Jan van Putthem ghehuust an deen 
zijde ende Lieven van der Beke and ander metten vierendeel van de acht huusen, stallen, plaetsen ende 
meer ghelaghen an alle zijde van vooren tot achter achter uutcommende up de coutre, belast met zekere 
lijfrente. 

 Jan de Cleerc fs Jans moet een rente afbetalen. Pieter de Cleerc wordt vermeld in het kader van een 
lijfrente die hij moet betalen. Pieter de Cleerc fs Jacops wordt vermeld als buurman van een huis dat 
geërfd wordt door de wezen gelegen in het Cautersteeghskin. Jan de Cleerc treed op als borg van Arend 
Taets, die de voogdij over zijn drie minderjarige kinderen krijgt toegewezen. 

 
200. [42, fol. 356vo]: 20 december 1503.  Staat van goed van Gillekin, Laukin, Betkin, Baerbelkin, 

Callekin, Franssinkin, Aechtkin, Grietkin en Leenkin12 de Cleerc, kinderen van Willem de Cleerc en 
Fransijnen sGrooten Lievins dochter opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van de moeder van de 
kinderen en voor schepenen gebracht door Laureins de Groote oom en voogd van de wezen. Vrienden en 

 
12 Leenkin (of: Magdalene) de Cleerc zou later trouwen met Jacob de Clercq fs. Pieter [IVe]. Het is nog onduidelijk in hoeverre haar 
vader Willem fs. Gillis verwant was aan het hier behandelde geslacht. 
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magen: Pieter Wals, Michellemus Cop, Cornelis van Male, Geert vanden Bossche, Joos Brant en Roegier 
Goetghebuer. 

 - Een bebouwd pachtgoed in de parochie van Landegem (23 à 24 bunders) 
 - 7 gemet meersen in de parochie van Stekene. 
 - 4 bunder erf in de parochie van Kemseke. 
 - een gemet meers in de parochie van Kemseke. 
 - 1 bunder land in de parochie van Sint-Pauwels. 
 - Een klein stuk saailand in de parochie van Kemseke. 
 In bezit van de vader en de moeder: 
 - Eén bunder bos en meersen in de parochie van Eeke onderweghe Audenaerde 
 - In diezelfde parochie één perceel van een half gemet en een perceel van een halve dachmael. 
 - 175 roeden meers in de parochie van Hoykin. 
 - Een vierendeel saailand in diezelfde parochie. 
 - 250 roeden land in diezelfde parochie. 
 - 20 roeden land in de parochie van Wanneghem. 
 - Twee percelen van samen een bunder in de parochie van Cruushoutem. 
 Delen van huizen binnen Gent die de vader en de wezen gezamelijk bezitten: 
 - De helft van een huis in de Cammerstrate 
 - ¾ van twee huizen in diezelfde straat. 
 - ¼ van ¼ van een op de vest bij Sint-Clara achter de Vrijdagsmarkt.  
 Gillis de Cleerc was grootvader van de voornoemde wezen en hij had nog een bastaardzoon met name 

Jaspar de Cleerc. Laureins de Groote houdt op voogd te zijn en de voogdij gaat over in handen van de 
vader van de kinderen. Treden op als borgen van de vader: Gheerdt vanden Bossche, Roegier 
Goetghebuer en Joos Brant. 

 
201. [42, fol. 385]: 22 april 1504.  Regeling van de erfenis van Aechte de Cleerc filia Jans 

tussen Fransoys Dullaert fs Jans weduwnaar van Aechte de Cleerc aan de ene zijde en Jan de Cleerc en 
Justaes de Cleerc, broers van de voornoemde Aechte de Cleerc, in eigen naam en Jan de Cleerc als voogd 
langs moederszijde van Liefkin Ghyselins fs Lievins aan de andere zijde. Fransoys Dullaert draagt 
eerstens over zulke erfachtigheden als Aechte uit verstorven is en van haar zijde zijn gekomen en draagt 
voorts over het recht dat hij en zijn vrouw hadden in het huis en ververij met de allamen van dien, daar 
Jan van Zele in woont, aan de voet van de Pasbrug. 

 
202.  [43, fol. 30v]: 5 maart 1504. Aeghte Tornoys fa Vincent, die hij had bij Margarethe sCleercx met 

en consent van Gheerolf van Ooteghem, haar man en kerkelijke voogd komt voor schepenen om te 
verklaren dat haar vader goede rekening heeft gedaan en scheldt haar vader kwijt van de voogdij. 

 
203. [43, fol. 10]: 18 november 1504. Lysbette van Eerdbuer fa. Anchelmus, ghesteede beghyne tsente 

Lysbetten verklaart dat Jan de Cleerc fs. Jacops als haar gewezen voogd klare rekening en bewijs etc. 
heeft gedaan, van de goederen haar verstorven van joncvr. Mergriete van Triviers, wed. van Jan van 
Gurtebeke, haar grootvrouwe van moederlijke zijde. 

 
204. [43, fol. 26vo-27ro]: 10 febr. 1505.  Staat van goed toekomende Hannekin van der Ghuchte fs. 

Jan die hij had bij Mergriete sVitten zijn wijf, waarvan de ouders reeds eerder zijn overleden, blijkens 
twee wettelijke akten, te weten die van den moeder d.d. 13 maart 1490 en de ander van de vader d.d. 20 
jan. 1494; de wees toekomende en verstorven bij het overlijden van ten eerste Jehanne sCleercx zijn 
grootmoeder van de vaderlijke zijde, waarvan hij erfgenaam en een derde staak is, voorts van Mr. Jan de 
Wilde presbiter zijnen heere ... van de moederlijke zijde in wiens versterfte hij Hanneken eenen 
cleenlicken deele gherecht was. Goed wordt opgebracht door Lieven van Langheraert van de vaderlijke 
zijde en Lieven van Crombrugghe van de moederlijke zijde, als ter cause van huerlieden geselneden ooms 
ende voogden van de voors. Hanneken. Magen en vrienden: Arend van der Ghuchte, oom, Jan de Cleerc, 
Pieter de Cleerc, gebroeders, Jacobs zonen, Jan van Crombrugghe ende Christiaen de Coc. 

 Genoemd in de versterfte van Jehanne, de grootmoeder: een rente bezet op het huis van Lieven van Melle 
in de Drabstraat; het 30ste deel van twee huusen ende stede staende d'een neffens d'ander int vorstraetken 
bij der waetermuelene danof d'een es den houc jeghens over tlindekin, Louis van Clarentax ghehuust ende 
gheerft an beede zijde, van dezelve huusen met ...? porcien van allen huerlieder toebehoorten over alle 
zijden [...]; het derde van een huus ende stede daer huerlieder voors. grootvrouwe uute verstierf in de 
Bagattestrate tSente Pieters, Gheert van den Abeele gehuisd ter ene zijde en het straatje ter andere zijde. 

 De wees is ingebracht in het ambacht van de schrijnwerkers. 
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205.  [43, fol. 30v]: 5 maart 1504. Aeghte Tornoys fa Vincent, die hij had bij Margarethe sCleercx met 
en consent van Gheerolf van Ooteghem, haar man en kerkelijke voogd komt voor schepenen om te 
verklaren dat haar vader goede rekening heeft gedaan en scheldt haar vader kwijt van de voogdij. 

 
206.  [43, fol. 64r]: 12 aug. 1504. Het relaas naar de schepenen gedaan door Huughe van Grammez als 

ter cause van zijn gezelnede voogd, mitsgaders Jacop Bauins, Jan dHooghe fs Lievins, Lievin Donaes, 
Lievin dHooghe, Lauweryns Dullaert en Jacob de Cleerc, magen en vrienden van Hannelinc en Vintkine 
sMiters mr. Francoys kinderen [...] 

 
207.  [43, fol. 129v]:  30 dec. 1504.   Lievin Eergoed, backer, als geheel hoir van Gillisse 

Eergoed, zijn broeder, is gekomen voor schepenen van gedele en heeft verklaard van alle goederen die 
voorn. Gillis toebehoorden, niets uitgezonderd, jegens Joozynen van den Dale, wed. van de voorn. Gillis, 
al wel verpaard en verdeeld is en scheldt de weduwe daarvan kwijt. 

 
208. [43, fol. 82]: 4 augustus (?) 1505.  Schepenen van gedele ‘na relaes ende accort t’henlieden 

ghedaen, bij Christoffel Groothaert, Justaes de Cleerc ende Jan van Zele ant Pas maghen ende vrienden 
van broeder Lieven Ghyselins Lievens zone die hij hadde bij Mergriete sCleercx zijnen wettelicke 
gheselnede, ende ‘t versouck van den selven broedere Lieven, ghecleet int cloestere van de predicheere (= 
Dominicanen) binnen dese Stede. 

 
209. [43, fol. 83]: 20 juni 1505.  Gillis de Cleerc en Gillis Rommelen als borgen voor Anthonis de 

Wulf, vervanghende die hem in deze zaken meer ancleven tot in ghedeelte van zulke goede ende versterfte 
als daer Cornelis van Pontebrouc, priester, uute verstorven is. 

 
210. [43, fol. 84vo]: 23 mei 1505.  Johanne sTolleneere, met en bij consent van Jacob Tournoys haar 

man en wettelijke voogd, komt voor gedeele wegens de versterfte van Joos Tollenaere haar vader. 
Borgen: Vincent Tournoys, vader van de voornoemde Jacob, en Pieter de Cleerc, zijn oom. 

 
211. [43, fol. 112vo]: 2 juli 1505.  Item van de  indaghinghe ghedaen ten vervolghe van Pieter Baert 

over ende in de naeme van joncvr. Margriete Diericx, houderighe bleven achter Pieter van Tombeele als 
gheghust(?) wesende van eenen derde duergaende alder goede hoedanich het zy ende bevonden zal 
mooghen wesen den sterfhuuse van Jacop van Ludeke toebehoirt, daer hij uute verstorven es, up ende ten 
laste van Justaes de Cleerc in huwelick hebbende joncvr. Lysbette van Ludeke, Jan de Troyere13 als 
voocht van Gillekin, Loykin ende Kalleken van Ludeke Jacops kinderen die hy hadde bij joncvr. Lysbette 
van Turtelboeme zyne eerste wyve was ende Arendt van Gryspeere als voocht van Karelken van Ludeke 
Jacops zone die hy hadde by joncvr. Lievyne van Tombeele zyne laetste wyve om heesch van horne(?) oft 
wet te ghemetene te puy(?) [zie ook: fol. 113vo, 114ro en 115ro] 

 
212. [43, fol. 139vo]: 19 febr. 1505 (n.s.)   Lysbette sCleercx fa. Goossins, beghyne tSente 

Lysbetten, als hoyr in de versterfte van Janne de Clerc fa. Jans haeren oom; draagt over aan Pieter Bate 
fs. Symoens ter cause van Jehanne sCleercx fa. Boudin zyner wive en medehoirs in dezelve versterfte al 
haar recht en deel haar zijn verstorven bij het overlijden van Janne de Clerc haar oom. Genoemd: de helft 
van een huis en stede staande op de Coorenaert. 

 
213. [43, fol. 203vo]:   (rolle) Item van de questie van Pieter Baert over joncvr. Margriete Diericx 

houderighe van Pieter van Thombeele ten laste van Justaes de Clerc, Jan de Troyere end Arend van 
Grijspeere vooghden van Jacop van Ludeken kinderen de zake dienende over de proces(?) duplique zal 
dienen binnen derde daghe ende bij dienen int advys. [zie ook fol. 205ro en 206ro] 

 
214. [43, fol. 349ro]: 19 juni 1508.  Staat van goed toebehorende Hectorkin, Hanneken, 

Janneken, Meerkin(?), Betken ende Jacopkin sTroyers Jans kinderen die hij had bij joncvr. Jehanne van 
Ludeken Jacops dochter, hun toegekomen bij het overlijden van hun moeder. Goed wordt opgebracht door 
Justaes de Cleerc als voogd van de voors. wezen. Magen en vrienden zijn her Joos van Turtelboom, 
presbiter, Claeis van der Brugghen14, ...? van Ludeke, Jasper ....?, Arendt ....? ende Pieter van Turtelboom 
[dit deel van de tekst erg vervaagd]. Wanneer kinderen meererjarig worden, of tot de geestelijke of 
wereldlijke staat komen, zullen zij een bedrag van 120 pond ontvangen. 

 
13 Jan de Troyere, schepen van de keure 1499, 1504, 1507, stedekiezer 1501, 1503, overdeken van de kleine neringen 1502, 1503. 
14 Claeys van der Brugghen, schepen vd keure 1494, 1502, 1505, overdeken 1500, 1501, 1508, 1509, stedekiezer 1507, 's 
heerenkiezer 1496, 1500, 1504, schepen van gedele 1510. 
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 Genoemd worden een huis in de Semain(?)straat, de zuster van Jooris Vrancx gehuisd aan de ene zijde en 
de weduwe van sHauwers aan de andere; nog een huis op de hoek van de Kruisstraat, Heyndric de 
Leene(?) gehuisd aan de andere zijde; nog een huis staande 'int straetkin buiten de Ketelpoort'. 

 
215. [43, fol. 364-365]: 11 augustus 1505. Staat van goed van de kinderen van Arend sHanen die hij 

had bij joncvr. Lysbette ...... Onder de huizen binnen Gent: delen van een huis en stede daar hun vader in 
is overleden, aan de Calanderberch, Jooris de Kaltere(?) daarnaast gehuisd aan de ene zijde, en het huis 
hierna genoemd ter andere zijde, met gelijke portie van het achterhuis in de Paddenhouc, waarvan de 
andere delen toebehoren Arend Taetsse, alsook gelijke delen in het huis daarnaast, richting 
Mageleinstraat. Ook delen van een huis en stede, daarin de moeder overleed en haar houder nu in woont, 
genaamd Sint Joris, staande ten voorhoofde ter Vierwechscheede, ter Wevershuis, Lieven van Beke 
gehuisd ter ene en Jan van Putthem ter andere, achter uitkomende met een poort op de Kouter. Voorts: 
twee woonsten in de Cautersteghen danof d’een vry huus ende erve es, nevens den huuse van Pieter de 
Cleerc fs. Jacops. Voorts nog delen van een huis en stede geheten De Clocke, daar Laureyns Taetsse in 
woonachtig is, over de Woebrugghe(?), item delen van het huis van wijlen Gheerolme Taetsse op de 
Zandberch, naast het huis van de kinderen van Gillis van Kersbeeke(?). 

 
216. [43, fol. 373ro]: 25 mei 1508.  Scepenen van ghedeele in Ghendt als uppervooghden van 

de kinderen van Jacop van Ludeke naer tverclaers van Janne de Troyere als vooght ende Justaes de 
Cleerc over hem selven zwagerhere hebben gheconsenteert ende consenteeren bij deesen int vercoepen 
van der weesen poorcie van eenen huusse ende steede staende inde Veltstraet daer de selve Jacop inne 
hoverleedt der weerelt, ghemeerckt dat de voorn. vooght ende Justaes henlieden poorcye mede laeten 
gaen vercocht Huughe Duweez gaudtsmet omme de somme van sestien ponden grooten naer tverclaers 
der copien danof weezende. 

 
217. [44, fol. 15vo]: 6 februari 1509 (n.s.).  Staat van goed van de kinderen van Jan Heggeric 

en Lisbette Strijpmans filia Pieters. Pieter de Cleerc fs Jacops wordt samen met Olivier Feys vermeld als 
borg van Jan Heggeric. Dies stelt de voorn. Jan Heggheric in den handen van zijn borgen bij vorme van 
zekere ofte bestaethede(?) die zij naermaels zouden mogen hebben zijn huis ende stede staende boven den 
Braempoort jeghen over de stove ghenaemt Casteel Wandelaert up den houc van de straetkine danof den 
anderen houc toebehoort de voors. Pieter de Clerc, belovende henlieden tselve huus niet te becommeren, 
vercoopen, belasten noch beswaeren in eenighe wijs. 

 
218. [44, fol. 23ro]: 20 jan. 1509. Schepenen hebben de heesch voor hunlieden in wettelijke vierschaar 

overgegeven in geschrifte door Arend Taetse als weduwnaar en erfgenaam van joncvr. Gheertruy Extijls 
over hem zelf en als voogd van zijn onbejaarde wezen, Jan de Cleerc, Jan van den Loven, Godevaert de 
Wale, elc tercause van hun gezelneden, wegens de versterfte van de voorn. joncvr. Gheertruit ter ene 
zijde, ten laste van Gillis dHamere. 

 
219. [44, fol. 72vo]: 13 april 1508. Pieter [Minnaert ?], wollewever, bekent schuldig te zijn aan Janne de 

Cleercq fs. Jacops, rootverver, de somme van £ 6.17.- gr. vlaams en belooft het te betalen. 
 
220. [44, fol. 76]: 1509.  Scepenen van ghedeele in Ghendt [...] en de verclaering hemlieden ghedaen 

by Jacop de Cleerc oom ende als vooght van de kinderen van Philips de Cleerc metgaders Lieven van 
Bost grootheer vande zelve weesen van de moederlyke zyde, Lieven van Putthem, Gillis van Brecht ende 
.... van (Bobare?) maghen ende vrunden van de weesen hebben gheconsenteert ende consenteren by dese 
int (propen?) van de weesen deele van de huusen staende tSente Pieters int Holdal up de rechte straete an 
de (baelle?) buiten (pedeele?) poorte ende insgelycx inde Veltstraete daer inne weesen vader overleed 
...... metten ...... danof comende betaelt te werden, etc. etc. 

 
221. [44, fol. 76vo]: 3 juni 1509.  Jan de Passere fs. Jan comt in ghedeel van zulcke goede ende 

versteerfte als daer Cornelis vande Bossche zyn arve was ute verstorven es ende ditte van eene 
heeltscheede van gheelen versteerfte diengaende begheert bate te heffene ende comer te gheldene [...] wel 
van de psel[cs]poort(?) borghen elc voor ander ende een voor al: Pieter Tryoen, grauwwerker ende 
Justaes de Cleerc, rootverwere. Actum III wedemaent XV IX. 

 
222. [44, fol. 124ro]: 1 sept. 1509. Ghijselbrecht de Grave fs Lievins en Bertelmeus de Ruwe als 

voogden van Jooskin(?) van Ootvelde(?) Pieterszonde die hij had bij Mergriete Sneevoet zijn gezelnede. 
Staat van goed d.d. 3 maart 1502, in schependom van her Joos van der Cauderb..? fol. 33, met 
augmentatie d.d. 21 okt. 1504, in schependom hr Claeys Triest, fol. 41v. Tot de magen en vrienden: Jacop 
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de Commere, Claeys van den Bunder(?), Pieter Sneevoet, Bertelmeeus van Campene, Jan de Vriese, Gillis 
de Ruwe, Dieric van Hue...?, Willem van Campene en Pieter de Cleerc. 

 
223. [44, fol. 136vo]: 15 februari 1510. Jan de Cleerc fs Jans wordt samen met Lievin vanden Haerde, Pieter 

van Loo, Jan van Loo en Matthijs Wasselijnc vermeld als vrienden en maghen in het kader van de staat 
van goed van de kinderen van Michiel vanden Haerde en Jehanne Roels. De staat van goed werd 
opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van de vader en de moeder van de kinderen en voor 
schepenen gebracht door Willem vanden Haerden als voogd en oom van de kinderen. 

 
224. [44, fol. 152vo]: 16 april 1510.  Joncvr. Francine van Mortaigne, houderige bleven achter 

wijlen mr. Jan Hecstijls, haar man, Willem de Steeck(?) als getrouwd met Jooryne Hecstijls en als een 
zesde stake in de versterfte, insgelijks Jan de Cleerck als voogd van de vaderlijke zijde van de kinderen 
van de voorn. Mr. Jan Hecstijls, als zo wel die hi had bij Mergriete Annaerts, zijn eerste wive, als bij de 
voorn. joncvr. Francine van Mortaignen, zijn tweede wijve; hebben deugdelijk verkocht aan Jenevive(?) 
tSomers, wed. van Bertelmeus van de Zutter(?), een heerl(ijk?) huus al zo dat gestaan en gelegen is op de 
hoek van de Hooftstraat, wezende een barbierswinkel, en daar de voorn. meester Jan uit verstorven is, aan 
de ene zijde richting de Hoofdbrugge gehuisd Jacop Crabbe en aan de andere zijde Hughe Goethals. 

 
225. [44, fol. 169vo]: ......?   Rapport aan schepenen gedaan door Arendt Taetse de oude als voogd, 

mitsgaders Jan de Clercq en Godevaert de Wale, zwagers, van Boucken Taetse tsvoors. Arents zone die 
hij had bij Ghertruden Exstijls zijn eerste gezelnede en ten verzoeke van de voorn. Bouckin, 19 jaar oud, 
consenteren in de koop van Bouckens 'vrientcnapescep'(?) in de nering van de ...? (niet te lezen) werckers 
[rest op volgende pagina, niet gefotografeerd] 

 
226. [44, fol. 175vo]: 10 april 1510.  Jan de Clerc wordt samen met Joorijs de Voghele vermeld 

als voogd van de kinderen van meester Jan Extijl bij zijn eerste vrouw Mergriete Annarts en bij zijn 
tweede echtgenote Fransijne van Mortangen. Justaes de Clerc wordt vermeld als borg van de twee 
voornoemde voogden. 

 
227. [44, fol. 176vo]: 4 maart 1510.  Jan de Clerc fs Jans en Jooris de Vos worden voogden van 

Adolf, Coorekin, Hannekin, Jehannekene en Lucie (?) Extijl, kinderen van Magriete Annart en Fransine 
van Pottelis. De naam van de vader wordt niet vermeld. De vader en Magriete Annart zijn overleden. 

 
228. [44, fol. 197ro]: Ten indaghege ten vervolghe van Jan de Croec als dekin van de neeringhe van de caes-

coopers up ende ten laste van Arendt Taetse den hauden, Arendt Taetse zijne zone, Jan de Clerc, Govaert 
de Wale, Jan van der Loeve, elc ter cause van zijnen gheselneden, Bauwin Taetse en Johanna Taetsse, 
beghijne in dHoye daer te compareren in vierschare ter puyen heesch te hoorne of wet the ghenieten(?) 

 
229.  [44, fol. 206]: 15 okt. 1510.  Pauweline Tieponts wettelijke gheselnede van Vincent Tornoys, 

gaende, staende ende wel thaerwaerts hebbende haer goede memorie ende vijf zinnen, verklaart dat zij uit 
jonsten ende vriendscepen, die zij droeg tot Jacoppe, Joorisse, Vincente ende Pieterkin Tournoys, ook 
Beatrissen Tournoys wettelicke gheselnede van Christoffels van der Meere, voorts Aechten Tournoys 
gheselnede Gheerolfs van Ooteghem en Catelinen Tournoys, allen broeders ender zusters en kinderen van 
de voorn. Vincents de oude, haar man heeft gegeven en geeft mits deze haar portie en helft van de huis en 
stede, die haar man en zij hebben en nu bewonen in de Maghelainstrate, beneden de Beelstrate, Andries 
van den Hauwe gehuust aan de ene zijde en Lauwereins de Smet aan de andere, met gelijke deel van alle 
toebehoren, met last van 45 sch. erflijke cijns uitgaande de kerk van St. Jans. 

 
230. [44, fol. 216vo]: 23 december 1510.  Staat van goed toebehorende Martijnkin, Callekine, 

Betkine, Vynkine Impins, Jacops kinderen die hij had bij joncvr. Katheline van Melle, zijn derde wijve 
was, de wezen toekomende bij het overlijden van hun voorn. vader, welk goed wordt opgebracht door 
Hendrik van den Doorne, als zwager en voogd van de voorn. wezen, bij advies en akkoord van de andere 
meerderjarige broeders en zusters van de wezen, mitsgaders voor magen en vrienden: joncvr. Mergriete 
van Vlaenderen, der wezen grootmoeder van moederlijke zijde, Jacop Impins, der wezen broeder, Amand 
Clays, Pieter de Cleerc, Ryckaert van Melle, Willem Coppins, meester Ogier Impins, Lauwereins van den 
Brouck. De nagelaten goederen worden niet gespecificeerd. 

 
231. [44, fol. 216vo]: 29 oktober 1510. Jan de Cleerc fs. Jan als voogd over de kinderen van Jan Exstijl, die 

tweemaal gehuwd is geweest: eerst met Margriete Annaerts en vervolgens met Fransijne van Potteeles 
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van Mortaignen fa. Anthonis. Betreft het huis De Drake by den hooftbrugghe up de zyde van den Lieve 
daermen gaet de sPrincenhove waert. 

 
232. [44, fol. 219vo]: 31 jan. 1511 (n.s.)   Jan de Vriese als houdere bleven achter joncvr. Mergriete 

van Wychuus zijn gheselnede, ter ene zijde, en Clare sVriese, svoors. Jans dochter, hoir en een derde 
staak in de versterfte van de voorn. joncvr. Mergriete van Wychuus haar moeder, met en bij consent van 
Harent van Keverwyc, haar man en kerkelijke voogd, ter andere zijde, verklaren samen dat van alle 
geschille en differenten als zij met elkaar hadden, door tussenspreken van magen en vrienden, te weten 
Jan van Wychuus, Jan de Cleerc, Jan van Keverwyck, Pieter de Vriese en Jacop de Commer, tot 
overeenkomst zijn gekomen m.b.t. diverse onroerende goederen, in o.a. de parochies Huesdonc, Laarne, 
Desselbergen. 

 
233. [44, fol. 228vo-229]: 29 okt. 1510.  Staat van goed toebehorende Coorekin en Hannekin Exstijls 

meester Jans kinderen die hij had bij joncvr. Fransyne van Mortaigne zijn wijve, de wezen toekomende bij 
het overlijden van hun vader. Goed wordt opgebracht door Jan de Cleerc fs Jans als deelvoogd, tegenover 
de moeder en tegenover Willem de Steercke, getr. met Jooryne Exstijls, joncvr. Jehanne en Lieven(?) 
Exstijls, der wezen zusters, en Adolfkin, der wezen broeder. Magen en vrienden: Anthonis van 
Mortaignen, heer van Eecke en grootvader van de wezen, Jehanne en Lucie Exstijls, der wezen moeye, 
Ghovaert de Wale, Jan van der Loven, Colaert van der Straten.  

 De voogd verklaart dat de wezen vader voor zijn overlijden kocht een huis en stede jegens Jacop Crabbe, 
alzo dat gestaan en gelegen is jeghen de duer van den stallen toebehoorende en anclevende Den Drake bij 
den Hooftbrugghe up de zijde van den Leie(?) daer men goet spanchoghe(?) waert, waarover het sterfhuis 
nog 10 ponden gr. schuldig is. 

 
234.  [44, fol. 230vo]: 29 okt. 1510.   Staat van goed toekomende Adolfkin Exstijl mr. Jans kinde 

die hij had bij Mergriete Annaerts, Jacops dochter zijn wijve, de wezen toekoemdne bij het overlijden van 
hun moeder (met verwijzing naar eerdere staat van goed). Goed opgebracht door Jan de Cleerc fs Jan als 
voogd van de vaderlijke zijde. 

 
235. [44, fol. 269vo]: 23 januari 1511. Jacop de Clerc wordt vermeld als één van de “vrienden en maghen” 

van de kinderen van Vincent van Bombalen15 en Katheline Tolpoorts. 
 
236. [44, fol. 277vo]: 31 januari 1511. Gillis de Cleerc fs Jacops en Pieter de Zuttere (broer van Jacob) als 

borgen inzake versterfte waarbij door de schepenen tot voogd is gesteld Jacob de Zuttere. 
 
237. [44, fol. 338ro]: .....   Staat van goed toebehorende Franssoys Snuwele(?) Wulfaert zone 

die hij had bij Mergriete van de Hulle fa Jans. Magen en vrienden: Matthijs van Hulle, Matthijs Pierszoon, 
Pieter ...?, Willem Delinc, Jan de Cleerc, Joos Seriaens(?), Jan de Vriese. 

 
238. [44, fol. 339vo]: 26 mei 1512. Staat van goede toebehorende Pieterkin, Vynkin ende Meerkin van 

Axele, Lievens kinderen die hij had bij Catelynen van der Hulst fa Jans, zijn wijve, hen verstorven bij 
overlijden van hun vader, daarin bedegen met Beatrijse van Axele huerlieder zuster, met Boudin van den 
Hecke haar man. Goed opgebracht door Jan van Crombrugge als deelvoogd. Magen en vrienden: Jan de 
Vriese, Pieter de Clerc fs Jacops, Gillis van der Hulst, en Heerman van der Hulst.  

 
239. [44, fol. 408vo]: 4 augustus 1512. De questie vanden pandinghe ende eyghendomme ghedaen bij Jan 

van Wesemale up Pieteren Minnaert contra Jan de Cleerc rootveereweere staende Jan van Wesemale de 
brievin van van Jan de Cleerc te approbeerne ofte wederlegghene ende (???) Jan de Cleerc van ghelicken 
de brievin van Jan van Wesemale beede partien zijn veraccordeert. De rest van de folio wordt ingenomen 
door de verdere uitwerking van deze zaak voor de vierschaar. 

 
240. [45, fol. 4-4vo]: 11 september 1512.  Ute dien dat Jan de Vriese fs Lievins, rootveerwer, bij 

zijnen testament gemaakt en wettelijk gepasseerd voor schepenen van gedele 12 mei 1511, in 
schependom her Willem de Wale, ridder, te hemwaarts res..eerde(?) zo is Jan de Vriese gecompareerd 
voor schepenen van gedele, en kende en verklaarde dat hij gegeven heeft en geeft bij dezen, uit goeder 
jonsten en andere zaken uit vroughinghen zynen conciensen hem daer toe purrende ende mouverende aan 
Loen de Vriese fs Pieter, daar hij grootvader van is, de som van 12 ponden gr. die hij de zelve Loen in 
zijn principalen testament heeft vermaakt, welke voorn 12 pond gr. mitsgaders de 6 pond gr. in het 

 
15 Vincent van Bommale, schepen van de keure 1511, van gedele 1520, 1523 
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principaal. Die zullen na zijn overlijden blijven rusten in de handen van joncvr. Lijsbette Willemets zijn 
gezelnede tot dezelve Loen hem voughen zal tot enige geestelijke of wereltlijke staat en in geval dat zijn 
gezelnede overlijdt, voor dezelve Loen hem in geestelijke of wereldlijke staat gesteld zou hebben, zo 
begeert hij Jan de Vriese dat dan de voorn. 18 ponden gr. berusten zullen in handen van Jan de Cleerc fs 
Jacobs of van enige van zijn broeders, die als dan in leven en wezen zijn zal, zonder dat de voorn. som in 
enige manier komen zal in handen van de voors. Loens vader of moeder. Voorts begeert dezelve Jan de 
Vriese aan zijn testamenteurs in zijn principale testament genoemd dat zij dezelve Loen zynen neve(?) 
instrueren en helpen willen dat hij gheprofest mag worden in het klooster van onze vrouwen broeders te 
Gent, updat hij zijn ende herte daartoe heeft. 

 
241. [45, fol. 28vo]: 8 januari 1512.  Gillis de Cleerc, Ector Noteboom en Jacob Baten, als 

maghen en vrienden van de wees Gillekin van de Dycstat fs. Lievens, die hij had bij Cathelyne Bate. 
Voogden: Zegher Baten en Boudin de Necke. Er wordt verkocht aan Adriaan van de Perre ‘een huus ende 
stede daer de weese vader en moeder deese weerelt inne overleden, staeende up de Nieustrate bij der 
Nieuwerbrughen, Lieven van Hoorebeeke ghehuust ter eender zijde, ende Michiel van den Beerghe an 
d’ander, met alle zijne plaetse, ayssementen, loechtinge, vreyheden ende anderen ghelaghen [...] van de 
rootverwere alleenlic’. (staat van goed op fol. 50ro: 7 maart 1512). 

 
242. [45, fol. 50]: 7 maart 1512.  Staat van goed behorende Gilliken vander Dycstat filius Lievens, die 

hy hadde by Joncvr. Kathiline Baten. Als ‘Ghemeene maghen ende vrunden’ worden genoemd: Hector 
Noteboom, Jacob Baten, Gillis de Cleerc, Thomas Blanckaert, Jacob de Smet. 

 
243. [45, fol. 87]: 14 februari 1513.  Anthonis van Mortaignen gheseyt van Pottelles, 

schildknaap, heer van Eecke, verklaart te hebben gekocht van Gillis van Maerbeke en Jacop Impins, elk 
ter cause van hun gezelneden erfgenamen van wijlen Lievins van Clarentack en Amelberghe van 
Hauckere(?), svoors. Lievins tweede gezelnede, en van Andries van Moortele als voogd van de kinderen 
van wijlen Jasper van Clarentack bij Levyne Paeps, svoors. Lievins zoe van zijn eerste gezelnede, waarbij 
op dite titel de voorn. Gillis en Jacop zijn gerecht in de vijf delen en de wezen het zesde deel van een huis 
en stede, met alle vrijheden, achterhuizen, lochtingen, mitsgaders de uitgang aan alle zijden daartoe 
behorende, gestaan en gelegen  bij de Watermolen, aan de ene zijde naast het Stoofstraatje, gehuisd Jan 
de Pape, en aan de andere zijde Pieter de Clerc fs Jacops, belast hetzleve huis met omtrent 8 sch. gr. 
tsiaers oude landcijns, voor de som van 120 ponden gr. 

 
244. [45, fol. 137]: 13 oktober 1512. De questie van Janne Sanders fs Jacops contra Janne van Wesemale 

ende Janne de Cleerc rootververs omme scepenen te huuten- haerlieder iite v-ste iiite v-ste te xiiii. 
 
245.  [45, fol. 155ro]: 17 aug. 1513. Lieven Mahieux fs Jans legwerker verklaart schuldig te zijn aan 

Pieteren de Cleerc rootverwere de som van 20 sch. gr. wegens verven. 
 
246.  [45, fol. 233vo-234vo]: 2 juni 1514.  Staat van goed toekomende Claeyskin, Jooskin, Vincentkin, 

Callekin, Claerkin ende Adriana sClercx, Justaes kinderen die hij hadde bij Lisbette van Ludeke zynen 
wijve was den zelven weesen verschenen ende verstorven bij den overlijden van Justaes de Clerc, 
huerleder vader, welc goedt Jan de Clerc als oom ende deelvoocht van de voorn. weesen upbrynghende 
ende overghevende es voor hunlijden mijn heeren scepenen van ghedeele […] tegenover de magen en 
vrienden, te weten Loewijc van Ludeke ende Jan en Pieter de Clerc ghebroeders Jacops kinderen, Claeys 
van Brugghen, Adriaen van Damme, Gillis de Clerc, Jacop Saerl..hr(?), Lieven de Witte ende Pieter van 
Tuertelboome. 
O.a.: 
- Zijn gegoed in ’t vierendeel van een pachtgoed gelegen te Assenede  bij St. Denijs 
- Land te Drongen 
- Een huis, een ververij wesende, staende an de Pasbrugghe danof de voors. voocht de juiste calculatie 
niet en weet te verclaeren 
- nog het vierendeel van een huis aan de Pas, naast het voorn. huis en ververij 
- nog een huis en stede, een ververij met alle toebehoren, staande aan St. Michielsbrug, met nog een huis 
daarnaast genaamd Spiegelhuis, strekkende met de ene zijde lancxste der Coorenlei ende metter andere 
zijde int Straetken ghenaemt tMeerseniersteghe, belast met 30 sch. gr. tsiaers (alleen gehypotequeert) 
- een lappershuuseken metten plaetseken daertoe dienende daer up dat van gheliecken staende zijn de 
houten baelgen ende den puttinc van de verwerije belast tselve in gheheele met 13 gr. tsiaers landcheyns 
der stede van Ghent, jaerlicks in hueren geldende 4 sch. gr. of daer omtrent 
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- een 6de deel van de helft van een gaudtsmetwinckelkin staende handt weeshuus up de zijde Sente 
Veerelen waart ende in dandere helft van de zelve huuseken ende winckelkin een vierendeel tsamen 
dezelve deelen in hueren geldende 4 sch 4 d. gr. tsiaers 
- alle catteylen en juwelen e.a. getaxeerd door de oude kleerkopers. 
Borgen: Lodewijc van Luweke en Adriaen van Damme. 

 
247.  [45, fol. 264ro-265ro]: 10 aug. 1514.  Testament van Jan de Vriese fs Lieven. Kiest zijn 

sepulture in het klooster van de Predikheeren binnen Gent, aan het wijwatervat staande in de beuk van de 
kerk en ordoneert het klooster voor de processie, dienst en uitvaart die over zijn ziel zullen doen de som 
van 25 sch. gr. Begeert dat zijn dode lichaam zal worden begraven en de uitvaart zal worden gedaan en 
gevierd op een dag waarop zijn lichaam present en boven de aarde zal zijn, opdat het doenlijk en mogelijk 
is. Begeert daarbij te hebben zes toortsen elk van vier ponden was (en voorts met zulke andere wasssen 
als dienen zal ter zelver uitvaart), ter ordonnantie van zijn hierna te noemen testamenteurs. Begeert verder 
na zijn overlijden in het klooster van de predikheeren, zo corts alst mueghelic es 30 missen over zijn ziel, 
waarvoor hij hen geeft 10 sch. gr. Ordoneert voorts dat alle de religieuzen van de vier ordenen die komen 
zullen celebreren messe ten dage van zijn uitvaart ten predikheeren zullen ontvangen voor hun mis 4 d. 
gr. Insgelijks alle wereldlijke presbiters die ten zelve dage zullen komen celebreren een zelfde bedrag 
voor elke mis. Voorts zal op de uitvaart gedeeld worden 1500 lijkbroden ten 2 sch. gr. per honderd, ter 
ordonnantie van zijn testamenteurs. Wil voorts dat de vrienden, magen en anderen present zijnde op de 
begrafenis en uitvaart gegeven wordt een tamelicke maaltijd, ter ordonnantie van zijn testamenteurs, 
Voorts begeert Jan dat men zal doen in het klooster van de Predikheren een mis per week een jaar lang, 
beginnende op de achtste dag na zijn begrafenis, welke mis men beginnen en aanslaan zal voor St. 
Pauwels altaar om negen uur, waarvoor betaald zal worden 17 sch. 4 d. gr. Wil voorts dat gedaan zal 
worden in het voorn. klooster na zijn overlijden een jaargetijde, acht jaren lang en op de dag tevoren met 
vogelen neghen lessen ende landen ende sanderdaechs eene ghesonghen messe metten broeders van de 
Convente van Requiem daer vooren dat men hemlieden betalen zal 24 sch. gr. eenswechdraghens. Voorts 
ordonneert hij de broeders van het convent om ten dage van de uitvaart voor spijzen en wijn 10 sch. gr. 
Voorts bespreekt hij aan het voorn. klooster en conventie in testament de som van 4 pond gr. Begeert 
voorts dat men zal doen en celebreren binnen drie dagen na zijn overlijden, indien het doenlijk is, een 
tamelijke uitvaart in de kerk van St. Niclaus in de Hoge Choor met het luiden van de meeste klokken, 
mits daarvoor betaald zal worden de parochiepapen en andere van het koor met dat daaraan kleeft hetgeen 
dat daarvoor staat. Voorts begeert hij dat ten dagen van de uitvaart zullen worden gesteld twee 
stapelkaarsen elk van twee pond was ende omme offerene dri ponts pendels.  

 Bespreekt voorts de kerk van St. Niclaus in testamente 20 sch. gr. Item de Heilige Geest aldaar de som 
van 5 sch. gr. Item de kerk van Huesdonc 4 sch. gr. Item de kerk van Desselberghe 2 sch. gr., item de 
Freremineuren en de Augustijnen elk klooster 3 sch. gr. Item het klooster van Onzer Vrouwen broeders 
10 sch. gr. Item zijn parochiepape die hem visiteren en in zijn uitersten administreren zal zijn sacrament 6 
sch., Item de andere parochiepape 3 sch. gr., Item de visinteres elk 11 d. gr., Item de opperkoster 12 gr., 
Item de onderkoster 6 gr., item de cellebroeders en zwarte zusteren van elk convent 2 sch. gr., item geeft 
hij aan Betken van de Vuere de som van  sch. gr. om daarvan gekocht te worden een juweeltje ter 
nagedachtenis en memorie van hem. 

 Item bespreekt hij aan Lodewijk de Vriese Pieterszone waarvan hij grootvader is, gekleed in het klooster 
ten Predicheeren, de som van 25 pond gr., Item aan Pierkin de Vriese, svoors. Pieters natuurlijke zoon die 
hij had bij Jehanne Uuter Wulghen 5 ponden gr. Item Hanneken de Vriese ook de voors. Pieters 
natuurlijke zoon die hij had bij Beatrijce ...., ook 5 ponden gr. onder de conditie dat indien een van hen 
beide sterft, wettelijk trouwt, of hoirs van zijn lichaam komen te leven, dat dan de gift van hem zal 
overgaan op de andere. Indien zij beiden overlijden dan gaan hun giften over op zijn gerechte 
erfgenamen, behoudens dat de penningen gegeven aan de voorn. twee bastaarden de kinderen van Pieter 
de Vriese zullen blijven in handen van Jan, Gillis of Pieter de Cleerc tot dat zij hemlieden betrekken 
zullen tot geestelijke of wereldlijke staat. 

 Voorts geeft hij de kinderen van Janne van Keverwyc bij Lysbette de Vriese zijn dochter die ze heeft of 
hebben zal voor zijn overlijden 21 sch. gr.,  

 Item aan Danneel van Hooteghem 6 sch. 
 Item aan de deken, gezworenen aan zijn nering van de rootverwers ten dage van zijn uitvaart zal geven 

een schotel spijzen en voor de wijn 16 gr.  
 Item aan zijn gebueren van gelijken ten zelve dage een schotel spijzen en voor de wijn ook 16 gr. 
 Item aan Lysbette Willemets zijn gezelnede al hetgeen tot haar rug en lichaam dient en toebehoort, te 

weten al haar habijten, ringen, gordels, riemen, paternosters, lijwaad en anders, niets uitgezonderd. 
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 Stelt tot testamenteurs zijn lieve ende beminde gheselnede Lysbette Willemets ende mijnen lieven ende 
goeden specialen vrint Jacop de Commere en geeft hen daarvoor, te weten zijn gezelnede een zilveren 
schaal van 12 ons, en aan de voorn. Jacop de Commere een zilveren kroes van vier ons. 

 Geeft voorts bij zijn testament Janne, Gillis, Pieter en Johanne sCleercx Jacobs kinderen die hij had bij 
jonvr. Aechten sVriesen, zijn zuster, het derde van al zijn na te laten goederen, hetzij in erven, huizen, 
renten, in haven en catteylen waar die gestaan of gelegen zijn, niets uitgezonderd, behoudens dat Pieter de 
Vriese zijn zoon, die in dit testament geconsenteert heeft niet verminderd noch belast zal worden door 
deze gift. 

 
248.  [45, fol. 268]: 24 aug. 1514. Gillis de Cleerck word deelvoogd van Betken en Vijnkin Heysen, 

Lievens kinderen die hij had bij Kathelyne Moens, zijn laatste gezelnede, hen verstorven bij het 
overlijden van hun vader en moeder. 

 
249.  [45, fol. 336vo]: 26 jan. 1515. Gillis Synay, dobbelwerker, bekent schuldig te zijn aan Gillis de 

Clerc, rootverwer, de som van 18 sch. gr. van vaerwerie beloning, te betalen met 12 gr. per maand tot de 
volle betaling. 

 
250.  [45, fol. 363]: 28 juli 1515.  Jan de Clerc fs Jacobs, oom en als voogd van de kinderen van Pieter 

de Clerc die hij had bij joncvr Martha van Rosmer fa Jans, zijn eerste gezelnede verklaart ten behoeve van 
de wezen ontvangen te hebben uit handen van joncvr Katelyne Impins, houderighe, van de voorn. Pieter 
over haar en de erfgenamen van de voors. Pieter daar deze wezen erfgenamen van zijn de som van 213 
pond gr. gerede penningen als de voorn. Pieter bij zijn overlijden onder hem had, de zelve zijn drie 
kinderen toebehorende volgende de inhoud van hun moederlijke staat van goed [...] 

 
251.  [45, fol. 363-364]: 28 juli 1515.  Staat van goed toebehorende Martin en Joorynken sClercxs 

Pieters kinderen die hij had bij joncvr Katelyne Impins, zijn laatste gezelnede, hen verstorven bij het 
overlijden van de voors. Pieter hun vader en waarvan zij elk een vijfde staak af bedegen zijn, welk goed 
wordt opgebracht door Jan de Clerc, oom en deelvoogd, tegenover hun joncvr. moeder als hauderige en 
ook jegens de voogd van Copkin, Calleken en Betken sClercxs hun broer en zusters van de vaderlijke 
zijde en ook mede-erfgenamen in dezelfde versterfte en jegens de gemene magen en vrienden, te weten 
Gillis de Clerc, oom, Jan de Vriese, oudoom, Gillis Blanckaert, Jacob Tornoys, Pieter Tornoys, Gheerolf 
van Hooteghem, Arendt van der Ghuchte, Arendt van Keverwyc, Merten de Vos, Jacop de Decker, Jan 
Impins, Jacop Impins, Godewale van der Haghen, Amande Claeys16, Jacob Straetman17, Hendric van den 
Doorne en Pieter van den Voorde. 

  Ervachtichede dese weese toebehorende ende van huerlieder vader up henlieden verschenen ligghende 
ende streckende in de prochie ende plaetse hier na gheexpresseert miets daer inne begrepen huerlieder 
andeel van huerlieder conqueste bij huerlieder vader ende moeder in eenich van de percheelen ghedaen 
daer zo huer heelft van dien sticken den ghemeene vijf kinderen af over ghelaten heeft als daer jeghens 
gherecomponseert ende begroot zijnde met huerlieder porcien van zekeren conqueste bij huerlieder vader 
ende moeder ghedaen in tgoedt van haer zijde ende boven dienmetten toelegghen van de 5 sch. gr. tsiaers 
erffelicke rente die de vijf kinderen hadden bezedt zijnde in Badelghem zulc als hier onder ten pointen(?) 
date zoe gheen recht inne en heeft specificacie ende onderscheet ghestelt werdt. Eerst hebben de voors. 
de twee deelen van vieren in een vijfste deel ende ghelycke porcie int derde van eenen andere vierdele 
van viere diverschen perchelen van lande meersschen ende andere te gadere groot zes buendere 84 
roeden ligghende in de prochie van Huesene ende Desselberghe ghemeen ende onverdeelt met huerlieder 
broeder ende zuster voors. ende vorts metten deelvoocht ooc Gillisse ende joncvr. Jehanne sCleercx 
huerlieder ooms ende moeye dien tzuerplus toebehoort zonder de voorn. hauderighe, bij cause ende 
ghenouch doene alsboven an dese hoyrs porcie eenich recht oft deel thebben stiet(?) te meer van de 
proprieteyt ende bijlt(?) van de conqueste bij huer daer inne helpen doen dan andersins breder oft meer 
dan tot 7 sch. gr. tsiaers huer leven lanc over huer bijlevinghe ande gront daer huerlieder vader uute 
verstarf van zijnder zijde commen weesen inder qualiteyt vande somme van dien jeghenwordelicxs 
verpacht es. Item hebben de weesen de tween deelen van viere in zekeren poorcien zo wel van de ghonen 
bij huerliede vader ende moeder daer inne ghecocht als van dies hen andersins toebehorde van 
diverschen gronden van erven binnen Dronghene ghemeene met huerlieder broeders ende suster, oom 
ende moeye voors. ende boven dien mette Arent van der Ghuchten ende noch meer andere personen dese 
twee weese metgaders huerlieder broeder ende zuster porcie jaerlicxs belopende in den pachte van den 

 
16 Amant Claeys, die in deze akte ook optreedt als borg, was stedekiezer 1502, 1505, 1508, 1510, 1514, 1517, overdeken 1510, 
1511, 1518, schepen van de keure 1512, 1515. 
17 Jacob Straetman: schepen van de keure 1511. 



Stadsarchief Gent 

- 64 - 

zelven gronden ende datse ter tijt van nu verhuert zijn 2 sch. 2 d. gr. daer anne huerlieder moeder 
negheene bijlevinge en heeft, Ooc hebben de vors. weesen onder hen beeden de twee deelen van vieren int 
vierendeel van zekere lande met eenen huuskine daer up staende bij de Speye buuten de Hueverpoorte 
tSente Pieters ter desen tijt in tgheele verpacht zijnde 3 sch. 7 d. gr. tsiaers angaende een vierendeel van 
dese hoyrs zoe en heeft de hauderighe gheen recht van proprieteyt bijlevinghe huuse noch catteylen, bij 
toedoene van instanden haer daer voren gedaen als voren, Item bet voort hebben de voors. twee weesen 
de twee deele van vieren van 99 roeden lants in de prochie van tSemmersake daer an de hauderighe huer 
bijlevinghe an behaut, zulc alst al ghestaen ende gheleghen zij onbegrepen van de juuste groote prochie 
gewesten jeghen nooden ende metten rente daer uute gaende, Item bet voort hebben dese twee kinderen 
de tweedeelen van vier int vierendeel van 20 sch. gr. tsiaers t'eeuwlicke ende erffeliker bezette 
onlosseliker rente verschinende telcken alfhougste ende lichtmesse d'een heelft tHermelghem, bij virtute 
van eenen rentebrieve daer af dander drie vierendeelen toebehoren huerlieder hooms ende moeye voorn. 
zonder dat de boven genoemden hauderighe an den voors. vijf kinderen vierendeele eenich bijleving 
haudende blijft als die afgheghaen zijnde bij recompense alsbooven, Item noch hebben dese 2 weesen van 
de renten bij huerlieder vader met huerlieder moeder binnen huerlieder moeder in huwelike ghecocht de 
twee deelen van vieren in d'een heelft van 10 sch. gr. tsiaers erffelike losrente den penninc 16 vallende 
gheel telcken meye ende gehypotequeert ende besedt up een huus ghenaemt de drie potkens staende 
tusschen Sent Jans kercke ende den polder naer inhaudt ende copie danof ghepasseert voor scepenen van 
de kuere up den 29 in april 1510 in scependom mer Antheunis de Lu rudder fol. 121, Item hebben zij 
ghelycke penninck 16 verschinende gheel telcken 20en in september gheassigneert ende beconterpant up 
die heelftscheede van tween huuse ende steden eenen vrij huus ende erve wesende staende bij de Beelfroet 
d'een nevens dander tusschen den huuse van Lieven Hallin ter eender zijde ende van Eloy de Wulf ter 
andere ende vorts up de persoone ende al dander goet van Arent van Erloo ende zijner gheselnede bij 
vertute van ende copie van de keure den 20 in september 1513 lestleden in presente scependom mer 
Willem de Wale rudder actum fol. 17, ghereserveert dat dese weese joncvr. moeder als hauderighe van 
huerlieder vader die andere heelft van de voors. twee losrenten toebehoort ende onder wien de copie van 
dien rustende zijn, an tshoyrs heelft van der zelve twee renten gherecht blijft van bijlevinghe huer leven 
lanc oft uuterlic totte lossene van dien. Deelen van huuse dese twee kinderen te diverschen plaetsen 
binnen dese stede van Ghendt hier naer ghedeclareert toebehorende ende van huerlieder vader 
verstorven. Item hebben zij de twee deelen van vieren in eene heelft van den huuse ende verwerie daer 
huerlieder vader deese werelt inne overleet, staende beneden den Braemporte bij den casteel Wandelaert 
eenen houchuus wesende van de Dondeghensteghe met ghelycken porcien van alle hueren appendencien 
erve, achterhuusen zo wel van den vaulten der achter onder zeker huusekens daer den sterfhuus ....(?) 
recht inne heeft zo hier onder ghespecificeert zal wesen ooc van den claeren(?) lochting ende puttinc van 
dien daer jeghens over up twatere ende insghelycxs van de halleme al nu bevonden ende ghepresen ter 
waerde van 23 ponden 8 sch. gr. eenswechdraghens als ander an alle zijde van vooren tot achter tzelve 
huus met alle zijnen voors. toebehoren in tgheele alleenlic belast zijnde met 12 sch. grt. tsiaers erfelic in 
diverschen partijen van chijnsen ende andere rente daer uute gaende, item hebben de zelve kinderen 
ghelycke porcie in deen heelft van twee huusekens staende d'een neffens den anderen in de Bagatte strate 
tSente Pieter, Lieven van den Beke gehuust an deen zijde ende Lieven de Voghele an dander, onder hem 
beeden, ghelast zijnde met 2 sch. gr. tsiaers erflic zonder meer, Item de ghelycke twee deelen van vieren 
in deen heelft als vooren van eene achterdeele van den huuse ende stede van wijlen Gillis van der 
Poorten staende up de Nieustrate tSente Pieter voorn. met alle zijne toebehorten daer af de hauderighe 
noch de voocht de renten daer up wesende niet en weten te specificeren en an dander zeven deelen van de 
zelve huus toebehorende Mathijs van de Walle heeft dit sterfhuus bij transport actie tot 2 pond 5 sch. gr. 
tsiaers daer af hier onder daert bat(?) dient breeder specificatie ghestelt zal werden, Item hebben noch 
dese twee weesen de drie deelen van vier in deen heelft van twee porcien van eenen huuse ende stede 
staende jeghens over de voorn. verwerie ende nevens de lochting van dien up twater daer uute dat 
alleenlic gaet 8 gr. tsiaers erfelicke cheinse deser voors. stede van Ghendt, Item hebben de zelve weese de 
twee deelen van vieren in deen heelft van de tween delen van vieren van drye woensten onder een dac in 
de voors. Dondeghen steghen boven de vaulte van den bovenscreven verwerie int gheele belast zijnde met 
2 sch. 6 d. gr. erflic der uute gaende onse Vrouwe gulde in Sente Jans kercke zonder meer commers, Item 
vort meer hebben zij de twee deelen van vieren in deen heelft van eene d...(?) van tween huuse ende stede 
staende deen an dandere bij den voorn. Braemporte an dersijde der Watermuelen nours(?) jeghens over 
den grote watersteghe joncheer Antheunis van Platteeles daeranne gehuust ende geheerft te beeden den 
zijden met 8 sch. 4 d. gr. tsiaers erfelic uute zelve twee gheelen huuse gaende elcken van den Heleghen 
gheest ende van onse vrouwen ghulde up de rade beede in Sent Jans kerck deen heelft zonder meer 
commer, Item hebben dezelve kinderen al noch twee vijfste deelen in deen heelft van de vierendeelen van 
vier van eene grote lochting van hauts tijden gheheeten Montfrants lochtynge besloten ligghende an 
tvoors. casteel Wandelaert, Christoffels de Meyere gheerft up deen zijde ende Ghelein Nerryn ghehuust 
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an dander, achter streckende tot up twater in tgheele bezet zijnde met 8 gr. 4 d. p. tsiaers erfelic der uute 
gaende, Item boven al dies voors. en hebben dese twee kinderen in ghemeene porcien commende ende 
gemaect van huer andeele van alden ghereede goede ghelt gaut selver ghemundt ende onghemundt 
stofferinghe huuscatteylen metgaders ook van de sculden van baten van de voors. sterfhuuse twelck al ten 
vortsten(?) dat men heeft gecommen brocht ghepennynct ende ontfaen es ende datte boven huerlieder 
recht van vele sculden van baden ten sterfhuuse al noch uuthanghende ende bij zondere boven huerlieder 
advenante met alleene van der costen van de begraveninge testamente sepulture uutgaerde, sterfcoopen 
dootghelde ende peelgrimage van huerlieder vader .. maer ooc van de andere sculden van commeren 
ende laste van zijnen sterfhuuse principalic van den penningen in de moederliken staet vand en voors. 
broers ende zusters voorn. tot grote somme bij vormen van uutcoope begrepen ende onder huerlieder 
vader rustende gheweest vrij zinen ende naer volgehnde de duechdelicke rekeninge daer ter date van dese 
tusschen den voors. voocht, maghen ende vrienden van de weese ter eender zijde ende huerl. joncvr 
moeder ter andere ghedaen ende onderhauden alzo zij datte ten passerene van dese relateerden ende 
verclaersden de somme van 75 ponden 9 sch. 4 d. gr. 5 d.p. rustende onder de voorn. joncvr. Catelyne 
huerl. moeder de welcke de selve hare weesen daermede onghemundt den principale ende vort metten 
bladinghe incommende van huerl. ervachticheden renten ende sticken van den huuse voorn. ghenomen 
ende belooft heeft te haudene van ate drancke, abijtewacien, cleederen, causen scoenen linnen, wullende 
ende voort van alle sustenancien henlieden behouvende ziec ende ghesont bijvant(?) ter scolen doen 
ghaen duecht ende eere leerende al redelic en tamelic naer haerlieder staet tot dat zij bij goet dyncken 
van huer ooc huerlieder voochden, maghen ende vrienden t'eenighe state gheestelic oft werelic commen 
oft andersins behoorlic huerlieder selfs bedeghen zullen wesen ende boven dien alden zelven tijt van 
hauwenessen gheduerende  te gheldene de rente uut huerlieder deelen van erve ende huse gaende ende de 
zelve huerlieder deelen van huuse te haudene te ghereke van allen cleenlicken reparacien water ende wint 
weerende al zonder de weesen cost ofte laste, daer hebben de voors. Voocht maghen ende vrienden de 
voorn. hauderighe gheaccordeert dat vande de weesen onbejaert dese werelt overleden dat zo in dat cas 
de juuste somme als dan thaerlieder behoef onder haer rustende zal moghen betalen telcken alven jare 
deen heelft, Item noch hebben de weesen uuthanghende huerlieder andeel van vele diverschen sculden 
van baten ghecrighelic ende onghecrighelic in resten van den vercoopen van eeneghen huusen voort van 
verwene gheleenden ghelde achterstellen van pachte renten ende andersins, ghelyc alle die bij goede 
specificatie ende verclaerse in perticuliere hoe vele anw..(?) waer ende waer af ghenaemt ende 
ghescreven staen in twee ghelycke boucxkens daer af ghemaect ende beede daer af deen rustende es 
onder de weesen joncvr moeder ende de ander onder Janne de Clerc huerlieder hoom ende deelvoocht 
voornoemt, in thende van dien gheteeckent bij den hant van Hendric Zoete een vanden secretarissen van 
scepenen ende uppervoochden voors. dies bleven dese weese daer jeghens gelast in de costen van de 
vergadyne makene passerene ende lossene van dese huerlieder state van goede metten veranderen van 
den voochtdie ende quitsceldene daer toe dienende ende van tghuendt dies bij de joncvr. moeder van dese 
weesen omme henlieden van huerlieder voorscr. sculden van baten daer toe huer uterste beste ende 
vermoghen doene over de weesen ghelyc voir haer zelven gheint ende vercreghen ofte over de weesen van 
de coste van den passerene van dese ende in made(?) coste omme recommeren(?) van haerl. sculden van 
baten voren genoempt, betaelt ende verstorven zal wesen zo wert de zelve huerl. joncvr. moeder alzo hier 
onder voocht van hunlieden ancommende ghehauden in tijden ende wijte goede rekeningh ende bewijs te 
doene daer ende alsoot behoren zal, up twelcke de deelvoocht scelt quite de weese joncvr. moeder als 
hauderighe, kennende hem daer jeghens in den name van de weese van de versterfte van huerlieder vader 
al wel verpaert verdeelt ende verscheeden zijnde de zelve deelvoocht wart verlaten ende der weese joncvr 
moeder was voocht van huerlieder ghemaect die voocht ancommen zijnde wettelic quite scalt den 
deelvoocht gheweest van allen bevonden bij hem ter tytele van dien ghenomen ende tgheen inhauden 
vander huere kinderen state van goede, beloofde bekende ende versekerde up haer ende al thare vort 
hebben henlieden daer af over haer gheres..teert zekers ende borghe te stane elc vor andere ende 
yeghelic vor al Merten de Vos ende Amant Claeys beede voornoemt. Actum den 28 july 1515. 

 
252.  [47 (1518-'19), fol. 1v-2]: 17 sept. 1518.  Jan Ympyns fs Christoffels en joncvr. Kathelyne 

Ympyns zijn zuster, weduwe van Pieter de Cleerck, de welke hier te voren hen beiden geheel hoirs 
bedegen van joncvr. Jooryne van der Heect, huerlieder joncvr. moeder, wettelijke gheselnede was van 
Martin de Vos, ter ene zijde, en mr. Jan de Vos, schaarslijper, als hem dragende geheel hoir so hij met 
vervanghe alhier incommen ghedaen ende zeker ghestelt heeft van de versteerften van de voorn. Marten 
de Vos zijnen vader was ter andere, eendrachtelic ende ghesaemderhandt commen zijn voor scepenen van 
ghedeele in Ghendt, kenden ende verclaersden dat zij van alden ghereeden goede ghelde selvere, wullen, 
lakenen, catteylen, huysraden, landthuusen, upgaende hauten, boomen, hauwen van hauten latynghen 
ende leevynghen den voors. twee steerfhuusen corts deen naer dandere ghebuert toebehoorende ende 
anclevende onderlynghe al wel verpaerdt, verscheeden, verdeelt ende van elcanderen gherecom-
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penseer(?) ende uute ghegroot waren ende elc van henlieden partyen zijn poortie ende andeel van aldien 
thenlieden waerts ghetrocken ende gheandtwoordt waren hadden. 

 
253.  [47 (1518-'19), fol. 18v]: 3 jan. 1519 (n.s.)  Kenlic zij allen lieden dat Willem van der Zwalmen 

commen es voor scepenen van ghedeele ende kende onder hem hebbende ende bij hem ontfaen zijnde ten 
behouf van Fierkin van der Zwalmen Jans zijns bastaerde zoons natuerlicke zone van Cornelis van der 
Zwalmen zijn zone ende Gillisse de Cleerck fs Jacops zijns behouden sone de somme van 7 ponden gr. 
Vlaemsche midten(?) den selven Fierkin hier te vooren in testamente ghegheven, item condicie van res.... 
indien tselve Fierkin der weerelt overlede .. ghedeghen van wijlen Cathelyne Piedts tselfs Willems 
gheselnede was naer ‘t uutwijsen van den testamente daeraf wesende ende schalt henlieden gezwagherte 
ende elcken hueren over tselve Fierkin daeraf quyte, belovende henlieden deselve somme te restitueren 
ende weder te ghevene indien tselve Fierkin dese weerelt overlijdt, onghedeghe dat versekert up hem ende 
al tsyne. 

 
254.  [47 (1518-'19), fol. 39]: 23 febr. 1519 (n.s.)  Martyne Taets, met en bij consent van Janne de 

Cleerck fs Jans haar man, Margriete Taets, wettelijke gezelnede van Godevaerde de Wael, en Jehanne 
Taets, wijf van Lievin de Winne, alle drie gezusters Arendts dochters, en erfgenamen en elk een zesde 
stake in de versterfte daer joncvr. Gheertrude Exstyls huerlieder moeder voorts Arendts eerste wettelicke 
gheselnede was uute verstarf. Zij verklaren de nalatenschap van de voorn. Gheertruudt jegens hun voorn. 
vader Arendt als houdere goed verdeeld te hebben en dat de voorn. Arend heeft gedaan goede en klaren 
rekening, etc. 

 
255.  [47 (1518-'19), fol. 42v]: 7 aug. 1519.  Lievyne van Eertbuer fa Anchelmus haar zelfs wijf 

wezende, bij haar getijdige oude van 29 jaar of daaromtrent, heeft verklaard dat Jan de Cleerc fs Jacops, 
ter cause van zijne gheselnede haar oom, als voogd heeft gedaan klare en juiste rekening en volkomen 
bewijs van alle handelingen van bewind etc. inzake de nalatenschappen, eerst van haar grootvader van de 
moederlijke zijde, en daarna van Jacop van Eertbuer haar oom, en scheldt hem kwijt. 

 
256.  [47 (1518-'19), fol. 78v]: 15 juli 1519.  Na relaas gedaan door Jan de Cleerc fs Jacops en 

Jan de Tollenaer, als voogden van de kinderen van Jacop Tournoys, die hij had bij Johannen 
sTollenaeren, zijn eerste wijf, mitsgaders ook door Pieter Tournoys, Christoffels van de Meere, Gherolf 
van Hooteghem en Andries de Vooght, elk van hen drieën ter causen van hun gezelneden, alle vier ooms 
van de wezen, accorderen de schepenen inzake verkoop van het huis en stede, daar Vincent Tournoys der 
wezen grootvader onlangs in overleed, staande in de Mageleinstraat, belast met 5 sch. gr. tsiaers, de kerk 
van St. Jan en nog enkele losrenten. 

 
257.  [47 (1518-'19), rolle fol. 78v]: 7 juni 1519.  Catheline Tournois met en bij consent van Andries 

de Vooght, haar man, voor schepenen als daar Vincent Tournoys haar vader was uit verstorven. Borg: 
Claeys de Screvele fs Lieven. Idem: 

 - Beatryce Tournois, met en bij consent van Christoffel van der Meere. Borgen: Gheerolf van Ooteghem 
 - Jorys Tournoys. Borg: Jan de Tollenaer, zijn zwager 
 - Pieter Tournoys. Borg: Jan de Cleerc fs Jacops, zijn zweer 
 - Aechte Tournoys, met en bij consent van Gheerolf van Hooteghem haar man. Borg: Christoffel van de 

Meere fs Jans. 
 
258.  [47 (1519-'20), fol. 162v-163]: 24 febr. 1520.  Staat van goed toebehorende Centkin, 

Copkin, Jehannekin en Baerbelkin Tornoys, Jacops kinderen die hij had bij Jehannen sTollenaer, zijn 
eerste echtgenote, de wezen toekomende bij het overlijden van hun voorn. moeder en daarna hun vader, 
uit de versterfte van hun grootvader Vincente Tornoys, waarvan zij een zesde staak zijn. Goed wordt 
opgebracht door Jan de Cleerc fs Jacops en Jan de Tolleneere als deelvoogden van de wezen. Magen en 
vrienden: Jooris Tornoys, Pieter Tornoys, Christoffel van de Meere, Gheerolf van Hooteghem, Andries de 
Vooght, Willem de Tolleneere. 

 
259.  [47 (1519-‘20), fol. 196v-197v]: 14 aug. 1520. Staat van goed toebehorende Arekin Taetse 

Bauwens zone die hij hadde bij joncvr. Cathelyne van den Eede fa Willems zijn wettelijke gheselnede, 
toekomende bij het overlijden van zijn vader, waarvan hij geheel erfgenaam is, opgebracht door Arend 
Taets de oude, grootvader als deelvoogd, tegenover de moeder als houderighe en de magen en vrienden te 
weten Arent Taetse de jonge, oom, Godevaert de Wale, Lieven Wanne, ook beide ooms, Willem van den 
Eede en Jan Ente…(?) 

 O.a. een leen gehouden van Marken(?) van Pottelsberghe, rudder, van zijn hove en heerlijkheid van 
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Verdenhaute(?), groot 4,5 bunder, genaamd de Hasseldonck, liggende in de parochie van de Landoghe. 
Nog een ander leen gehouden van de kerk van St. Pieters bij Gent, resorterende te zijnen hove genaamd 
Den Hooge Cleemputte en de Nedere Cleemput, gelegen in Zwijnaerde. Meer gronden en renten. Voorts 
huizen: eerst de helft in het 6de deel van drievierendelen van de huis en stede genaamd Sent Jooris, daar 
zijn grootvader in woont, bij de wevershuus, Jan van Putthem gehuisd aan de ene zijde en Lieven van 
Beke aan de andere, met gelijke poortie van de achterhuisen, stallen, plaatsen en andere gelagen van 
voren tot achter met een poort uitkomende op de Cauter. Voorts gelijke delen van twee huizen naast 
elkaar in het Cautersteegje, nevens het huis van de wed. en hoirs van Pieter de Cleerc fs Jacops, plus nog 
een zelfde deel van een ander huis in het Cautersteegje, de wed. en hoirs van de voors. Pieter de Cleerc 
gehuisd ter andere zijde en de voorn. Lieven van Beke ter andere. Dan nog de helft van een 42e deel van 
een huis en stede genaamd De Clocke, staande over de Veebrug, waarvan de andere delen de moeder 
toebehoren. 

 
260.  [G 47 (1519-'20), fol. 217]: 18 febr. 1520. Relaas gedaan door Jooris Tornoys fs Vincent, oom en 

voogd, niet alleen als privépersoon van de vaderlijke zijde, maar ook neef van zijns wijfs wege van de 
moederlijke zijde, van de kinderen van Jacop Tornoys, zijn broeder, die hij had bij Jeanne sTollenaers fa 
Joos, zijn eerste vrouw, insgelijks bij Vincent Tornoys, Christoffels van der Meere, Gheerolf van 
Hooteghem, Andries de Vooght, elk van hen drieën ter cause van hun gezelneden, alle vier ook ooms van 
de vaderlijke zijde, ook mede bij Willem en Jan de Tollenaer, gebroeders, eveneens ooms, van de 
moederlijke zijde, die met de voors. Jooris en Pieter Tornoys en ook de voorn. Christoffel, Gheerolf en 
Andries geheel hoirs en een zesde staak zijn van de voorschr. Vincent Tornoys, hun grootvader, en hun 
medehoirs vader was. De nagelaten goederen zijn verdeeld in zes kavels, ter verloting. Er waren 
problemen gerezen. 

 
261.  [47 (1520-'21), fol. 296]: 14 maart 1521 (n.s.).  Mr. Jan Everaerdt, oud 61 jaren of daaromtrent, 

poorter, verklaart dat een dag of twee voor het overlijden van Jan de Vriese, de voors. Jan en Arendt van 
Keverwyc, verzochten hem deposant te willen komen in het St. Jorishof dezer stad van Gent, om hem van 
het geschil dat zij onderling hadden, te horen, waarop hij in het voors. hof gevonden Jan van Wichuus, 
zijn oom, insgelijks Jacop de Commere en Jan de Cleerck ..... (gewist?) mocht zijn. Zo ver was de zaak 
bij tussenspreken van henlieden daar belijd tussen de voors. Jan de Vriese en Arendt als dat zij eens 
waren hangende, welke tijd dat zij daarmee bezig waren, en van de zaak spraken, als dat hij ra..seerde, de 
voors. Jan de Vriese dat hij zeer straf en streng viel tegen zijn kinderen, dat hij niet behoorde te doen, 
noch ook henlieden bij enige middelen te willen pemierne(?) van dat henlieden mocht toekomen van zijn 
goed, behoudens en uitgezonderd de portie van Pieter de Vriese hem daarin competeert, hem gegeven de 
kinderen sCleercx, om dies willen dat de voors. Arent en Jan van Keverwyc zijn vader, die zijn hoirs 
waren ter cause van hun gezelneden, niet wilden gelijk de voors. Pieter in de gifte die hij doen wilde, 
verklaarde voorts de voors. Jan de Vriese tot hem deposant dat indien de voorn. Jan en Arendt van 
Keverwyc daarmee absoluut geaccordeerd hadden, insonder noynt de gift van de derde van zijn goede 
der voors. kinderen sCleerx, in de manieren voorschreven gegeven hebben, wies nochtans de gifte inhilt 
die de voors. Vriese doen wilde en ofte die was jegens de wet van de poort en weet hij deposant niet 
anders dan hem wel gedunkt dat de voors. Jan de Vriese onder andere zei dese woorden, of in subtantie 
Arent meent te beletten dat ic mijn wijve niet gheven en soude een camer(?) ghestoffeert ende dat hueren 
lichame toebehoert, maer hij en sal ende sal noch wel maeken dat hij lettre ofte met van mij (4?) deelen 
en sal, zegt bet voort dat hem wel ghedunct dat ten selve tijden Jan de Cleerck seyde tot hem deposant 
wandelende tsamen in de galerie van de voors. hove, Jan de Vriese mijn oom es een wonderlyc ende 
messelyc18 man, hij heeft ghemaect een testament ende by dien mij ende andere van den Clercx waer hem 
de namen nu niet voor en staen ghegheven tderde van synen goede so voorts es Pietre de Vriese daer inne 
uutghesteken, hoewel ic daeranne niet en begheere noch en wille prouffyteren van eender myte(?), 
testament ende den willen van mijnen oem vulcommen sijnde also verre alst den goddelycken dienste, 
aelmoesenen ende andere persoenen dan den Cleercx angaet, seijde ooc de voors. Jan de Cleerck dese 
ghifte van den derden also verre alst hem anghinck ende toucheren mochte, alleene gheaccepteert 
hebbende omme te obuerne ende te belettene dat de voors. Jan de Vriese die seere up sijn kinderen 
gheanimeert was dat niet gheven en soude eenighe keercken, cloosters ofte andere vrienden, persoenen, 
daerby de voors. Jan ende Arent hadden moghen van de voors. twee deelen van de derde gheheel al 
ghefrustreert zyn, twelcke de meeninge noch intentie van hem Jan de Cleerck niet en was, also hij seyde 
noch ooc van den anderen Clercx beghyfte, also hij datte vaste hilt ende gheloefde.’ 

 
262.  [47 (1520-'21), fol. 297]: 13 maart 1521 (n.s.).  Pieter de Vriese, oud 46 jaar of daarom-

 
18 messelyc = raar, zonderling 
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trent, verklaart dat één of twee dagen voor het overlijden van Jan de Vriese vergaderd was in St. Joorishof 
dezer stad, aldaar Jan en Arendt van Keverwyc sustineerde de gifte van twee delen van drie ten laste van 
hen gegeven was aan de kinderen sCleercx om dies wille dat zijn hoirs niet consenteren wilden in de gifte 
door Janne de Vries, zijn gezelnede, tegen de wet van de poort. Hij deposant zegt dat Janne de Vriese wel 
een jaar voor zijn overlijden ordonneerde en maakte zeker testament alwaar hij sandt an de hoirs te wiens 
laste testament weesen soude, Janne en Gillis de Clerck, henlieden te kennen gevende hoe Jan de Vriese 
zijn testament geordonneerd had en vroeg henlieden Jan en Arendt van Keverwyc of zij consenteren 
wilden in het voorn. testament en indien zij dat accordeerden, hij niet van mening was enigszins zijn goed 
weg te geven, en daarmee zou geven het derde van zijn goed, diverse kerken of andere lieden, in welk 
testament zij lieden hoirs gheexicipiert Pieter de Vriese niet consenteerde. Hij deposant zegt dat hij de 
voors. Janne en Gillis de Clerck heeft horen zeggen dat zij de gifte van het derde deel ten behoeve van de 
hoirs aanvaarden zouden en henlieden naer de doet resorteeren, mids dat sij hoyrs henlieden gheven 
souden een juweel ende andersins en weet hij deposant niet, ghegheven in kennisse der waerheden onder 
de seghel van saeten(?). 

 
263.  [47 (1520-’21), fol. 297]: 13 maart 1521 (ns). Gecompareerd is Jan van Wychuus, oud 61 jaren 

of daaromtrent, verklarende dat hij anders niet en weet, dan dat Jan en Gillis de Cleerck an hem syn 
ghecomen binnen de levene van Jan de Vriese, sonder onhoutende te hebbene den tyt, hem te kennen 
ghevende hoe dat Jan de Vriese was in wille te ordonnerende sijn testament ende indien de hoyrs dat niet 
en consenteerden soude wechghevende derde van synen goede, zegghende dat Pieter de Vriese daerinne 
gheconsenteert hadde, hem biddende dat hy deposant den ander hoyrs soude willen persuwaderen te 
willen consenteeren int voorn. testament, waer hy deposant so veele ghedaen heeft, heeft Pieter(?) den 
voorn. Jan ende Gillis de Cleerck deselven ontboden heeft ende hemlieden metten condicie voors.(?) int 
welcke sy lieden hoyrs gheexpecipiert Pieter de Vriese niet consenteeren en wilden waer hy deposant 
hoerde dat de selve Jan ende Gillis seyden naer dien dat sylieden en wilden consenteeren in de ghifte, 
wies by den testamente ghegheven worde dat so datte ten prouffijte van henlieden hanveerden souden, 
want s.. niet en gheerden henlieden hoyrs te ontstruuckene mids henlieden ghevende seker gracelyhc 
testament zeght voort dat hy gheweest heeft naer toverlyden van Janne de Vriese ten Predicheeren alwaer 
hy desposant was omme Janne ende Arende van Keverwyck ghebroeders, Lauwereins de Cleerck over 
Jan ende Gillis de Cleerck waer ghesproken was omme te appointeerne van de ghifte van de derde al 
daer Jan ende Ghillis hiesschen off broeder Lauwereins de Cleerck omme hemlieden ses ponden groten 
eens ende sanden daer ment renonchiheren van sulcker ghiften hemlieden gheordonneert ende ghegeven 
by den testamente van Jan de Vriese waer up hy deposant hemlieden boot vier ponden groot, maer 
sylieden gheghifte ofte die over henlieden was bleven up de ses ponden grooten ende anders noch 
breedere en es hem kendelyc, ghegheven in kennesse der waerheden onder den seghel van saecken der 
voorscrevere(?)  

 
264.  [47 (1520-'21), fol. 299v-300]: 19 maart 1521 (n.s.).  Staat van goed toebehorende Callekin 

Clays fa Amandts die hij had bij Mergriete Impins fa Jacops, zijn tweede echtgenote, de wees verstorven 
bij eerst het overlijden van haar vader en daarna bij het overlijden van haar moeder. Staat van de vader 
was gepasseerd 22 weidemaand 1519. fol. 56. Dit goed wordt opgebracht door Lauwereijns Clays als 
voogd van de vaderlijke zijde en Nicasys als deelvoogd van de moederlijke zijde opbrengt. Magen en 
vrienden zijn: Jacop Clays, Jan Clays, Jan sCorreel, Roeland de Rouc, Martin de Clerc, Jacop van der 
Eecke, Jacop Ympin fs Jacops, Jan van den Bossche, in huwelijk hebbende Martyne Ympins fa Jacops, 
Joos van der Haeghen, Inghelram de Peystere en Gillis van Marebeke. Naast gronden en erven het huis en 
erve, waarin de vader en moeder zijn overleden, in de Nieuwstraat, Thomas Blanckaert gehuisd aan de 
ene zijde met zijn brouwerij genaamd De Mane, en Adriaen van Dorisselaer aan de andere, belast met 3 
sch. 1 d. gr. tsiaers landcijns der stede Gent. Voorts nog delen in een huis in de Dypierstrate(?) bij de 
Bijloke, gemeen met andere familieleden Clays. 

 
265.  [47 (1520-'21), rolle fol. 7v]: 12 jan. 1521 (n.s.) Jan de Clerc fs Jacops, roodverver, wordt 

deelvoogd van de onbejaarde kinderen van Janne de Cleerc fs Jans, die hij had bij Martyne Taets fs 
Arents, zijn wettelijke gezelnede, waar de vader uit was verstorven. 

 
266. [49, fol. 62vo]: 5 mei 1526.  Kenlic zij allen lieden dat Joos Vollaert commen es voor scepenen 

van ghedeele in Ghent ende kende tachter ende schuldich zijnde Betken sCleercx fa Pieters, de somme 
van 14 pond 11 sch. groten, ter cause ende over een coop van haeren rechte wesende een tienste deel van 
den huuse ende stede een verwerije wesende staende bij den Braempoorte achter de brauwerije 
ghenaemdt de Pale met ghelijcken deele van de huyse daernaest wesende den houc van de 
Ondeghensteghe, ghelijce deel van de huuseken achter tselve houchuus te voorhoofde in de zelve 
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Ondeghensteghe, voort mette gelijc recht inde vaulten streckende onder thuus dat ghemeene toebehoort 
Gillis de Cleerc, de weesen van Lieven van Melle ende Pieter van Spiere met hueren complicien, dat sy 
hebben jeghen over de tvoorseyde achterhuuse inde Ondeghensteghe, thenden den huuse van Jan 
Heggheryc, noch ghelyc deel vanden cleenen lochtinghe ligghende besloten met een aysemente jeghen 
over de voors. verwerije up dwatere, ooc ghelijc deel vande puttynghe ende ghanghe staende ende 
ligghende omme de voors. verwerije ende tVispaen, neffens een huuse den voorn. personen 
toebehoorende jeghens over de selve verwerije ende ghelijc deel in tallam der verwerije anclevende al 
met zulcken rechte ende vrijheden alst toebehooren ende ancleven moghen, bij den voornoemde 
comparant ghecocht jeghens Jacob Rogiers wonende te Luevene in huwelijck hebbende den weese 
zustere, als vooght van de zelve weese up tadvys ende goetdyncke van de vrienden ende maghen ende 
scepenen als uppervooghden, so datte ten passene van den bleec bij de handgescrifte ende handteeken 
van de selve vooght ten date van dese ghesien ende ghelesen ende dat hij zijn ghelyc deel als ende ten 
ghelijcken prijse meer vercocht hadde metten laste van 11 sc. 9 d. ende 5 (?) gr. tsiaers eeuwelijcke 
cheyns uut al int gheele gaende, de welcke voorn. 14 pond 11 sc groten de voors. Joos comparant belooft 
te ghevene ende betaelne de voorn. vocht over syne weese ofte pro... (?) over hem, te wetende de 2 pond 
gr. ghereet ende de reste bij paymenten met 25 sc. 2 d. gr. tsiaers, daer af deerste patemente ende 25 sc. 2 
d. gr. vallende ende verschijnen zullen te bamesse 1526 nu eerst... ende van dan alzo voorts telcken 
bamesse achtervolghende 25 sc. 2 d. gr. gheleijde totten vulder betalingh van de voorn. somme, altijts in 
zulcken ghelde als ghemeenlijc cours ende ganc hebben sal bijnnen Ghendt, de welcke betalen hij Joos 
versekert up hem ende al tsijne tvoors. vercochte recht ghepandt blijven totte vulder betaling in al twelcke 
scepenen als uppervooghden ter relatie van Gillis de Cleerc oom, meester Anselmus de Cleerc fs. Jan 
presbiter, Jan de Cleerc zijnen broeder, meester Jan de Cleerc ooc presbiter, svoors. Gillis soene, Jacop 
de Cleerc zijnen broeder, Pieter ende Jooris Tornoys, ghebroeders, ende Pieter van Spiere, maghen ende 
vriende gheaccordeert ende gheg... hebben, accorderen ende consenteren bij dese. Actum 5den ten meye 
XVc XXVI. 

 
267.  [49 (15...), fol. 219]: 16 aug. 1526. Joncvr. Lysbette van Loo fa Lievins, geh. met Pieter van den Hende, 

Jozyne van Loo geh. met Joos Huughes, Jehanne van Loo, geh. met Dieric Deynoot, Katheline van Loo, 
geh. met Jacop de Clerc fs Gillis, alle vier gezusters en erfgenamen van Jaspar van Loo, hun broeder, 
gisterenavond overleden, renuncieren de nalatenschap. 

 
268. [50, fol. 245-245v]: 30 juli 1530.   Staat van goed toekomende de kinderen van Gillis de 

Clercq. 
 
Kenlic zij allen lieden dat dit es de staet van goede toebehoorende Liefkin ende Paesschynkin tsCleercx 
Gillis kinderen die hij hadde bij Joncvrauwe Baerbele tsCnibbers zijne ghezelnede den zelven weesen 
toecomende, verschenen ende verstoorven bij den overlijden vanden voornoemde wylen Gillis haerlieder 
vadere was welc goedt Jan de Cleercq Jans zone als rechtzweer ende deelvooght vande voorseyde weesen 
midts desen upbrinct ende overgheeft voor ons heeren scepenen van ghedele in Ghendt als 
uppervooghden ten alle naasten ende claersten dat hij datte jeghens de voorseyde Joncvrauwe Baerbele 
als hauderighe mitsgaeders jeghens meester Jan de Cleercq presbitre Jacop ende Pietre de Cleerc 
ghebroeders Zegher de Vriese in huwelick hebbende Kathelijne tsClercx ende Jaspar Serwyn als vooght 
ende inden name van Willekin Baerbelkin Agneeskin ende Maeykin tsCleercx Willems kinderen die hij 
hadde bij Joncvrauwe Agneese Sateurn zijne wettelicke ghezelnede was den voornoemde weesen 
medehoyrs inde voornoemde versteerfte, verpaerdt verheffent verscheeden ende verdeelt heeft present 
haerlieder ghemeene maghen ende vriende te wetene Joorys Tornoeys rechtzweer Lieven de Mey elc ter 
causen van huwelicke ghezelneden ooc rechtszweer Gerolf van Hooteghem Cornelis vander Zwalmen Jan 
de Zutter ende Lieven vander Zwalmen 
Grondt van eerve de weesen patrimonie tussen hemlieden metten voornoemde haerlieder andre 
medehoyrs ghemeene ende onverdeelt ligghende inde prochien hier naer verclaers 
Eerst binnen Desselbeerghene tderde duergaende in twee berthackers tsamen int gheele groot ontrent 
xxxi (c) (3100) roeden ende noch de heelft van ontrent eenen bundere eerve gheleghen an spenilkin inde 
zelve prochie 
Item binnen de prochie van Huesdenie drie hondert roeden meerschen in twee sticken onbegrepen van de 
juuste mate ende gheleghenthede die al tsame in pachte haudt Lieven vander Vaedt voor de somme van 
xxvi schellingen vii deniers groten tsiaers nemaer is de voorseyde hauderighe als weesen moeder als bij 
haere metten voornoemde Gillis haeren man was int voorseyde goet ende grondt van eerven zo vele 
binnen huwelicke gheconquesteert zijnde inden zelven grondt ghereght zijnde vanden achten deele 
duergaende voor haer propren ende trect bovendien t’hauwaert de heelft vanden jaerlicxschen blade 
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comende vanden surpluuse ter bijlevinghe haer leven lanc naer de wet vande poort ende als sterfhuyse 
van ghendt. 
Andre gronden van eerven ende erflicke onlosselicke bezette rente ooc tsvoorschrevens ghemeenen hoyrs 
patrimonie, te wetene binne der prochie van Dronghene vii (c) (770) roeden eerven ghenaemt den 
Halsbrouck ende nogh tderde vanden haverstick groot ii (c) xvii (217) roeden, dat tsamen in paghte heeft 
de hauderighe van Pieter de Wulf met Jooris de Wulf haeren zone int gheheele voor xiii schellingen 
groten tsiaers zuuvers ghelts daer af de kinderen van Pieter de Cleerc deen helft hebben int tderde van de 
voornoemde somme ende paght als van alzo vele int zelve goedt ghereght zijnde, 
Item buuten de hueverpoorte binnen de prochie van St Pieters de heelft van ontrent xxx roeden eerven met 
eenen cleenen woonhuusekene daer up staende gheldende int gheele iii schellingen iiii deniers groten 
tsiaers comt hier voor dheelft xx deniers groten tsiaers 
Item hebben noch tsiaers bij eenen wettelicke chaertre gheexpediert met vijf vutghangende zeghels voor 
bailliu ende mannen vanden heerlichede van Wiendeke up St Jans dach vutgaend ougst int jaer xiii (c) xlv 
(1445) de somme van iii schellingen ix deniers groten verschijnende telcken lichtmesse bezedt up tgoedt 
te Kaelbeergh vercreghen bij transporte van daten den iiien in octobre xv (c) ende xix (1519) 
Idem binnen de prochie van Heermelghem v schellingen groten tsiaers in eene rente van xx schellingen 
groten tsiaers verschijnende te lichtmesse ende vutgaende ougst telcken deen heelft sprekende up 
Gheeraert Cleestman ende zijnen ghezelnede bij eenen cyrographe ghepasseert voor bailliu ende 
scepenen mijnen vrauwen van Gaver in Heermelghem inde maent van meye duus iii (c) xve (1415) 
An welcke de voornoemde leste partijen van eerven ende bezedtte renten de voornoemde hauderighe ooc 
thaerwaert trect den heelft ter bijlevinghe als voornoemd ende de heelft vande huusen ende catteylen up 
den gront staende 
Andere partijen van bezedtten losrenten den penninc zestiene bijde voorseyde hauderigghe metten 
voornoemden haeren man was binne huwelick gheconquesteerd, 
Eerst up Matheeus de Vos de somme van xx schellingen groten tsiaers vallende telcken xxiiiien daghe van 
novembre voilghende eenen wettlichede ghepasseert voor scpenen vande kuere den xxiien van novembre 
xv (c) xxiii (1523) folio xlve 
Item up Jacop vanden Haute v schellingen groten tsiaers vallende telcken ien daghe van ougst ooc bij 
eenen wettelichede ghepasseert voor scepenen voornoemt den xxviien in hoymaend xiii (c) xixfolio cix bij 
eene wettelicken transpoort ooc aldaer ghepasseert den xxien van lauwe xv (c) xviie (1517) folio xxe van 
welcken twee partijen van renten de voornoemde hauderighe an haer trect deene heelft als voor haer 
propre ende voort vanden ander heelft de heelft ter bijlevinghe naer de costume als voornoemd, 
Huusen ende deelen van huusen binnen Ghendt 
Alvooren zo hebben zij hoyrs tsamen deen helft, ende zoe hauderighe dandre vanden huuse ende stede 
daer inne de voorseyde overledene deesen weerelt verschiet met eenen tweesten huusen daerneffens 
staende up de Nieustrate eene rootverwerye wesende 
Item hebben noc t viiie deel ende zoe hauderighe tghelijcke deel duergaende van eenen huuse staende 
inde Cammerstrate twelck den voorseyden Cornelis vander Zwalmen al nu bezedt, 
Item hebben zij hoyrs t vie deel een ghelijc zoe hauderighe van zes huusen ende steden met alle haerlieder  
toebehoorten, de drie staende neffens elc anderen in d’Ondeghensteghe tvierde bij tcasteel Wandelaert 
jeghen over Joos Vollaert up twatre ende dander twee neffens elc ander up den houc van den straetken 
passerende de Schelstraete bijden watermolen jeghens over den breeden steghere 
Item hebben de hoyrs noch t xe ende zoe hauderighe tghelijcke van eenen lochtinge ghenaemt Monfrants 
loghtync gheleghen up twatere bij tcasteel Wandelaert, 
mitsgaeders voort de heelft ende t vie deel in dander heelft duergaende van eenen huuse staende ande 
Freremineuren brugghe, naast de veerwerie vanden voorseyden Jacop de Cleerc den weesen broedre, 
Item ende angaende den ghereeden goede inhaudende juweelen catteylen ende sculden van baten 
neghene vut ghesteken bleven ende bevonden ten voorseyden sterfhuuse vande weesen vadere was 
verclaren de voornoemde vooghden maghen ende vrienden dat de zelve al overzien ende bij dueghdelicke 
extimatie ende prijsien danof ghedaen der hauderighe den weesen moeder haerlieder poortie van aldien 
overe ghelaten hebben hoe dat zij weesen samen onder hem drien danof heunen ende goet hebben boven 
alle commeren, costen ende laste zo wel van testament sepulture vutffaert en begravinghe vanden 
overledene als allen anderen voor zuver ende net, de somme van lxxv ponden groten in presente guldene 
te iiii schellingen ii deniers groten stick ende anderen ghelde naer advenant daer inne begrepen 
haerlieder paerdt van zulckenen inbringhene als de voorseyde Willem de Cleerc, Jacop de Cleerc ende 
Zeghere de Vriese elc van xx ponden over de heelft van x ponden groten ten sterfhuyse als ter 
voornoemde eerste doot ghelast waren te doene ende ghedaen hebben de zelve somme van lxxv ponden 
rustende onder de voorseyde hauderigghe den weesen moedre die daer mede onghemindert als principale 
mitsgaeders als jaerlicxschen incomene vande voornoemde goede te wetene mette poortie vanden 
voornoemde Paesschijnen den zelven Paesschijne haerer dochtere deene wees ghenomen ende belooft 
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heeft t’onderhaudene van allen sustinatien haer ziec ende ghesondt behouvende tamelic naer staet emers 
tot anderstondt dat zoe haer zelfs bedeghen oft teeneghen state comende weesen zal ende tjaerlicx 
incommen van Liefken ende Franskene dander twee weesen ghemeldt dat zie danaf gheen last en heeft als 
vutlandsch wesende thaerlieder profijte uppe te legghene up rekeninge metten overbringhene van welcken 
staet van goede zo kendt hemlieden de voorseyde vooght maghen ende vrienden inden weesen name 
jeghent de hauderighe haerlieder moedre van huerlieder vaderlicke versteerfte wel verpaerdt verheffent 
verscheet ende verdeelt zijnde ende scheldende danof wettelic quytte de vooght wart verlaten der 
vooghdien ende in zijne stede wart den weesen moedre vooght ghemaect de welcke vooght zijnde schalt 
ooc quytte den vooght gheweest van alle de administratie bij hem ovre de weesen ghehadt ende 
versekerde t’inhaudt van deses state up huer ende al thaere present ende toecommende, voort zo 
bedeghen borghen over haer ende elc voor al Cornelis vander Zwalmen ende Jan de Zuttere.  Actum den 
xxxen july xv (c) en dertich. 

 
269.  [51, fol. 27]: 18 nov. 1531.  Pieter de Cleerc fs Jans, roodverver, oom en als voogd van de 

moederlijke zijde van Arekin Hueghebault, Lievins zone die hij had bij Gheertruijt sCleercx, svoorsz. 
Pieters zustere, zijne tweede wijve, heeft ontvangen een som geld uit handen van Lievyne van Zele fa 
Lievins, houderige van de voors. Lieven Huegebault over haar en de hoirs van de voorn. Lieven der 
wezen vader. 

 
270.  [51, fol. 100]: 19 okt. 1531.  Gillis van der Eecken fs Adriaens, smid, en Pieter de Kleerc fs Jans, 

roodverver, comparerende voor schepenen van gedele in Gent worden aldaar voogden gemaakt van 
Arekin Hudgebaut Lievins zone die hij had bij Gheertrude sKleercx fa Jans zijn tweede wijf, 
verzekerende de handelingen die zij van de wezen goede hebben zullen op henlieden en op al al 
thuerlieden, voorts consenterende danof over henlieder zekers en borg te staan te weten overde voors. 
Gillis Brant zijn zwager en over de voorn. Pieter de Cleerck Martine Taets, wed. van de voorn. Jan de 
Cleerck zijn moeder, en Jan van Hauweghem, tijkwever, zijn zwager. 

 
271.  [51, fol. 100]: 19 okt. 1531.  Idem, Gillis van der Eecken fs Adriaen en Pieter de Cleerc fs Jans, 

als voogden over Arekin Hudgebaut, wegens versterfte van Lievin Hudgebaut, bakker, der wezen vader 
uit verstorven was.  

 
272.  [52 (1532-'33), fol. 4v]: 5 sept. 1532. Joncvr. Martyne Taets fa Arendts, wed. van Jan de Clerc, 

joncvr. Cathelyne Taets met en bij consent van Jan van der Looven fs Gillis haar man, joncvr. Mergriete 
Taets, met Godevaert de Wale, haar kerkelijke voogd, en joncvr. Jehanne Taets met en bij advies van 
Lievin Minne haar man, alle vier gezusters, en voormeer de voorn. joncvr. Cathelyne en Margriet Taets, 
met de voors. Jan en Godevaerde hun kerkleijke voogden, als in deze de actie hebbende ter portie en 
vijfde deel van Arende Taetsse, hun broeder en zwager, geheel hoirs van Arentkin Taets Boudins 
huerlieder broeders zone was, zijn tezamen gekomen voor schepenen en verklaren dat Kathelyne van den 
Eede fa Willems, wed. van de voors. Boudin en voogd van de voorn. Arenkin haar zoon, met Janne 
Stalins, nu haar man, henlieder hoirs gedaan heeft goede, klare en juiste rekening en bewijs van alle 
bewind bij haar gedurende haar voogdij vericht, eerst van de versterfte van de voorn. Boudin zijn vader 
en daarna van wijlen Arende Taets de oude, zijn grootvader. 

 
273.  [52 (1532-'33), fol. 4v]: 5 sept. 1532. Catheline van der Eede fa Willem, met en bij consent van 

Janne Stalins, haar man, tevoren wed. van Boudin Taets fs Arends, voogd geweest van Arekin Taets haar 
zoon bij de voors. wijlen Boudin Taets, haar eerste man, heeft verklaard deugdelijk verkocht te hebben 
aan joncvr. Martyne Taets, wed. van Jan de Clerc, joncvr. Johanna Taets, wettelijke huisvr. van Lievin 
Winne, joncvr. Cathelyne Taets, wettelijkje gezelnede van Janne vanden Loone fs Gillis en joncvr. 
Mergriete Taets, wettelijke huisvrouw van Godevaerde de Wale, in deze de actie hebbende over Arende 
Taets hun broeder, alzulk recht van bijlevinge, mitsgaders van opgaande houten bomen en cateylen alszo 
Cathelyne van den Eede als houderige van de voorn. wijlen Boudin heeft [...] hoedanig en zo waar zij 
gestaan en gelegen zijn, niets uitgezonderd, daar de voorn. Arekin haar zoon uit verstorven is. 

 
274.  [54 (1535-1536), fol. 13]: 14 okt. 1535.  Rapport naar schepenen gedaan door Joos Vollaert, 

gehuwd met Magdaleene sCleercx, als moeder en voogd van Joosynken en Betken sCleercx, haar 
kinderen die zij had bij wijlen Jacob de Cleerc, haar eerste man, mitsgaders Marten de Cleerc, oom, 
meester Jan de Cleerc, presbiter, en Jacop de Cleerc, gebroeders, vrienden en magen van dezelve 
kinderen, hebben toegestemd in de verkoop aan Willem van den Beke van der wezen 10de deel van de 
helft, makende 20ste deel doorgaande, van twee woningen onder een dak in de Bagattestraat te St. Pieters, 
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hen wezen verstorven bij het overlijden van de voorn. Jacop hun vader, welke twee woningen belast zijn 
met 2 sch. gr. tsiaers erfelijke. Koopsom was 12 ponden. 

 
275.  [54 (1535-536), fol. 53v-54]: 1 maart 1536 (n.s.).  Joncvr. Kathelyne Impins, houderige van 

wijlen Pieter van Spiere, tevoren houderige van wijlen Pieter de Cleerc, over haar zelf, Joos de Gheendt, 
als ter cause van zijn gezelnede oom en deelvoogd van Pierkin, Ghyskin, Callekin en Claerkin van Spiere, 
haar kinderen die zij had bij de voorn. Pieter van Spiere, voorts Martin de Cleerc fs Pieter, Dieric van der 
Hofstadt, ter cause van joncvr. Jooryne sCleercx zijn gezelnede, en Joos Vollaert, als in huwelijk 
hebbende joncvr. Magdaleene sCleercx, tevoren houderige van wijlen Jacob de Cleerc, over hemzelf en 
voorts als ter cause van zijn gezelnede voogd van Joosinken en Betkin sCleercx, haar kinderen die zij had 
bij de voorn. Jacob, haar eerste man, gezamenlijk gecompareerd voor schepenen, verklaren verkocht te 
hebben aan Adriaen van der Straten fs Adriaens, twijnder, de delen van een lochting besloten liggende 
aan het casteel Wandelaert, van oude tijden genaamd Montfrants lochting, achter strekkende tot op het 
water, de voorn. koper daarnaast gehuisd en geërfd aan de ene zijde, en Lieven de Moerloose aan de 
andere, met de last van zeven gr. tsiaers landcijns uitgaande aan de hospitaal van Byloque, zonder meer 
kommers. De koop is gedaan boven de voorn. last die de koper overneemt, om de som van 1 ponden 4 
sch. gr., waarvan de kopers verklaren ontvangen te hebben 20 sch. gr., met bepalingen over de betaling 
van de rest. Voorts verklaren de voorn. wed. van Pieter van Spiere en Joos de Gheendt, in de kwaliteit als 
boven, de voors. Adriaen van de Strate verkocht te hebben alzulke fruitbomen en andere plantsoenen als 
tegenwoordig staan op en in de voorn. lochting, henlieden alleen toebehorende, voor de som van 28 sch. 
gr., uitgezonderd vier peerstapels en vier apelstapels, die dezelve weduwe vermag te kiezen, om die te 
weren en daarmee te doen naar haar gelieven. De voorn. weduwe mag haar leven lang in de voorn. 
lochting bleken, telkens als het haar belieft, welverstaande dat hij Adriaen daarvan geen ongerief zal 
hebben. 

 
276.  [54 (1535-536), fol. 151]: 20 jan. 1536 (n.s.) Schepenen als oppervoogden van Adriaenkin en Callekin 

Ghijselins Adriaens kinderen die hij had bij Martine Impins, zijn gezelnede, na het relaas gedaan door 
dezelve moeder en voogd, mitsgaders Gillis en Christiaen Heijndricx, gebroeders, Jacop Impins, oom, 
Joos van der Haghen en Martin de Clercq, magen en vrienden van de wezen, consenteren in de verkoop 
door de voorn. moeder gedaan aan Gillis van der Hagen van een deel van een huis en stede dat de wezen 
hebben, staande op de Coemart(?), genaamd Den Holiphant, terzijde uitkomende in een straatje met een 
klein huisje. 

 
277.  [54 (1536-1537), fol. 273v-275]: 28 aug. 1536. Staat van goed toebehorende Pierkin, Ghijskin, 

Callekin en Claerkin van Spiere, Pieters kinderen die hij had bij Katheline Impins fa Christoffels, de 
wezen toekomende bij het overlijden van voors. Pieter, hun vader. Goed wordt opgebracht door Joos de 
Ghent, wegens zijn echtgenote Johanna van Spiere oom en deelvoogd van de wezen, voor de schepenen 
en de wezen moeder. Magen en vrienden zijn Paesschyn sCaluwe, weduwe van Jan Maes, moeie, Pieter 
Sc....?, wegens zijn echtgenote Mergriete van Melle, Gillis Damme, wegens zijn echtgenote Clare van der 
Muun(?), …. Jan en Gheerolf Schuerman, gebroeders, Jacob van der Vesten fs Hendricx, Jan van Loo, 
Marten de Cleerc, Jacob Impins en Joos van der Haghen. Uitvoerige akten. Eerst genoemd lenen, alleen 
Pierkin toekomende, vervolgens andere onroerende goederen buiten de stad, en diverse renten. Onder de 
'huusen ende deelen van dien': eerst hebben de wezen en hun moeder tezamen drie delen van vier van een 
huis en stede staande op de Vierwechscheede, van de Nieuwstraat, daar de wezen vader in is overleden, 
achter uitgaande in de Coestraat, mitsgaders ook gelijke delen van de loove, staande met de voorhoofde in 
dezelve Coestraat, nevens de uitgang van het voorn. hoofdhuis; belast met 6 sch. 9 d. tsiaers landcijns der 
stad Gent. Verder hebben de wezen de ene helft en de moeder de andere helft van een huis staande 
tegenover het schepenhuis van gedele genaamd tZwaentien, twelck was soverledene scrijfcomptoir, belast 
met 2 sch. 10 d. gr. tsiaers landcijns der stad, Tristram Cleyman daarnaast gehuisd aan de ene zijde en 
Adam Wildemarc aan de andere. Verder hebben de wezen een tiende deel van een huis en stede staande 
beneden de Braempoort op het water, strekkende nevens de lochting van Joos Vollaert, met 8 gr. tsiaers 
landcijns der stad uit het gehele huis, welk huis wordt gehuurd door Gillis Heggeric om 72 sch. gr. tsiaers. 
Voorts hebben zij gelijke 10de deel van die 'woensten' onder een dak in de Ondadeghesteeg, waarvan een 
is staande boven een vaute, in het geheel belast met 2 sch. 6 d. gr. tsiaers aan Onze Vrouwe Gilde in St. 
Janskerk. Voorts het 12de deel van een huis en stede staande bij de Watermolen op de hoek, ter zijde de 
grote watersteiger, belast met 4 sch. 2 d. gr. tsiaers aan onze Vrouwe Gulde op de Rade van de Heilige 
Geest van St. Jans, welke de weduwe van Gillis de Clerck bezet voor 22 sch. gr. tsiaers. Item hebben de 
wezen een gelijke 12de deel van een andere huis en stede naast de voors. hoekhuis in het straatje daar 
Jacob Vollaert in woont, belast met 4 sch. 2 d. gr. tsiaers denzelve Gulde en Heilige Geest. Voorts hebben 
zij wezen het 16e deel en hun moeder een gelijk recht, samen 1/8e, van een huis en stede met een lochting 
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en achterhuis staande ten voorhoofde in St. Janstraat naast 'tscutterehof', voortijds door de overledene 
gekocht van wijlen Huughes van Hautelem(?). Borgen zijn Marten de Cleerc en Katheline van Melle, 
wed. van Jacob Ympins. 

 
278.  [55, fol. 72]: 15 mei 1538. Joos de Brauwere heeft verkocht aan Lauwereins de Cleerc als voogd van 

Pierkin, Paesscynkin, Claerkin en Pierynkin sBrauwers, svoors. Joos kinderen een rente. 
 
279.  [55, fol. 100v]: 1 aug. 1538. Jacob de Clerc fs Gillis als gemachtigde van Kaerle Dael en 

Katheline Huughe fa Joos, zijn wijf, hoirs tot een derde van Johannen Huughe, haar zuster, welke 
Johanna daar te voren hoir van een vijfde stake in een vierendeel was van versterfte van Lieven van Loo 
fs Adriaens, haar grootvader van moedelijke zijde, bij acte van procuratie gepasseerd voor schepenen van 
de stad Weerveke(?). Lysbette van Loo fa Lieven, gezelnede van Pieter van Heede, is Katheline's moeie. 

 
280.  [55, fol. 136v-137]: …. 1538 (z.d.). Staat en augmentatie van goed toebehroende Pierkin, Adriaenkin en 

Callekin van Damme, kinderen die hij had bij Katheline van Ludicke fa Jacops, zij gezelnede, verstorven 
bij overlijden van hun vader, welke goed wordt opgebracht door Martin van Dooreslaer als deelvoogd. 
Magen en vrienden: ... van Ludick, oom, Adriaen de Coorck, Jacob van Hansselaere, Willem de Smet en 
Vincent de Cleerck. O.a. de helft van een oliewindmolen binnen St. Lievenspoort op Lederberch, en 
samen met hun broers en zusters nog het vierendeel van een oliewindmolen genaamd tPutkin, met het 
land daarbij horende, staande buiten de Keizerspoort, verhuurd aan Adriaen Bogaert. 

 
281.  [G 56, fol. 20]: 31 sept. 1538.  Martine Impins als houderige van Jan van den Bossche fs Gheeraerts 

en daarna van Adriaen Ghyselins over haar zelf als over een vierendeel, voorts in naam en als voogd van 
Hannekin, Copkin en Centkin van der Bossche haar kinderen die zij had bij voorn. Jan, over de helt, 
insgelijks van Liefkin, Adriaenkin en Callekin Ghyselins, ook haar kinderen die zij had bij voorn. 
Adriaen, haar tweede en laatste man, over het tweede vierendeel, heeft verkocht aan Yweyn Daems fs 
Gillis, houtbreker, alle opgaande houten staande op en in een bosch genaamd de Nayenbosch binnen de 
parochie van Wetteren, daar men heet Ten Heede. Onder de magen en vrienden: Jacop Impins, Joos van 
der Haghen en Martin de Cleerc. 

 
282.  [G 56, fol. 64-….]: ….. 1538/'39?   Staat van goed toebehorende Callekin en Joozynkin 

Dammans Joos kinderen die hij had bij Clare sCleercx, zijn gezelnede, de wezen toekomende bij het 
overlijden van de voors. Joos, hun vader, welk goed Jacop Damman als zweer en deelvoogd opbrengt. 
Magen en vrienden: Lievin Damman, Lowijs Vyncke, Jan de Cleerc, Lowys van Ludeke, Vincent de 
Cleerc, en Heveraert van Deele. De wezen hebben met hun moeder gemeen half en half het 12de deel van 
een huis en stede met alle toebehoren, 'eene verwerye wesende', met gelijke deel van ketels, kuipen en 
andere halame, dezelve ververij toebehorende, staande beneden St. Michielsbrug op de hoek van de 
Meerseniersteeg, de helft van het voors. huis, de helft van het voorn. huis daarin zij gerecht zijn belast, 
hoewel hetzelve huis vrij huis en erve is, met 25 sch. gr. tsiaers losrente, de 16de penning, zonder meer 
kommer. Item hebben de wezen met hun moeder nog tesamen het 6de deel in het 8ste deel van een andere 
ververij, mitsgaders het gelijke deel van het huis daarnaast, genaamd De Rape, staande beneden aan de 
voet van de Pasbrug, ook met alle toebehoren en zulk recht in de halame derzelve verwijer toebehorend, 
alleen belast met de oude landcijns. Na alle inkomsten van verkoop en aftrek van kosten berust onder de 
weduwe een som van 5 ponden 14 sch. 11 p. gr.  – VOLGENDE FOLIO, MET DATUM NIET 
GEFOTOGRAFEERD! 

 
283.  [G 56, rolle fol. 3v-4]: 18 sept. 1538. Martin de Cleerc fs Pieters, mits hierin vervangende 

Jooryne sCleercx, zijn zuster, insgelijks Pierkin, Ghyskin, Callekin en Claerkin van Spiere, Pieters 
kinderen die hij had bij wijlen Kathelyne Impins fa Christofels, zijn gezelnede, i.v.m. de versterfte van de 
voors. Katheline Impins, hun moeder. 

 
284.  [G 56, rolle fol. 7-7v]: 12 okt. 1538.  Schepenen als oppervoogden van de kinderen van Pieter 

van Spiere, bij wijlen Kathelyne Impins fa Christoffels, naar rapport door Joos de Ghendt wegens zijn 
gezelnede oom en voogd, Martin de Clerc, broeder van de moederlijke zijde, en Wulfraem Cleyman, ter 
cause van Livine van Melle zijn gezelnede, Gheerolf Schuerman, Joos van der Haeghen en Lievin de 
Wayere, magen en vrienden, consenteren in de verkoop van derzelve wezen helft in de helft en vier delen 
van zes in de andere, van een huis en stede staande ten voorhoofde in de Nieuwstrate, op de hoek van de 
Quaetham, achter uitgaande in de Coestraat, mitsgaders ook gelijke delen van de loove staande in 
dezelfde Coestraat, nevens de uitgang van de voors. principale huis, met gelijke recht van de lochting en 
andere toebehoren, verstorven van de vader Pieter en Kathelyne, hun vader en moeder, welke huis in 
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geheel was belast met 5 sch. 9 p. gr. tsiaers landcijns der stede van Gent. Voor de koopsom van 82 
ponden 10 sch. 

 
285.  [G 56, rolle fol. 20v-21]: 26 febr. 1539 (n.s.). Schepenen als oppervoogden van de kinderen van 

Pieter van Spiere, die hij had bij Kathelyne Impins fa Christoffels, na het rapport door Joos de Ghendt, 
wegens zijn gezelnede en Jan Impins, beiden ooms, en Martin de Cleerc, Jooryne sCleercx, weduwe van 
Dieric van der Hoffstadt, broeder en zuster van de moederlijke zijde, Tristram Cleyman, Jacop Impins, 
Gherolf Schuerman, Joos van der Haghen en Lievin de Wayere, magen en vrienden van de voorn. wezen, 
consenteren in de verkoop van der wezen portie en 4/6de deel in de helft van twee percelen land liggende 
in de parochie van Somerghem, hen toegekomen bij het overlijden van Kathelyne hun moeder, het goed 
een gemet en 50 roeden, gelegen tussen .... en de Cruustrate, en de ander een hofstede geweest hebbende 
met de 'bulcke' daarnaast, nu een stuk groot twee gemeten, liggende daar men 't heet Dondersteene, welke 
percelen Claeys de Pruusere(?) in pacht heeft. 

 
286.  [G 56, rolle fol. 22]: 4 maart 1539 (n.s.)  .... (niet ingevuld) en Gillis de Cleercx, gebroeders, Jans 

zonen, Kathelynen sCleercx, wettelijke huisvrouw van Jan van Hauweghem fs Claeys, insgelijk Claren 
sCleercx met en bij consent van Jan de Ruddere fa Michiels haar man, voorts Lisbetten sCleercx, weduwe 
van Gillis Thuescaems, ook Tanne sCleerx, haar zelfs wezende, bij oude van 27 jaar, nog meer Martyne 
Taets, weduwe van de voors. Jan de Cleerc als voogd van Liefkin de Cleerc haar zoon van dezelfde Jan 
haar man, en .... (niet ingevuld) van der Eecke, als voogd van Arekin Hugghebaut Lievens zone die hij 
had bij Gheertrude sCleerx fa Jans, zijn tweede wijf, tesamen comparerende wegens de versterfte van 
Pieter de Cleerc fs Jans, hun broer en oom, begerende baten te heffen, etc. 

 
287.  [G 57 (1539-'40), fol. 31v]: 26 jan. 1540 (n.s.) Johanne sCleercx fa Jacops, wed. van Lievin van 

Melle, verklaart schuldig te zijn aan Martin de Cleerck fs Pieters als hoir in de versterfte van Kathelyne 
Impins zijn moeder, houderige van Pieter van Spiere, de som van 19 sch. gr., rest van een grotere som, 
haar comparante bij de overledene Kathelyne geleend, kende voorts de voorn. Marten in zijnen priveen 
schuldig te zijn de som van 22 sch. gr., ook van geleende gelden, in juni laatstleden ter hand gedaan, 
belopende samen de som van 2 ponden 1 sch., welke som zij belooft de voorn. Marten terug te betalen. 

 
288.  [G 57 (1539-'40), fol. 38v-39]: 21 febr. 1540 (n.s.)  Jan Impins als hoir en een tweede staak in 

de versterfte van wijlen Christoffels Impins en van Jooryne van der Eecken fa Willems, zijn vader en 
moeder, ter ene zijde, Martin de Cleerc fa Pieters en Jooryne sCleercx zijn zuster, weduwe van Dieric van 
der Hofstadt, mitsgaders Joos de Ghendt in de naam en als voogd van Pierkin, Ghijskin, Callekin en 
Claerkin van Spiere, Pieters kinderen die hij had bij Kathelyne Impins hun moeder, zuster van voorn. Jan, 
tesamen presenterende hun moeder Kathelyne, die in haar leven gelijk hoir en een tweede staak was in de 
voorn. twee versterften, ter andere zijde, verklaren dat zij van de gronden van erven, alsook van een 
erfelijke onloslijke rente van 2 sch. 1 p. gr. tsiaers gekomen uit het sterfhuis van de voors. wijlen 
Christoffels Impins en van Jooryne van der Eecken met elkaar verdeeld zijn, als volgt. Te weten dat de 
voorn. Martin en zijn medehoirs bovengenoemd zullen krijgen een meers groot 400 roeden, liggende 
binnen de parochie van Mariakerke, in de Oostbrouc, waarvan hen als hoir van de voorn. Kathelyne hun 
moeder de helft toebehoort, welke meers Hendric van de Schelstraten in pacht houdt. Voorts hebben zij 
nog gekregen de voorn. Jans zesde deel van 800 roeden meers, gelegen in dezelfde parochie van 
Mariakerke, ter plaatse daar men 't heet In Borgoys(?), geheten de Paddenbrouc, mitsgaders ook een 
gelijke zesde deel die hij had in een perceel land groot 200 roeden of meer, gelegen buiten de Waelpoort, 
ten ziecken lieden, strekkende langs de dreef van de molen van Joos de Cleerc, van welke twee percelen 
hem Martin en zijn consorten als hoir van hun voorn. moeder de 4/6de deel toebehoren, gemeen en 
onverdeeld liggende met her Ogier van der Hagen, presbiter fs Godert, die het zesde 1/6de deel 
competeert, welke 5/6de deel Jacop van der Eecken in pacht houdt. Item zullen zij ook hebbben een 
erfelijke rente van 2 ch. 1 p. gr. tsiaers, vallende telken kerst, bezet op een huis en stede in de Brantstraat, 
bij de Pasteerne, een mannestove geweest, geheten de Ryne(?), met een huis daarnaast, op de hoek aan de 
zijde ter waterwaarts, voortijds een bakkerij geweest, volgens de akte voor schepenen van de keure d.d. 
23 jan. 1465 [o.s.], fol. 64 en de brieven van transport door de voorn. Willem van der Eecken verkregen 
op 24 maart 1473 [o.s.] fol. 95, dewelke nu Pieter Beyaert geldt. Daartegen was de voorn. Jan Ympins 
ghebuert en toebedeeld het volgende, te weten een hofstede met een besloten bulcke daaraan liggende, 
groot 5100(?) roeden of daaromtrent, in de parochie van Mariakerke, nevens het bos van jonkheer Jan van 
Exaerde, mitsgaders een bulk over de straat, thenden sTollenaers stedekin, in dezelfde parochie, groot 
omtrent 100 roeden, van welke percelen hem Jan als hoir voors. de helft van tevoren competeerde, die 
Jacop de Ruddere bezittende is in het geheel van 18 sch. gr. tsiaers. Zal de voorn. hoirs van Kathelyne 
Impins nog volgen het gehele goed en partijen van erfachtigheden gelegen binnen de parochie van Belsele 
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in diverse partijen, tesamen groot 19 gemeten, of meer, dat Yde Tassins fs Ogiers in pacht heeft, waarvan 
hem Jan Impins alleen competeert de helft in een vierendeel en het vierendeel in de andere drie vierendeel 
en bovendien nog de helft van 100 roeden in de Brouckelingen, en dat mits de toelage van de som van 44 
ponden 18 sch. gr. die hij Jan Impins van de voorn. hoirs kende gereed ontvangen te hebben, en scheldt 
hen daarvan kwijt. Om een en ander her en der te laten registreren worden gemachtigd Hendric Pattijn, 
Jan Tassis en Jacop van der Eecken. In al hetwelk de schepenen consenteren, voor zover het de wezen 
aangaat, na rapport van Joos de Ghent als voogd, en de voorn. Martin en Jooryne sCleercx, broer en 
zuster van de moederlijke zijde, Pieter Schauteete, Lieven de Wynckle, Jacop Impins, mr. Jan en Gheerolf 
Schuerman, gebroeders, Joos van der Haghen, Triestram Cleyman, Lauwereyns van Westvoorde en Joos 
Curthals fs Jaspers en Jacop van de Veste fs Hendricx als magen en vrienden. 

 
289.  [G 57 (1539-'40), fol. 40]: 6 maart 1540 (n.s.) De hoirs van Arent van Auderenhove en 

Gheertruyt Hymans verkopen aan Gillis de Cleerc fs Jans een huis op de Keizerstraat, op de hoek van de 
Erperstraatje, Joos Lucx gehuisd ter ene zijde en in het voorn. straatje Philips Goethals aan de andere, 
hetzelve huis met de erve e.a. geheel belast met 10 gr. tsiaers landcijns der Augustijnen binnen Gent, 
zonder meer kommer. Koop is gedaan voor 6 ponden gr. 

 
290.  [G 57 (1539-'40), fol. 42v-44v]:21 febr. 1540 (n.s.). Augmentatie van goed toebehorende Pierkin, 

Ghyskin, Callekin en Claerkin van Spiere, Pieters kinderen die hij had bij Kathelyne Impins fa 
Christoffel, de wezen verstorven bij het overlijden van de voorn. moeder, boven de inhoud van hun 
vaders staat van goed, gepasseerd op 28 aug. 1536, fol. 21. Deze laatste blijft ongewijzigd, behalve o.a. 
hun portie en helft van 3/4de deel van het huis op de Nieuwstraat, daar hun vader in overleed, en het 16de 
deel van een huis en lochting staande in de St. Jansstraat, waarvan de hoirs van wijlen Gillis Maillester(?) 
in de possessie allynen gheweest syn. Goed wordt opgebracht door Joos de Gheendt als voogd van de 
vaderlijke en Jan Impins als voogd van de moederlijke zijde, jegens Martin de Cleercq en Jooryne 
sCleercx, der wezen broeder en zuster, die elk een zesde staak in dezelfde versterfte zijn. Magen en 
vrienden zijn de voorn. Martin en Jooryne sCleercx, Pieter Schauteete, Lieven de Wynckle, Jacop Impins, 
Mr. Jan en Gheerolf Schuerman, gebroeders, Joos van der Haghen, Triestram Cleeman, Lauwereyns van 
Westvoorde, Joos Curthals fs Jacops en Jacop van der Veste fs Hendricx. Onder de erfachtigheden een 
onbehuisd pachtgoed in diverse percelen binnen Belsele in de parochie van Everghem, tesamen groot 
tussen de 19 en 20 gemeten, gepacht door Yde Tassins fs Ogiers, land in de parochie van Mariakerke, een 
perceel land groot omtrent 200 roeden buiten de Waelpoort, ter siecken lieden; voorts nog een creghers(?) 
gelegen aan de Veste dezer stad, jegenover tberame(?) bij de Waechuusekene [...] eer wylen de veste daer 
duer ghedolven was eyghen goet wesende, dat Jacop dHane in pacht heeft. Voorts erfachtigheden binnen 
Onze Vrouwen parochie te St. Pieters die men eedt t'Ayeghem en daaromtrent, verpacht aan diverse 
personen. Talrijke uitstaande renten, waaronder een rente van 4 pond 5 sch. gr. tsiaers, spruitende uit de 
verkoop van zeven delen van achttien van de voorn. huis op de Nieuwstraat, bij Anthonis de Succa 
gekocht, en bezet op dezelve delen van het huis, gepasseerd bij de keure d.d. 14 okt. 1538, fol. 39.   

 
291.  [G 57 (1539-'40), rolle fol. 3]: 25 sept. 1539.  Joos de Ghent, wegens zijn echtgenote oom en 

voogd van de kinderen van wijlen Pieter van Spiere, die hij had bij Kathelyne Impins, en ook Magdalene 
sCleercx fa Willems, als voogd van Joossynkin en Betkin sCleercx, haar dochters die zij had bij wijlen 
Jacop de Cleerc, haar eerste man, mitsgaders Joos Vollaert, alsnu haar kerkelijke voogd, en Martin de 
Cleerc fs Pieters en Jooryne sCleercx zijn zuster, weduwe van Dieric van der Hofstadt, broer en zuster 
van moederlijke zijde van de voors. kinderen van Spieren, en oom en moeie van de voorn. Joossynken en 
Betkin sCleercx, komen voor schepenen die gezien hebbende akte gepasseerd voor schepenen van de 
keure 16 maart 1528 (o.s.) in het schependom van Huug van Zaemslacht, ridder, fol. 119, van de verkoop 
aan Arent de Rave fs Arents, vleeshouwer, van een huis en stede op de Nieuwstraat te St. Pieters, daar hij 
Arent nu in woont, en consenteren dat de voogden van de voorn. twee wezen, die hierin voor 1/8ste deel 
gerechtigd waren, hun recht administreren. 

 
292.  [G 58 (1540-'41), fol. 71v]: 19  febr. 1541 (n.s.) Jan Ryckaert fs Jans, Vincent de Cleerc en Pieter 

Straetman over henzelf en voorts over hun medecomplicen van het proces voor de schepenen jegens 
Anthonis Ryckaert, hun broeder, ter cause van het sterfhuis van hun vader en moeder. 

 
293.  [G 58 (1540-'41), fol. 103]: 23 maart 1541 (n.s.). Bauwin van Beke fs Lievins verklaart schuldig te 

zijn aan Martin de Cleercq fs Pieters de som van 2 pond 6 sch. 8 d. en dat van verleyde ghelde ende 
dienste door de voorn. Martin als procureur tot en met deze dag gedaan, zowel over hem comparant en 
zijn gezelnede, als over wijlen Adriaen(?) Lampaert, haar eerste man, in diverse instrumenten voor 
schepenen voornoemd, mits daarin begrepen 12 sch. 4 d. bij hem Martin op 20 september anno (15)38, 
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over de comparantes huisvrouw, de weduwe zijnde van de voorn. Lampaert verleijd en betaald Adam 
Wildemaere, wegens zekere twee akten. 

 
294.  [G 58 (1540-'41), rolle fol. 20v]: 8 nov. 1540. Ryckaert van Melle fs Ryckaerts bij Paesschyne 

tsNeckers(?) zijn gezelnede, welke Paesschyne relaas heeft gedaan als moeder en voogd van Jan van 
Melle, broeder, Lieven Damman, gehuwd met Marie van Melle, Claeys de Coninck, Jacop Impins, Joos 
van der Haghen en Marten de Cleercq, magen en vrienden van de voors. Ryckaert, nu 25 jaar oud, 
consenteren de moeder om te betalen de som van 6 ponden omme daarmee te reizen naar Rome, daar hij 
voornemens is zekere tijd te reizen, welke som zal worden afgetrokken van zijn portie in zijn vaders goed. 

 
295.  [G 58 (1540-'41), rolle fol. 37]: ... 1540.  Masins(?) van der Linden en Jan van den 

Eechaute, beiden klerenkopers dezer stad, ten verzoeke van Marten de Clercq als procuratie over Anna 
sWouters, wed. van Jan Impins, haar laatste man, ter ene zijde, en Lieven de Soomere, schilder, ter andere 
zijde, over de visitatie door hen heden genomen van de oude 'genoopte' kleren die Maerten van de Vesten, 
svoors. Lievins huis gelaten had, hebben een prijs en waarde daarvan op hun eed gegeven en 
overgebracht. (Volgt een opsomming); 2de deel niet gefotografeerd. 

 
296. [59, fol. 33]: 4 juli 1541.  Kenlic zij allen lieden dat dit es den staet ende ampliatie van goede 

toebehoorende Willeken de Cleercq, Baerbelken, Angneesken ende Maeyken sCleercq, Willems kinderen 
die hij hadde bij joncvr. Agneese Sateurne, zijnen gheselnede was, den zelven weesen toecommen ende 
verstorven bij den overlijden van wijlen joncvr. Baerbele sCnibbers, weduwe van wijlen Gillis de 
Cleercq, der weesen grootvrauwe was, welc goet Cornelis van der Zwalmen als deelvoocht van den 
voors. weesen midts dese upbrenght ende overgheeft voor onse heeren scepenen van ghedeele in Ghent 
den uppervoochden ende momboirs van den zelven weesen, ghecreert binnen der stede van Antwerpen 
van der vaderlijke zijde Lieven de Cleerc, Zegher de Vriese, in huwelijk hebbende Katheline sCleercx 
ende Adriaen van Langhenhove, ghetrouwet hebbende Paeschyne sCleercx, tsamen medehoyrs in de 
voors. versteerfte, verheffen verscheeden ende verdeelt heeft omme huerlieder ghemeen maghen ende 
vrienden te wetene Jasper Samarijn, nu in huwelijk hebbende de voors. joncvr. Agneese Seteurne, den 
weese moeder ooc medevooght ende mombour metten voors. Jacop ende Pieter de Cleerc, binnen der 
voors. stede van Andwerpen, Jooris Tornois, rechtzweer metten de Cleercq ende Lieven vanden Zwalmen 
[...] gheeft de voorn. deelvoocht te kennen dat nopende den goede successie ende versteerfte dese weesen 
toecommende ende ghesuccedeert bij den overlijden van de voorschreven Gillis de Cleercq, der weesen 
grootheer was nieuwe ende in....(?) danof es gepasseert eenen wettlicke staet van goede teboehoorende 
Liefkin, Fransken ende Paeschijnken sCleercx in de welcke dese weesen met huerlieder complianten als 
medehoyrs inde zelve versteerfte ghede..(?) staen, al in behoorlijcke vormen voor scepenen ... up den 30 
julij 1530, fol. 98 [...], bij den overlijden van den voorn. huerlieder grootvader.  Eerst hebben zij wezen t 
7e deel ende gaende 800 roeden ofte verontoent(?) ghelegen binnen de prochie van Duerle, teenen sticke 
dwelck in pachte houdt Symoen de Weerdt voo 14 schellingen tsiaers, danof d’andere zes deelen van 
zevenen met ghelicke deelen van den huusynghe daerop staende den voorn. medehoyrs competeren. Item 
zijn noch de voorn. weesen gherecht metten voorn. huerl. medehoyrs in een pachtgoet groot wesende .... 
[niet ingevuld] ofte deromtrent, leggende ghemeen en onverdeelt met Pieter en Cornelis van der Zwalmen 
ende huerl. complianten binnen de prochie van Stryppen(?), dewelck Arent Kerchof in pachte houdt voor 
de somme van 7 ponden 10 schellingen tsiaers, comt daerof jaerlicx te proffijte van van deze fayre(?) ter 
tijt van nu boven alle commeren ende rente deruute gaende zuivers ghelts de somme van 20 schellingen 
10 penningen groten tsiaers. Huusen ende deelen van huusen binnen Ghent. Item es nu voorts 
ghesuccedeert de voorn. weesen ende hoyrs d’andere heeltscheede duergaende van eenen huuse ende 
stede, eene rootveerwerije wesende met eenen tweeden huuse daerneffens daer de voors. Pieter de 
Cleercq fs. Gillis inne woont, staende bij de Nieuwbrugge up den houc van de Nieustrate, dezelve huuse 
alleenlic belast zijnde met alzulcken erfrente ende cheynsen als daeruute gaen zonder meer commers. 
Item hebben nog het zevende deel ende gaende van eenen huuse staende in de Cammerstraet, twelc der 
voors. Cornelis van der Zwalmen alnu besit. Item hebben zij hoyrs noch ghelijcke 7e deel ende metten 
overlijden van haerlieder voorn. grootheer naer tverclaers van voorn. staet ghelijcke 6de deel in vijf 
huusen ende steden met al huerlieder toebehooren, de drie neffens elc ander staende in d’Ondeghesteghe, 
tvierde bij den casteel Wandelaert, jegens over Joos Vollaert upt water ende tvijfde huus int straetkin 
passerende de Scelstraete bij den watermuelen jeghen over de breeden steeghe est den houchuus daer 
d’overleedene dese weerelt inne overleet, Item nopede den 6e deel van den zelve houchuus tzelve heeft de 
voors. Mr. Jan de Cleercq, presbiter, jeghens den overledene in haerl. levene ghecocht danof dezelve Mr. 
Jan de Clercq deze hoyren noch goet doen ende betaelen moet boven allen betalen bij hem gheen 5 
ponden 5 schellingen groten die hij betalen mach met 15 schellingen groten tsiaers afgaende paeymenten 
telcken lichtmesse totter vulder betalinghe vandien [...] Item hebben de hoyrs ‘t 10e deel van een 
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lochtingh ghenaempt Monfrante lochtingh geleghen upt water bij tcasteel Wandelaert, Item en dies 
aengaende een tween wettl. sprekende ten laste van Jan Beyaert elc inhoudende 5 schellingen tsiaers 
losrente den penning 16e, insgelijcx de 5 schellingen groten tsiaers ten laste van Michiel Verdebrouck 
met ..(?) den erflicke rente van Hemelghem den verloopen ende achterstellen van dien ghevallene ....(?) 
mitsgaders den ghereede geldt ....(?) zelvere inhaven, juweelen, catteylen ende sculden van baten 
negheene uutghesteken bleven ende bevonden ten voors. steerfhuyse van den weese grootvrauwe was, 
verclaerende de voorn. voocht, maghen ende vrienden als dat van den eersten ende ghereetsten van dien 
bij bewijs assignatien ende anderssints dermede vooren uute betaelt zijn de somme van iiiixx [= 80] pond 
comt lxxx pond groten die de voors. Jacop de Cleerc, Zegher de Vriese in cause als vooren ende de voors. 
vier wezen van Willem de Cleercq gehouden ende ghelast waren inne te brengen te dese iier(?) doot ten 
proffijte ende behoeve van Mr. Jan de Clercq, presbiter, Pieter ende Lieven de Clercq ende Adriaen van 
Langhenhove die der vooren uute elc proffijtelic moesten 20 pond groten ende de heelft van 40 pond 
groten danof dat zij Mr. Jan, Pieter en Lieven de Clerc met Adriaen van Langenhove contant ende 
tevreden hadden metter voorn. huerlieder medehoyrs, ende nopende den catteylen boven den 80 pond 
groten noch hueveren die zijn bij de bezworene prijsers dezer stede ten alden naesten ghepresen ende in 
zeven delen ghestelt ende ghecavelt, zo dat de cattheylen deser weesen noch hueveren boven alle 
commeren, costen ende lasten, zo wel van testamenten, sepulture, uutfaert ende begraven van den 
overledene als allen andere ghepresen es uijt 16 sch. groten daerinne begrepen eenen zelveren croes(?) 
met 15 groten daerinne gheleyt omme ander zelverwerk, jeghen de voorn. medehoyrs te verlijckene ende 
noch boven dien 20 hellsen(?) ende drie vervendeel(?) lijnwaeten naer tverclaers van eenen bilgette 
rustende metten juweelen derinne begrepen onder Jacop de Clercq voornoemt als voocht van de weesen 
ende aengaende den cavels van den andere medehoyrs danof es elc ..tent(?) kennende elc den zijnde up 
gheheven ende ontfaen hebbende metten overbringhene van dese staet van goede zo kenen huerlieder de 
voors. voochden, momboirs, maghen ende vrienden in de weesen name jeghens den voors. deelvoocht van 
huerlieder voors. grootvrauwens versterfte wel ...(?) verheffent ende verscheeden ende verdeelt zijnde. De 
voors. deelvoocht wardt verlaten zijnen voochdie ende in zijne stede wardt de voorsch. Jacop de Clercq 
voocht ghemaect ende hij voocht ancommende zijnde scalt quite den voorn. deelvoocht van alder 
administratie bij hem ghehouden ende ghenomen ende ghemerct dat de voorsch. wezen zijn woonachtig 
binnen der stede van Andwerpen, ten huyse ende met huerlieder joncvr. moeder dat zij ooc zijn komen tot 
redelicker audde, zo beloofde den voorn. voocht jaerlijcx rekening, bewijs ende reliqua te doene van 
zijnen ontfanght in den voorsch. weesen name present huerlieder weesen maghen ende vrienden daer 
ende alzoot behooren zal tot dat zijlieden t’eenighe state commende ofte behoorlijck huwelijk huerlieder 
zelfs bedyen zullen, Al twelck den voors. voocht ende tinhoude van dese state hij bekent ende verzekert up 
hem ende al tzijne present ende toecomende ende voort bedeghen over hem borghen elc voor ander ende 
een voor al de voors. Zegher de Vriese ende Adriaen van Langhenhove filius Adrianes, die daerinne ooc 
verbonden huerlieder ende al thuerlieden. Actum den 4en julij XVc XLI.  

 
297.  [59 (1541-1542), fol. 79v]: 12 sept. 1541.  Kathelyne Verrekens fa Jans, houderige van Victor 

van Langhenove verklaart dat zij volgende de vriendelijke uitkoop haar gedaan jegens Adriaen van 
Langenhove de oude, deelvoogd, Jan Verreken d'oude, Pieter de Clerc, Adriaen van Langhenhove de 
jonge, Jan Verreken de jonge, Claeys Hanssins en Jan de Zedeleere, samen magen en vrienden van 
Adriaenkin, Pierkin en Thoomkin(?) van Langhenhove, de onbejaarde kinderen van de voorn. 
comparante, die zij had bij de voors. Victor van Langhenhove, onder haar heeft berustende ten behoeve 
van haar wezen, met aftrek van kosten etc., de som van 27 ponden gr. Vlaams. Genoemd de huizen haar 
toegeleid […] van weghen der K. M., staande in de Velstraete, in recompense van haar voorn. afgebroken 
huis te St. Baafs, ook nu het huis daar zij tegenwoordig in woont, op de Steendam. 

 
298.  [59 (1541-1542), fol. 92v-93]: 19 sept. 1541. Pieter Schauteete fs Fransoys verklaart te hebben verkocht 

aan Joos de Gheendt en Martin de Cleerc, als voogden van Pierkin, Ghijskin, Callekin en Claerkin van 
Spiere, Pieters kinderen die hij had bij Kateline Impins, zijn gezelnede, de som van 5 sch. gr. tsiaers 
erflijke losrente, om de som van 4 ponden. 

 
299.  [59 (1541-1542), fol. 114]: 21 nov. 1541. Vincent de Clerc, hem voortijts over Michiel Vlamynck 

gheseyt de Mueleneere, zeker en borg was voor de voogdij van Copkin en Lyninckin Vlamyncx 
Vlamincx, zijn kinderen die hij had bij Livine van de Brande fa Jans, zijn eerste gezelnede. 

 
300.  [59 (1541-1542), fol. 159]: 16 sept. 1541.   Pieter de Cupere fs Beernaerts, Joos de Cleerc fs 

Justaes en Joos van der Meer, elk over henzelf, en voorts dezelfde Joos als vader, voogd en in naam van 
Tannekin, Callekin, Paesschynkin en Pierynkin van de Mere, zijn kinderen die hij had bij wijlen 
Cathelijne Goosins, zijn gezelnede, verklaren tesamen verkocht te hebben Jan de Riemaker, schipmaker, 
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hun delen van een huis en stede, met alle gelagen en andere toebehoren, staande op de Lieve, beneden de 
Liefbrug, Lievin Ratevelt aan de ene zijde gehuisd, en het klooster van de Chartreusen buiten Gent aan de 
andere zijde. 

 
301.  [59 (1541-1542), fol. 166v]: 31 maart 1542 (n.s.).   Pieter de Cupere fs Beernaerts, Joos de 

Cleerc fs Justaes en Joos van der Meer, elk over henzelf, en voorts dezelfde Joos als vader, voogd en in 
naam van Tannekin, Callekin, Paesschynkin en Pierynkin van de Mere, zijn kinderen die hij had bij 
wijlen Cathelijne Goosins, zijn gezelnede, verklaren tesamen verkocht te hebben aan Joos de Baut fs 
Jaspers, hun delen van drie huizen en steden met alle toebehoren, staande naast elkaar beneden de 
Nederquatdam, her Dominicus Stuerbaut, presbiter aan de ene zijde gehuisd, en het klooster van 
Eenhamme geërfd aan de andere zijde. Koop is gedaan om 46 ponden gr. Vlaams. 

 
302.  [59 (1541-1542), rolle fol. 2v]: 14 jan. 1542 (n.s.) Cornelis van der Zwalmen wordt deelvoogd van 

Baerbelkin, Neeskin en Maykin sClercx, Willems kinderen die hij had bij Agneese Satourne, zijn 
gezelnede, en dit wegens de versterfte van Baerbele sCnibbers, wed. van wijlen Gillis de Cleerc, hun 
grootmoeder van vaderlijke zijde. 

 
303.  [59 (1541-1542), vierschaar fol. 88-89]: ...  Proces tussen Lauwereins de Cleerck, eiser, over een zijde, 

en Lippyne Leemans, als houderige van Jan van de Meersch. Uitvoerige akte, niet verder uitgewerkt  
 
304.  [60 (1542-'43), fol. 5v]: 24 mei 1542. Martyne Taets, wed. van Jan de Clercq, grootmoeder van de 

moederlijke zijde van Aertkin Hughebaut fs Lievens die hij had bij Gheertruut sClercx, zijn gezelnede, en 
voors. Mertyne dochter, verklaart te hebben verkocht aan Joos Hughebaut, svoors. Aerekins broeder, 
Aerekins vierendeel en 32ste deel van het huis daar hij Joos nu in woont, staande op de Brabantdam over 
de Schelde, wezende de hoek van het Stoofstraatje, belast met o.a. 14 gr. tsiaers landcijns. Magen en 
vrienden: Gillis van der Eecken, oom, Lievin Pandelaer, Jan van Hauweghem, Cornelis de Feyne. 

 
305.  [60 (1542-'43), fol. 7-7v]: 23 mei 1542. Staat van goed toebehorende Pierkin, Liefkin, Mertkin, 

Baerbelkin, Pierynkin, Callekin, Tannekin en Johannekin sClercx, Pieters kinderen die hij had bij Johanna 
van Langhenhove, zijn wettelijke gezelnede, de wezen toekomende bij het overlijden van de voorn. 
Pieter, hun vader. Goed wordt opgebracht door Jacop de Clercq, oom en deelvoogd, jegens hun moeder 
en de magen en vrienden, te weten: Mr. Jan de Clercq, presbiter, Lieven de Clercq, gebroeders, Zegher de 
Vriese, gehuwd met Katheline tsClercx, Adriaen van Langhenhove, gehuwd met Paesschyne sClercx, 
zwagers, Cornelis van der Zwalmen, Adriaen van Langhenhove en Marten de Clercq, en Clays Hauffs(?). 
Erfachtigheden, gekomen van wijlen Gillis de Clercq en Barbere sCnibbers, der wezen grootvader en -
moeder, daarin zij voor 1/6de deel gerecht zijn, eerst binnen Desselbergen het derde in twee beertackers, 
samen in geheel groot 31 roeden en nog de helft van een bunder erven, gelegen an tspendekin in dezelfde 
parochie; item nog zekere portie in een stuk land groot 413 roeden, naast wijlen Pieter Ghijsberts land; 
item in de parochie van Huesden 400 roeden of daaromtrent, merschen, voortijds 3 of 4 stukken en nu in 
een stuk, te weten in de hove; item binnen Drongen 37 roeden erven, genaamd De Helsbrouck, nog het 
derde van de stede, groot 217 roeden, waarvan Martin de Clercq en zijn complicen de ene helft hebben in 
het derde van dien, als zovelen daarin gerecht zijnde; item buiten de Hueverpoort te St. Pieters parochie, 
de helft van omtrent 30 roeden erf met een klein woonhuisje, al breder gespecificeerd in een wettelijke 
staat d.d. 30 juli 1530, fol. 98; item nog 800 roeden of daaromtrent in de parochie van Duerle; item nog 
een pachtgoed binnen de parochie van Strijpen, groot .... (niet ingevuld), liggende gemeen en onverdeeld 
met Pieter en Cornelis van der Zwalmen en hun compliceren, geldende in het geheel 8 pond 10 sch. gr. 
tsiaers, ook breder verklaard in een staat d.d. 4 november 1540, fol. 33, aan alle welke partijen van de 
wezen gerecht zijn in het 7de deel vandien, alsnog gemeen en onverdeeld als boven, daaraan dat de 
voorn. houderige de helft van de jaarlijkse inkomens vandien heeft ter bijlevinge. Deelen van huizen 
binnen Gent. Item hebben de voorn. wezen het 7de deel van een huis en stede, een roodververij wezend, 
daar hun vader in overleed, staande aan de Nieuwbrug, met gelijke 7de deel van alle de hallemen, als 
loden bakken, goten, kuipen en andere derzelve ververij dienend, welke halame zijn gewaardeerd op 21 
pond 10 sch., de gehele ververij belast met landcijns en sourenten daaruit gaande, zonder meer kommers; 
item hebben de voorn. wezen met hun moeder gemeen een half vierendeel van een huis en stede staande 
in de Cammerstraat, daar Cornelis van der Zwalmen in woont, ook onbelast dan alleen met cijns, mits dat 
de houderige in het verkavelen de voorn. heeft moeten betalen Lieven de Clercq 2 pond 12 sch. gr. 

 
306.  [60 (1542-'43), fol. 53-53v]: 26 sept. 1542. Lieven Diericx fs Lievins, brouwer, met Lysbette sClercx fs 

Jacobs, zijn gezelnede, verklaren dat Joos Vollaert fs Symoen, vleeshouwer, haar schoonvader, als 
gehuwd met Magdaleene sClercx fa Willems, voogd geweest van de voors. Lysbette en van wijlen 
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Joosyntgen sClercx, haar zuster, waarvan zij geheel hoir was, heeft gedaan goede, klare rekening, etc. van 
alle goederen die haar Lysbette toebehoort, zowel wat gekomen is van haar voorn. vader, als van Jan van 
Rosmaer te Leuven, haar grootvader van de vaderlijke zijde. 

 
307.  [60 (1542-'43), fol. rolle 3v]: 22 juni 1542. Martin de Clercq fs Pieters wordt kamervoogd van Copkin 

Feyte Lievens zoon die hij had bij Avezoete van de Bossche, zijn gezelnede, en dit ten verzoeke van de 
voorn. Copkin, oud 21 jaar, en zekere tijd hier tevoren tzynen blader(?) gedaan en ook bij advies en 
goeddunken van Lievin Feyte, broer, Jan van den Bossche, Frans de Meyer, Eloy de Clercq, en anderen, 
zijn magen en vrienden. 

 
308.  [60 (1542-'43), rolle fol.  14]: 20 jan. 1543 (n.s.) Bertelmeus van de Wincle die in de plaats van Mr. 

Jan de Clercq en Joos de Gheendt, bij advies en overdragen van dezelve Mr. Jan, broeder van de 
moederlijke zijde, Lieven de Wayere, Mr. Jacop van de Veste, Triestram Clayman, Joos van der Haghen 
en Lieven van Westvoorde, magen en vrienden van Pierkin, Ghyskin en Claerkin van Spiere, Pieters 
kinderen bij Catheline Impins, voogd van dezelve wezen, zijn gezelnede, broeders en zuster. Borgen: 
Maria sGheendt, wed. van wijlen Lieven van der Brugghen, Pieter van de Wyncle fs Bertelmeeux, Joos 
de Gheendt en Jan Arents. 

 
309.  [60 (1542-'43), rolle fol. 18v]: 2 maart 1543. Gillekin, Copkin en Lipkin van Dale, Adriaens 

kinderen bij Lievine van Melle, zijn gezelnede, naar het rapport naar schepenen gedaan door Jan van den 
Dale, broeder, Haechte van Melle, haar zelfs wijf, der wezen moeie, Jooris Tornoys, Martin de Clercq, 
Zegher de Vriese en Olivier van der Sticte(?), magen en vrienden, consenteren in de verkoop van de 
wezen 3/4 van het 42ste deel in elk van twee huizen en steden, staande naast elkaar in het Burrestraatje, 
tussen de Hoge- en Nederscheldestraat, en van hun gelijke portie van 42ste deel in twee andere huizen en 
stede, de een staande bij het kasteel Wandelaert, achter de brouwerij De Pale, nevens de Schelde, en de 
ander, drie kleine woningen zijnde, ook staande achter de voors. De Pale, in d'Ondadigesteeg, hen wezen 
toegekomen bij het overlijden van wijlen Jehanne sClercx, wed. van Lieven van Melle, hun grootmoeder 
van de moederlijke zijde. Deze delen zijn verkocht aan Mr. Jan de Clercq, presbiter, Jacop en Lieven de 
Clercq, gebroeders, mitsgaders Adriaen van Langhenhove, gehuwd met Paeschyne sClercx, ook present, 
voor de som van 6 pond 3 sch. gr. 

 
310.  [68 (1550-51), fol. 13v]: 18 juni 1550. Meester Vritserus Indigro geseyt Santvoort fs Edso, docteur 

in de medicijnen, als houder van wijlen joncvr. Clare van Spiere fa Pieters ter ene zijde en Kathelyne van 
Spiere met en bij consent van Bertelmeeux van de Wyncle haar man, over henzelf, Pieter Dawyns(?), 
wegens de versterfte van de voorn. Clare deelvoogd van Pierkin en Ghijskin van Spiere, svoors. Pieters 
zone die hij had bij Katheline Impins, zijn gezelnede, tesamen hoirs van de gehele vaderlijke zijde van de 
voorn. Clara van Spiere, hun zuster, en Martin de Cleerc fs Pieters, mitsgaders Jooryne sCleercx, zijn 
zuster, wed. van wijlen Dieric van der Hofstat als met de voorn. drie kinderen van Pieter van de Spiere 
hoirs van de moederlijke zijde van de voors. versterfte ter andere zijde, hebben gezamenlijk het sterfhuis 
van de voorn. Clare, op 2 maart 1549 [o.s.?] te Leuven overleden, vriendelijk verdeeld; verwijzing naar 
akte voor schepenen van Leuven d.d. 18 febr. lestleden. De houder belooft de voorn. hoirs kosteloos en 
schadeloos te stellen. 

 
311.  [G 68 (1550-51), fol. 56-56v]: 24 sept. 1550.  Martin de Clerc fs Pieters over hemzelf en Thomas 

de Vos als in huwelijk hebbende Joosyne sCleercx, Martins zuster, tevoren weduwe van wijlen Dieric van 
der Hofstat, mitsgaders Bertelmeeux van de Wyncle, ter cause van Katheline van Spyere fa Pieters, zijn 
huisvrouw, over hemzelf en voorts als voogd van Pierkin en Ghijskin van Spiere, kinderen van de voorn. 
Pieter bij wijlen Katheline Impins, welke comparanten verklaren verkocht te hebben aan Mailliaert 
Moens fs Jans hun 2/5de delen, mitsgaders hun derde in een andere vijfde deel, makende samen 7/15de 
deel van een huis en stede, zo deze gestaan en gelegen is beneden de Braempoort, achter de brouwerij 
genaamd De Pale, strekkende met de oostzijde aan het water, met zijn plaatsen, gelagen en vrijheden, ter 
noordzijde met een poortkene uitkomende in zeker gangetje, mitsgaders ook hun 7/15de deel van de helft 
van hetzelve gangetje metten privaten daerinne staende, Joos Vollaert met zijn lochting daarnaast gehuisd 
aan de zuidzijde en Antheunis Goethals fs Pieters, brouwer, aan de noordzijde, zonder dat dezelve 
Antheunis enig recht heeft in de muur van dit huis, niettegenstaande dat wijlen Barbele de Vos, zijn 
moeder, deelvoogd daarin heeft laten metselen een boog van een poortje of deur aan de straat, volgens de 
brieven daarvan d.d. 25 juni 1506, onder de voorn. koper berustend. Het huis is belast met 8 gr. tsiaers 
landcijns der stede van Gent. De koopsom bedroeg 14 ponden 18 sch. 8 d. gr. 
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312.  [G 68 (1550-51), fol. 56v-57]: 26 sept. 1550.  Jacop de Cleerc fs Gillis die in het ondergenoemd 
huis en stede gerecht is voor 3/6de deel en bovendien van 2/3 in een ander zesde deel, makende samen 
11/18de deel, voorts Thomas de Vos, gehuwd met Jooryne sCleercx fa Pieters, en Bartholomeeus van de 
Wyncle, ter cause van zijn vrouw Katheline van Spiere fa Pieter, over hemzelf en als voogd van Pierkin 
en Ghijskin van Spiere, dezelfde Pieters kinderen bij wijlen Katheline Impins, zijn gezelnede, tevoren 
weduwe van Pieter de Cleerc, dewelke Thomas en Barholomeus in de kwaliteit voors. met Martin de 
Cleerc, dezelve Pieters zoon, gerechtigd zijn van de andere 7/18de delen, verklaren verkocht te hebben 
aan de voorn. Martin de Clerc hun portie en recht in de huis en stede daar de voors. Jooryne in gewoond 
heeft, staande in het Burrestraatje, achter de watermolen, nours(?) tegenover de grote watersteiger, met 
gelijke portie van de lochting, plaatsen, aysementen en vrijheden, met Mr. Jan de Cleerc, presbiter, fs 
Gillis, met zijn hoekhuis daarnaast aan de oostzijde gehuisd, west en noord Oliver de Vlamync. Dit huis 
met het voors. hoekhuis samen belast met 4 sch. 2 d. gr. tsiaers landcijns aan de Heilige Geest en gelijke 4 
sch. 2 d. gr. tsiaer erflijk aan het Gulden van Onze Vrouwen op de Rade, beide in St. Janskerk, zonder 
meer kommer, waarvan de voorn. Mr. Jan als eigenaar van het hoekhuis dragen moet de helft. Dies en 
vermach... zynde ... zonderlick zijnder vaulte streckende onder de kueckene van dese huuse gheen lucht te 
benemene noch eenighe cureynechede(?) te legghene int voors. lochtynck daerbij dat in de zelve vaute 
zoude moghen eenich ongherief ... zo hij Mr. Jan van ghelyck dese huse ooc ghen lucht benemen en mach 
volghende twee wettelicken voor schepenen van de kuere gepasseert deene up den 7en julij 1544, 
gheregistreert fol. 49, en de ander den 20 aug. 1545, fol. 21 coop (boven de voors. last metten vercoope 
van dien es ghedeaen in advenant van 49 ponden gr. tgheele huus, komende svercoopers portie ter somme 
van 25 ponden 11 sch 3 d gr. daerinne de voorn. Thomas competeert tot 4 ponden 8 sch. 7 d. en de voors. 
Bartholomeus 6 pond 12 sch. 8 d. Met bepalingen over de betaling. 

 
313.  [69, fol. 38vo]: 21 juli 1551.  Johanna Taymonts, wed. Joos de Leeneere, heeft verkocht 

aan Lieven de Cleerc, meersenier, een huis en stede in de Lange Munt, genaamd Sente Nicolaes. 
  
 Kenlic etc dat joncvr. Johanne Taymonts weduwe bleven achter wijlen Joos de Leeneere ende van zijnder 

versterfte gheheel in baten ende commeren bleven commen es voor scepenen van ghedeele in Ghent ende 
kende ten selven title deuchdelic vercocht hebbende Lieven de Cleerc, meessenier, een huus ende stede 
met alle den ghelaghen platsen ende vrijheden daertoe behoirende van vooren tot achter, eertvast ende 
naghelvast mitgaders den tooch ende scapraden der neeringe van den meersenieren dienende ghenaempt 
Sente Nicolaes, staende ten voorhoofde in de Langhe Munte, Lieven de Moor daerneffens ghehuust ter 
eener zijde ende Lieven de Vleeschouwer an dander, int gheheele belast met 4 schellingen 6 denieren 
groten erflicke cheynsrente der stede van Ghent ende 5 pond 5 schellingen groten siaers losrente den 
penninck 16de in zes parten zonder meer commers. Desen cooop es ghedaen boven alle den laste ghedaen 
omme de somme van 76 ponden groten Vlaemsche maten, daerop zou vercooperigghe kende 59 ponden 10 
schellingen groten ghereet ontfangen hebbende hem cooper daerof wettelic quitscheldende ende voor 
restende 16 ponden 10 schellingen groten heeft hij cooper te desen oic mede comparerende haer 
vercooperigghe belooft schadeloos te indempnerene jeghens Joos van der Steene coopman tAndtwerpen 
van ghelicke 16 ponden 10 schellingen groten die zou in hem Joos ghehouden staet van meesserien daer 
inne verbindende hem ende al tsijne present ende toecommende, voort tvoornoemde huus conterpant 
blijvende totten hende int vulcommen van alwelcken scepenen hem coopere volghende synen versoucke 
ghevonde hebben by desen. Actum 21 julij (15)51. 

 
314.  [69, fol. 38vo]: 21 juli 1551.  Lieven de Cleerc heeft voor een bedrag van 32 ponden 

verkocht aan Johanna Taymonts, wed. Joos de Leeneere, een losrente van twee ponden per jaar, rustende 
op zijn huis De Mane in de Lange munt, waarin hij woont. 

 
 Kenlic etc. dat Lieven de Cleerc meessenier commende es voor scepenen van ghedeele in Ghendt, de 

welcke kende deuchdelic verdocht hebbende joncvr Johanne Taymonts weduwe bleven achter Joos de 
Leeneere de somme van 2 ponden groten siaers losrente, den penninck 16de die hij comparant belooft 
heeft te betalene den 21 juli in elc jaere daer af dye jaer schae..(?) verschynen zal den 21en july 1552 
ende van dan also voort van jaer te jaer achtervolghende erflick ofte commere totter lossinghe van dier 
gheduerende in sulckes munten als telcken payemente ghemeenlic cours hebben sal binnen Ghendt. Desen 
coop es gehdaen omme de somme van 32 pond groten Vlaemsche metten ghereeder penningen bij hem 
comparant daervoor upgheheven ende ontfanghen zijndere cooperigghe daeraf wettelic quitscheldende 
welcke rente van 2 ponden groten siaers deselve comparant bij desen deuchdelic besedt ende 
gheypothequeert heeft up sijn huus ende stede met alle den ghelaghen plaetsen ende vrijheden daertoe 
behoirende van vooren tot achter staende ten voorhoofde in de Langhe munte twelc hy alnu bewoont 
ghenaempt De Mane, de hoyrs van Joost de Crooc(?) daerneffens ghehuust ter eender zijde ende Jan de 
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Groote and dandere, int gheheel belast met 35 ofte 37 groten siaers ombegrepen erflicke cheynsrente 
Sente Jans huus up de Verckensmaerct ende 20 schellingen groten tsiaerts losrente den penninck 16de 
Jacques Dornet zonder meer commere, voort in noch breeder bewaernesse heeft in de zelve rente 
verbonden hem ende al tsijne present ende toecommende omme in den ghevalle dat zou cooperigghe 
jemals faulte ofte ghebreck hadde van betalinghen tselve ghebreck met allen costen daeranclevende an 
tvoorn huus als conterpant ende boven dien an hem comparant ende al tsijne waert noot te moghen 
verhalene bij panding ende eyghendomme naer de wet van de poort, behoudens de lossinge die hij 
vermoghen sal te doene tallen tijden ende wijsen alst hem belieft, twaere gheheel ofte metter heelft smaels 
midts voor de quittinghe van de heelft uplegghende 16 ponden groten ende voor gheheel de voornoemde 
somme van 32 ponden groten principaels in carolus guldens goet van goude ende ghewicht ten 3 
schellingen 4 denieren groten tstuck dobbele ende yncle stuivers(?) naer advenant betaelende altyts 
tverloop verschenen naer rate van tyden in t onl….(?) van alwelcken scepenen hem comparant volghende 
synene versoucke ghecondempneert hebben bij desen. Actum den 21 julij 1551. 

 
315. [71, fol. 37]: (1553-1554).  Bij de verkoop van een huis in de Veldstraat wordt hierover 

geschreven: ‘Lieven de Cleercq metten huuse ghenaempt de Caerde an deen zijde ende Gedeon Deynoot 
an dander zijde’. 

 
316.  [73, fol. 147vo]: 12 dec. 1555.  Kennelick etc dat joncvr Martine Taetse fa. Arendts 

weduwe van Jan de Cleerck kende tachter ende schuldich zijnde Jan de Ruddere die huere dochter in 
huwelick heeft de somme van 14 ponden 5 denieren groten 5 schellingen parisis goede scult gherde kents 
(?) ghelts procederende van landpachten huushueren lossyngen van 22 schellingen groten siaers oock 
tcroos van renten ende gheleende ghelde daer inne oock begrepen ende te nieuten eene cedulle van 3 
ponden 6 schellingen groten in date 22 september 1552. Belovende de voors comparante de voorn Jan de 
zelve somme te betalene tzijnde belieffe dus consenteerde de voorn. Jan te ooc present dat hij de voors. 
zijnen ghezelnede moeder daervuer negheen molest dag noch dag doen en zal binnen hueren levene 
behoudens dat zou hem stelle ofte doe zekere souffissant over toecommende greef scande ofte verlies 
daerinne verbindende hueren persoon ende alle haere goederen present ende toecommende int 
onderthoude ende vulcommen van al welcke scpenenen voornoemt der voors comparant thueren versouck 
ende begheerte gecomdempneert hebben ende condempneren bij desen. Actum den 12en in december 
1555. 

 
317.  [73, fol. 201]:  Staat van goed toekomende Joosken, Liefkin, Hannekin, Roegekin, Joorkin 

en Sinken van der Burght, Lievens kinderen bij joncvr. Colette van Walem. Opgebracht door Joos de 
Cleercq fs Justaes als deelvoogd. 

 
318.  [73, fol. 296vo]: 29 dec. 1555.  Scepenen .... als uppervoogden van Baukin van 

Hauweghem Jans zone die hij hadde bij Catherine sCleercx zijne ghezelnede was, naer tverclaes ende 
rapport theurlieder waerts ghedeaen bij Victor de Ranne(?) ter causen van zijnder ghezelnede oom ende 
voocht, voorts bij Arent Fierens broeder van de moederlijke zyde, joncvr Martine Taets weduwe van Jan 
de Cleercq, grootvrauwe, ende Jan de Ruddere maghen ende vrienden, hebben gheconsenteert ende 
accorderen by desen in de vercoopinghe ghedaen Claeys van Helleput ter van den voors weese cleene 
portie bedraghende omtrent 3 gulden(?) 6 denieren siaers ombegrepen in 15 gulden siaers in thuus ende 
herberghe ghenaempt Ste. Jooris staende ten voorhoofde ter wevershuus met den huusekens int 
cauterstraetken als over de voorn. weese beter ghedaen dan ghelaten, ghemeerct den zelven cleenen deele 
(ende dat alle danderen huerlieder portien vercocht hebben, auctoriseerde volghende dien den voorn. 
voocht van de zelver weese deele alzo verre alst van huur ende erfve es, behoorlicke wettelicke te 
passeerne eyst noodt ende danof metgaders van den anderen huusekins landtcheene hebben, uut eerfven 
te gane) ende den cooper daerinne te ers....(?) alzook behoort behoudens dat de voorn. weese behouden 
huere portie bedraghende omtrent 6 guldens siaers in twee pond 15 scheldingen siaers losrenten den 
penninc 16de by eender wettelicke voor Scepenen van de keure ghepasseert sprekende ten behouf van de 
voors. joncvr Martine Taets ende anderen ten laste van de voorn. Helleput bezet up de zelve huuse in 
daten 6en septembris 1552 folio 17, rustende onder voorn. joncvr. Martine Taets. Actum den 29 december 
1555. 

 
319. [74, fol. 1vo]: 13 mei 1556.  Kenlic zy dat Dierick van Loo fs Antheunis kent deuchdelic achter 

ende schuldich zynde Jan de Ruddere fs Michiels de somme van zestien ponden zeven schellingen groten 
goede schuld […] van gheleenden gelde ende tsurplus van de coope ende leveringe van lijnwaden, 
beloven de voors. comparant de voorn. Jan te betalene, etc.  

 



Stadsarchief Gent 

- 82 - 

320. [74, fol. 5]: 22 mei 1556. Allen die etc. Joos de Clerc fs Justaes kent ende verclaerst over hem ende zijn 
consorten duegdelic upghehtaen ende ontfaen hebbende uten hande van Symoen Cueteric als bailliu van 
St. Marien Oudenhove(?) de somme van 13 lb 14 sch. 8 d. p. 

 
321. [74, fol. 25]: 9 juli 1556. Kenlic etc Jan Helaut fs. Lievins ende joncvr Lievyne sCleercx fa Lievins 

zijne gheselnede met ende bij zijnen consente, de welcke uut ..ons? ende affectie, die zij ende elc van 
henleiden draghende zijn tot Grietkin Helauts tselfs Jans natuerlicke dochter, die hij heeft bij 
Christoffeline Alaerts, omme dat zou te bet ter duecht ende eere zoude mogen commen, ende uut meer 
anderen redenen, hemlieden ende elcken zonderlick ter onderscrevene zake moveren, tvoors Grietkin 
Helauts ghejout(?) ghegheven ende bij virtue van dese onweder....? toegheleyt hebben elc 30 schellingen 
groten siaers, comt ts..? drye ponden groten siaers erflicke losrenten den penninck 16e, danof deerste  30 
schellingen groten siaers beghinnen ende inneghaen zullen ter eerster doot van hemlieden comparanten 
ende dander 30 schellingen groten siaers zullen cours beghinnen nemen ten lesten overlijden van 
henlieden beeden, willende ende begheerende dat de hoyrs van de comparanten ter stont na huerliedr 
overlijden elce 30 schellingen groten siaers lossen van eersten ende ghereetsten goede dat zij achterlaten 
zullen ofte die souffisante besetten [...]  

  
322. [74, fol. 135vo-136ro]: 6 nov. 1556.  Lieven de Cleerck fs Pieter is als broeder toegetreden tot de 

Dominicaner orde van Predikheeren te Gent. Ten behoeve hiervan heeft zijn moeder Anna van 
Langenhove, wed. Pieter de Cleerck, een lijfrente op hem afgesloten van twee ponden per jaar, rustende 
op haar ververij in de St. Jacobsnieuwstraat. 

 
 Kennlic etc. buute dien dat broeder Lieven de Cleerck Pieters zone in meeninghen es bij der belieften 

ende serveren gods hem onlancx te beghevene ten religiosie ende proffesse int clooster van den 
predicheeren binnen der stede van Ghendt, so eyst dat Anna van Langhenhove weduwe bleven achter 
Pieter de Cleercq zijne moeder te dese haer omme(?) ghecompareert es voor scepenen van ghedeele der 
selver stede dewelcke in voorderinghe van den voornoemde proffesse ende in recompensen van 
tsvoorschreven broeder Lievens haers zoons van der vaderlicken goede bekende duechdelicke schuldich 
zijnde broeder Lieven van den Bossche prior in den naeme ende ten behoufve ende prouffiite van den 
selven cloostere ende conventie de somme van twee ponden groten siaers lijfrente te lossene den penninck 
achte ten lijfve van hem broeder Lieven alleene danof zou comparante de 30 schellingen groten siaers van 
dien in hueren privee(?) naeme beloofde te betaelene ten twee paymenten ende termijnen siaers wesende 
der 11en van meye ende novembre ten deene heelft danof deerste payment ende half jaer beloopende 15 
schellingen groten verschijnen sal den 11en meye (15)57 t 2de payment over tvulcommen van der 
gheheelder jaerschaere(?) den 11en novembre int selve jaer daernaer. Ende van dan alsoe voert van 
termijne te termijne achtervolghende tleven van hem broeder Lieven ofte ...mers totten lossinghe van dien 
gheduerende in sulcks munten als ghemeenlick cours hebben zal binnen Ghent ende dandere 10 
schellingen groten siaers zullen huerliedr cours ende inneganck beghinnen nemen ooc ten twee termijnen 
ter stont ende metter date den overlijden van huer comparante ende met eer (?) welcke gheheele rente van 
2 ponden groten siaers de selve weduwe duechdelick van als nu besedt ende ghehypothequeert heeft op de 
zes delen van zeven duergaende van eenen huuse ende stede eene verwerije wesende met allen den 
ghelaeghe plaetsen ende vrijheden dier toebehoorende van vooren tot achteren, staende ten voorhoofde 
thenden der Nieustrate thouchuus wesende beneden ende bij der Nieubrugghe, Thomaes Blancaerdt 
daerneffens ghehuust ter eene ende Pieter de Zomere an dandere int gheheele belast met 8 schellingen 9 
denieren groten siaers eerffvelicke te landcheyns aen sente Jacops kercke, ende t 7de deel conterpande 
alleene staende voor 16 ponden groten siaers eens te betaelen ... met paymenten ter causen van den coope 
van dien zonder meer commer.. Belovende de kenniesse te doene bij den landtheere alzoot behoort. Omme 
in dien ghevalle in broeder Lieven prioor ofte zijne naercommers faulte hadden van betaelinghen tselve 
ghebreck met allen costen daeraen clevende ande voorscreven zes deelen van zevenen van den huuse als 
conterpandt ende bovendien an haer comparante ende ....adinghen(?) present ende toecommende die 
tselve daer inne verobligierde te moghen verhaelene bij pandinghe ende gho..domme(?) afwinnghe ende 
anderssins naer de wet van de poort. Behaudens de losrente van 30 schellingen groten die sort(?) binnen 
haerlieder levene vermach te doene alst haer belieft, midtsdaer voornoemde upleggende 12 ponden(?) 
groten principael ende naer haer overlijden haeren hoirs de andere tien schellingen groten siaers voor 
vier ponden groten in xlgs(?) guldens ten om .... (?) carolus guldens ten 3 schellingen 4 groten stick goet 
van gaute ende ghewycht dobbele ende ynckele ....(?)  (nog verder uitwerken) 

 
323. [74, fol. 203vo]: 11 januari 1557 (n.s.).  Zes van de zeven staken in de nalatenschap van 

Martine Taets, weduwe van Jan de Cleerck, verklaren te hebben verkocht aan Jan de Ruddere fs. 
Michiels, getrouwd met N. de Cleerck, die de zevende staak vertegenwoordigt, hun deel dat zij hebben in 
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een erfelijke losrente over de koop van zekere delen van een huis van de herberg genaamd ‘St. Joris’, 
staande aan de Vierwechschede (= Korte Dagsteeg), in het wevershuis, met het huis daaraan vast. 

 
Compareren Justaes ende Gillis de Cleerck ghebroeders Jan de Ruddere procureur ende wettelick 
machtich over Dierick van Loo filius Antheuns ende Joncvrauwe Anna tsCleercx filia Jans zyne 
ghezelnede blickende bij eenre brieve van procuratie speciale ende irrevocable alhier voor scepenen 
ghepasseert den 13en may xv (c) lvi tich onder den vuthangh ende zeghele van zecken deser voorseyde 
stede in groenen wasse te desen ghezien ende ghelesen voorts Lysbette tsCleercx filius Jans wedue van 
Gillis Touchams Arent Fierens over hem zelven Victor de Raye ter causen van Martine Fierens zyne 
gheselenede  Lupaert de Wulf als in huwelicke hebbende Lievinne van Hauweghem over hemlieder ende 
onder hemlieder vueren in ditte vervanghende ende hemlieder sterckmaeckende over Bauwen van 
Hauweghem huerlieder broedere ende de comparanten tsamen vervanghende Lieven de Cleerck filius 
Jans ende alzoe reputerende de zes deelen van sevenen vander versterfte van Joncvrauwe Martine Taetse 
wedue vanden voornoemden Jan de Cleerck de welcke kenden ende verclaerden deughdelick ghecedeert 
ghetransporteert ende bij ecriture van desen wettlick opghedreghen hebbende inde handen ende ten 
behoufve vanden voornoemden Jan de Rudder filius Michiels ter causen van zyne ghezelnede medehoyr 
ende eenen 7en staecke inde voornoemde versterfte huerlieder part portie ende zes deelen van zevenen 
van zulcke twee ponden 15 schellingen groote tsiaers erfelicke losrente den penninck zesthiene vallende 
gheheel telcken 6en daghe van septembre als Claus van Helleput filius Pieters ten behouf van hemlieden 
comparanten ende der voorseyde Joncvrauwe Martine verkent ende belooft heeft te betalene over den 
coop van zekeren deelen vanden huuse vander herberghe ghenaempt Sint Jooris staende ten voorhoofde 
ande Vierwechse int wevershuus mette huusen daerinne clevende naer tverclaers van eender wettelichede 
danof voor scepenen vander keure ghepasseert den 6en september xv (c) lii geregistreert folio xlii welcke 
voorseyde wettelichede de voornoemde comparanten alnu den voorseyden Jan de Ruddere in handen 
ghelevert hebben omme hen de zelve zes deelen van sevenen vande voornoemde rente met ghelycke zyne 
viien deele maeckende tsjaers de gheheele rente daermede ende bij ecriture van desen mette verloope van 
septembre lestleden op te heffen innen ende ontfanghen als zyne vrye propre gehtransporteerde rente 
achterstellen ende andere eyghen goet den voornoemden Jan daertoe by desen vulcommelicken machtich 
ende zylieden comparanten hemlieder zelve hoyrs ende naercommers dies gheheelick ende al onmachtich 
maeckende nu ende ten eeuweghen daghe sonder dat zy comparanten den voornoemden Ruddere desen 
angaende eenich garrand beloven ofte breedere over huerlieder voornoemd vervanghen ende van zulcke 
questie als den voornoemden Helleput zoude moghen maekcen segghende dat den coop vanden deelen 
vanden huuse zoe vele myer ende behoorden te bedraghen als de wettelichede innehoudt daerinne 
verbindende huerlieder persoonen ende alle huerlieder goederen present ende toecommende int 
tonderhout ende vulcommen van al twelcke scepenen voornoemt de voorseyde comparanten elck ter zyne 
thuerlieder verzoucke ende begheerte gecomen pt. hebben ende condempnere by desen ende dit in 
recompense betalen ende ghenouchdoene van huerlieder portie ende zes deelen van sevenen eerst van 
zulcke x scellingen grooten tsiaers losrente de penninck xvi e onbeset mette verloope daerinne clevende 
als tvoornoemde sterfhuus in hem Jan belanct ende ghehouden stont volghende eene wettelichede alhier 
voor scepenen der voorsaten ghepasseert den iiii en in ougst xv (c) li folio xlix  Ten anderen voorde sc 
van xiiii ponden v s. V d. 5 par. die tvoornoemde sterfhuus in hem ghehouden was naer t’inhouden eender 
wettelichede alhier ouck voor scepenen der voorzaten ghepasseert den xii en in decembre xv (c) lv tich 
folio cxiii e dies beede ? es te nyette ende ghecasseert zyn ende ten derden van ix ponden xvi schellingen 
ii groten parisis die hem Jan ouck goet quamen te wetene de twee ponden twee schellingen ende 2 groote 
van huushuere de drie ponden eenen scellingen en vi groten by henm verlent ter causen vander sepulture 
vutvaert ende maeltyt naer doverledene met diesser ? ende van zulcke als tprincipael ende verloop vande 
voornoemde ghetransporteerde rente meer bedraecht kende zij comparanten hemlieder vanden 
voornoemden Jan de Ruddere vernoucht vuldaen ende ghecontenteert zynde scheldende hem danof by 
desen wettelic quyte  Actum den xi en January xv (c) lvi tich (1556 = 1557 n.s.) 

 
324. [74, fol. 207]: 20 jan. 1557 (n.s.)  Comp. Arent Fierens over hem zelven, Martine Fierens met 

ende bij consente van Victor de Ranne(?) haren man man ende kerkelicken vooght, Bauwen van 
Hauweghem filius Jans als ter date van desen .... zijn zelfs man ghemaect zijnde, Lievinne van Auweghem 
met ende bij consente van Lupaert de Wulf haeren man ende Lysbette van Hauweghem bij den accorde 
van Jan Cambier oick haeren man, tsamen hoyrs ende een 7de staeck bedeghen in de versterfte van joncvr 
Martine Taetse weduwe van Jan de Clercq huerlieder grootvrauwe was, de welcke kenden en de 
verclaersden deugdelick gecedeert getransporteert ende bij virtue(?) van desen bij vormen van 
vriendelijke vercoope overgelaten hebben in den handen ende tot behouf van Jan de Ruddere in huwelicke 
hebbende joncvrauwe Claere tsClercx medehoir ende een ghelicke 7de staecke bedeghen in de voorn. 
versterfte huerlieder recht part portie ende handel van alle den goede vlm(?) voorn. sterfhuuse in gronden 
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van erfven bezette ende onbezette losrenten, deelen van huusen, gereeden penningen, huuscatheylen, 
juweelen, schulden van baeten ende anderssins nyet uutgesteken nochte gereserveert, waer die gestaen, 
gelegen ofte bovenden zouden mogen werden. Boven huerlieder portien van alle costen, commeren ende 
lasten van den voorn. sterfhuuse oick negeene ghereserveert. Ende oick zulcke 40 gr. eens es zij 
comparanten ten voorn. sterfhuuse schuldich waeren inne te vanghene ofte stille te staene danof de voorn. 
Jan de Ruddere te desen oic present beloofde den voors. hen comparanten costeloos ende scadeloos te 
garanderen, quitene ende uutheffene jeghens elcken. Ènde boven transporte de voorn. Bauwen van 
Hauweghen den voors. Jan de Ruddere up zulcken recht, part portie ende deel als hem bij den overlijden 
van zijne vader ende moeder waren toecommen ende gesuccedeert is in die voors. erfgronden, bezette 
ende onbezette losrenten, medtsgaders deelen van huusen danof de voors. zijne zwaghers huerlieder 
portien den voorn. Jan de Rudder hier te vooren overgeleverd hebben ende ditte al voor de somme van 
vier ponden 10 schellingen groten. Te wetene de twee ponden een schelling ten proffijte van den voorn. 
Bauwen alleene, ende dandere twee ponden groten ten behouf van den anderen comparanten ..... (nog 
verder uitwerken) 

 
325. [74, fol. 212]: 19 jan. 1557 (n.s.) Compareert Clais de Clerck fs Justaes ter causen van Margrete van 

der Vesten zijne gheselnede hoyr ende een derde staake in den versterfte van Betken Curtvrients huere 
nichte daer zou moye af was [...] draagt over aan Bauwen Mast vrij scipman als ontvanger in naam en ten 
behoeve van zijn zuster joncvr. Joozyne Mast zijne zuster zulk een rente van 15 groten siaers [...] 
Ghelovende de voors. Clais den voorn. Bauwen dese jeghenwoordighen transport cessie ende opdracht 
voor deugdelic te houden staende garranderene ende doen ghebruuckende goet vast ghestandicht van 
woerden jeghens ... ygelick op tverbant ende onder dobligatie van zijnen personen ende zijne goedinghen 
presente ende toecommende ende meerder bewaernesse van den voorns zijnder zuster zou heeft die voors 
Clais [=Bauwen?] voor die zekere belofte van garantie vorme van zekere ende contrapant ghestelt zekere 
zijn huus ende stede  zou datte met alle zijne ghelaghen gheleghen op de hoochstraete bij den Rijcke 
Gasthuuse, Lieven Curtvrient ghehuust an deen zijde ende .... (niet ingevuld) ter andere, belast met 15 
groten siaers erfvelicken lantcheyns den clooster van der Bijloque voorts iver scellingen siaers losrente 
den penninck 16de der neeringhe van der smeden, 4 schellingen 6 groten siaers den penninck 16de Joos 
Borluut(?) 10 schellingen groten siaers den penninck 16de de weduwe ende hoirs van Joos van der Beke, 
noch 10 schellingen groten siaers den penninck 16de Lieven Peereboome ende 10 schellingen groten 
siaers bij faute den penninck 9sten ten behoeve van de ... bij  Franchois de Cleercq zonder meer commers 
[...] 

 
326. [74, fol. 308]: 27 juni 1557.  Martine Taets weduwe van Jan de Cleerck is gekomen voor 

schepenen en machtigt haar zonen Justaes en Gillis de Cleercq metgaders Jan de Ruddere fs Michiel die 
haar dochter in huwelijk heeft ende elcken huerer sonderlick toogher deser lettren ghevende procuratie 
irrevocable ende sonder eenich waerroupen omme vuer ende uuten name van huer constituante te 
salvuereren ende vercoopene alsulcke gronden van eerfven als zou heeft ligghende binnen de prochien 
van Gavere, Haspere, Singhem, Huusse, Namekerk(?), Drongene, Meerendree ende daeromtrent niets 
uute ghestoken achte ghereserveert ten hoogsten dat zij ofte eeniche van henlieden zullen commen ende 
velghende(?) die te compareren voor de heeren ende wetten van de voornomden prochien ende 
heerelicheden ende elde..(?) daer tbehooren ende van noode wesen sal ende van dien danof uut eerfven te 
Gavere den coopers callengieren ofte andere die metten rechte schuldich ….. (nog verder uitwerken) 

 
327. [74, fol. 324vo]: 14 okt. 1556.   Schepenen als oppervoogden van Hansken en Callekene 

van der Hoffstadt fs Diericx die hij hadden bij wijlen joncvr. Jooryne sCleercx zijne gheselnede was naer t 
verclaers ende rapport tonslieden waerts ghedaen bij Lieven Diericx als vooght van den voorn. twee 
weesen ghesassisteert met Marten de Cleerck ende Pietre van Spiere filius Pieters beede ooms insghelicx 
Berthelmeeux van der Wyncle causa uxores oock oom metgaders tvoors. Hansken een van den selven 
weesen oudt 21 jaeren te dese ooc present, ... te kennen ... hoe dat henlieden weesen (onder andere) 
competeren eene rente van vijf guldens siaers van veertich grooten stuck uutkomende telken sente 
Jansmesse spruutende uuten uutcoope bij Karel Bornaige in huwelick hebbende joncvrauwe Lysbette van 
der Hoffstadt ghedaen van den weesen vijffsten deele duergaende in selve goet gheleghen te Roosbeke 
onder Lubbeke bij Luevene .....? naer de aflyvicheit van huerlieder voornomde vader verstorven van 
Vrank van der Hoffstadt huerlieder grootheere was, naer t verclers van den contracte daerof ghepasseert 
van scepenen van Luevene op den 4 december 1546 in de derde camere aldaer dies breder mentioneert 
[…] 

 
328. [74, fol. 329vo-330]: 12 okt. 1556.  Lieven Diericx filius Lievens in huwelick hebbende joncvr 

Lysbette sCleercx fa Jacops werdt deelvoogd van Hans en Calleken van der Hofstadt, insgelijcx van 
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Sanderken de Vos haere drye kinderen van wijlen joncvr Jooryne sCleercx fa Pieters, poorteresse deser 
stede over alle die zou hadde te wetene tsvoors Hansken ende Calleken bij wijlen Dierick van der 
Hofstadt van Luevene huerer eersten man was ende Sanderken bij Thomaes de Vos huaeren tweesten man 
was ende ditte ter causen van de onderghenoempte tween versteerften deene van joncvrauwe Jooryne den 
weesen moedere voornoempt ende dandere van joncvrauwe Lysbette sCleercx Pieters dochtere huerlieder 
moye was ghedierde(?) dese stede ghestorven in wiens versteerfte de selve weesen graet van hoorten 
hebben bij representatie van der selve huerlieder moeder mits dat zou ghebaten heeft de doot vander 
voorn. joncvr Lysbette sCleercx huere sustre was. 

 
329. [74, fol. 334vo]: 22 dec. 1556.  Schepenen als oppervoogden van Marie Nokermans, 

Adriaens dochter die hij had bij Adriana sClercx zijn gezelnede, naar het rapoort hun gedan bij Adriaen 
Nokerman, vader, en Paeschijne sClercx, moeie, Jan van der Vondele en Arent de Mulder, magen en 
vrienden van de voorn. Marie, 23 jaar oud of daaromtrent. 

 
330. [74, fol. 339vo]: 26 jan. 1557 (n.s.)  Jacop de Clerck fs Gillis werdt deelvooght van Willeken 

sCleercx Gillis zijns zoons dochtere die hij hadde bij joncvr Lysbette Nemeghers(?) fa Denijs gheselnede 
verstorven van de vader.  

 
331. [74, fol. 351ro - 351vo]: …. 1557.  Schepenen als oppervoogden van Bauwen van Hauweghem 

Jans zone die hij had bij Cathelyne sCleercx gheselnede was, naar rapport en verklaring van Victor de 
Ranne zwager en voogd, voorts bij Arendt Fierens broeder van de moederlijke zijde, Lupaert de Wulf en 
Jan Cambier ter cause van hun geselneden zwagers als magen en vrienden. […] 

 
332. [75, fol. 1]: 12 mei 1557. Claeis de Cleerc fs Justaes, als in huwelijk hebbende Margriete van Vesten fa 

Jan heeft overgedragen aan Joos van der Meer fs Jans een losrente van 20 sch. gr. tsiaers, sprekende ten 
behoeve van voorn. Margriete en ten laste van Jacob Vrylic fs Marten, gesproten uit de koop van het 
vierendeel van een huis en stede daar hij in woont en op het gehele huis bezet, d.d. 5 dec. 1555, 
geregistreerd fol. 130 

 
333.  [75, fol. 15]: 31 mei 1557. Joos Daelman fs Jacops, drapier, heeft verkocht aan Jacop de Cleercq fs 

Gillis, roodverver, 5 schellingen gr. tsiaers erfelijke losrente den penning 16, om de som van vier ponden 
groten, belast op een huis en stede staande in de Nieusteghe, strekkende van de Veldstraat naar de Kouter, 
de weduwe van Daneel Clouckaert gehuisd aan de ene zijde en de weduwe van Pieter Drossaert ter 
andere. 

 
334. [75, fol. 20ro-20vo]: 18 juni 1557.  Joos Schauteete, houderige bleven achter Johanna sCleercx 

Jacops dochtere, heeft onder hem een som van 48 ponden groten, toebehorende Joosken, Copken, 
Fransken en Johanneke Schauteete, zijn kinderen, voortkomende uit een vriendelijke uitkoop van hem, 
houder van zijne geselnedes nalatenschap, gedaan jeghens Jacob de Cleercq, grootvader en deelvoogd van 
de wezen, Jacob Gurtebeke en Pieter van der Haghen ter causen van hun echtgenotes ooms, Gillis 
Schauteete en Jan Toebast fs Lieven als gemene magen en vrienden. Wordt getransporteerd den weesen 
recht van hun moeders versterfte zowel van de huuse, staande bij de Rooden Turre, huuscatteylen. Als 
borgen: Gillis Schauteete en Jan Toebast fs Lieven. 

 
335. [75, fol. 48ro]: 15 juli 1557.  Jan van der Hofstadt zijn zelfs gemaect zijnde volgende 

acte in date 5 juli 1557 ter dese gegeven, ter ene zijde en Lievin Diericx als voogd van Callekin van der 
Hofstadt tzelfs Jans zuster, ter andere zijde. Heeft getransporteerd twee partijen van bezette renten te 
lossen den penninck 16de, hem toegevallen uit het sterfhuis van zijn moeder Jooryne sCleercx, jegens zijn 
zuster voorn. en Alexander de Vos ten deele gebeurd d'eene helft van 30 sch. groten tsiaers vallende 
telcken 11 jan. up 't huis van wijlen Lieven de Grove op de Nedercouter St. Pieters, per wettelickhede 
ghepasseert voor baljuw, meijer en schepenen aldaar den 12 jan. 1538, geregistreerd fol. 5vo en de 
andere van 7 sch. groten tsiaers telken 26 juni op twee huisen van Janus Spiegelman op de Leie, per copie 
bij de keure ghepasseert 11 april 1540 in schependom jhr. Anthonis de Luu en ghepasseert fol. 80. [...] 
waartegen de voorn. Lieven als voogd de voors. Jan getransporteerd heeft de ene helft van 5 gulden 
tsiaers losrente den penninck 20, daaraf hem Jan van de helft van ten voren competeert, gesproten uit de 
vergrootende(?) van de heurlieder vijfde deel doorgaande van de hove te Roosbeke onder Lubbeke, bij 
Leuven, hemlieder na het overlijden van hun vader gesuccedeert van Vrank van der Hoffstadt, hun 
grootvader, dezelve rente vallende telken St. Jansmesse, bezet op voorn. hof te Roosbeke en toebehoren, 
Carel van Borenaige naar 't verclaers der wettelichede danaf ghepasseert voor schepenen der Stadt van 
Leuven in de derde kamer aldaar, op den 4 dec. 1536, met de verlopen van de gehele helft. 



Stadsarchief Gent 

- 86 - 

 
336. [75, fol. 56vo]: 16 juli 1557.  Anna sClercx filia Jans, wettelijke geselenede van Dirck 

van Loo filius Anthonis, heeft verkocht aan Arent de Ruddere fs Michiels twintig schellingen groten 
tsiaers erfelijke losrente den penning 16de die de comparante beloofde de koper te betalen elken 20ste dag 
van de hooimand, waarvan de eerste zullen vallen de 20ste hooimaand 1558. Koop is gedaan over 16 
ponden groten. Jan de Ruddere fs Arents, die mede compareerde, bezette dese losrente op zijn huis en 
stede daarin hij woont staande op de Brabantdam over de Schelde, met alle toebehoren, Lieven de 
Zadeleere gehuisd aan de ene zijde en Willem Sergeant aan de andere, bezet met landcijns. Voor 
terugbetaling van de hoofdsom stellen Anna sCleercx en haar zuster Lysbette sCleercx, wed. van Gillis 
Tuschaems hun deel van zulke gronden en erven als hun bij het overlijden van hun vader Jan de Clercq is 
toegekomen, liggende in de parochie van Drongen en ook bij het overlijden van hun moeder en hun broer 
Gillis de Clercq, gelegen in de parochie van Merendree, Landeghem en Mariakercke. 

 
337. [75, fol. 57ro]: 19 juli 1557.  Comp. Jan van Hofstadt fs Diericx hier tevoren zijn zelfs 

man gemaakt, zijnde erfgenaam en een derde staak in de versterfte van zijn moeder Jooryne sCleercx. 
Verklaarde dat Thomas de Vos die als houder achter bleef van hun moeder hem comparant heeft gedaan 
deugdelijke verdeling van de goederen van dit sterfhuis, aldus heeft hij houder geen recht in de nagelaten 
goederen, noch ook een recht in het vijfde(?) deel in zeker bosschelken int ooststraetken te Desselberghen 
van de huwelijk verkregen, dan an de deelen van twee huusen, deen genaaempt Tywaentken ende dandere 
ghestaen in de Wijngaertstraete ghemaect dat hij houdere te desen mede comparerende kende daeraf 
gherenuncieert thebbene ende renunchieert alsnoch bij desen ten behoef van de voorn. Jan naer rate van 
zijnder hoirie insgelijcx van zijne rechte an bijlevinghe ande erfachtieghede voors. ende bezetten renten 
van tsoverledene zijde [...] Ende bovendien blijft hij houder hem Jan ende Calleken van der Hofstadt 
zijnder zuster noch schuldig de somme van 48 ponden 12 schellingen 2 d groten ter causen van den 
uutcoope van hemlieden beider portien van de lakesnede ende schulden van baeten van der zelver 
lakensnede, insgelijck van pachten, renten mitsgaders oick van zulcken rechte als zij hadden in zekere 
partien van huusen binnen der stede ende deruute(?) oick boomen, catheylen, leeninghen ende latinghen 
staende op de goederen van tshouders zijde commende, van welcke voors. soe tvoors. Calleken alleenlijck 
competeert derde(?) ponden 7 sch. 9 d. grn. ende .. p. ende den voorn. Jan tsurplus, bedraghende 
vierenveertig ponden vier sch. 5 d. ..p. midts daer innen begrepen tot 20 ponden 10 sch. hem van wegen 
zijnder zustere ghetransporteert volghende der wettelicke alhier ghepasseert den 14 juli 1557 lestleden 
fol. 26vo, welcke voors. somme van 45 ponden 3 sch. ... hij houdere belooft den zelven Jan te betaelene te 
baefmesse naescommende [...] up twelcke hij Jan quitscelt den zelve houdere van de sterfhuuse van 
zijnder moeder nu ende ten eeuweghen daghe. Dies blijft hij Jan in zijn gheheel ende onverlet omme te 
recommere(?) daer hij te rade werden zal zijn vaderlicke goet, insgelijcks deene heelft van zekere 
wettelichede bij zijnder moeder, weduwe van Dierick van Hofstadt hueren eerste man was ten behouf van 
hem Jan ende zijnder zustere ghepasseert voor de scepenen van der Keure deser stede mitsgaders oick 
den betaelinghe ende restitutie ter vervanghende van de jaerlicksche opheve(?) bij den houdere ende zijne 
geselnede was binnen hueren leven gecommen van zekere rente van vijf gulden tsiaers sprekende ten laste 
van Carole van Baronage ende boven dien den achterstellen van de zelve rente van de ....? Actum 19 juli 
1557. 

 
338. [75, fol. 221vo-224ro]: 8 nov. 1557.  Staat van goed toebehorende Alexanderkin de Vos Thomas 

zone die hij had bij jkvr. Jooryne tsCleercqs filia Pieters zijne eerste gheselnede was, insgelijks Callekin 
vander Hofstadt haere dochtere die zou hadde bij wijlen Dierick vander Hofstadt hueren eersten man 
was, den zelven twee wesen toekomende bij de aflijvigheid van de voorn. jkvr Jooryne, hun moeder, die 
dese werelt overleet den tweesten septembris 1556, van welke versterfte zij wezen met hun broeder Jan 
vander Hofstadt elk voor een derde staak erfgenaam zijn. En dit boven de goede die de voors. Callekin 
vander Hofstadt, oudste wees, daar tevoren verstorven eerst van haar vader, daarna van Vranck vander 
Hofstadt, haar grootvader, en tenslotte van her Pauwels vander Hofstadt presbiter, haar oom, "danof hier 
achtere daert bet dient breedere verclaers ghedaen zal werden", welk goed wordt opgebracht door Lieven 
Diericx, ter causen van jkvr Lysbette tsCleercx fa Jacobs zijne huisvr. den wezen rechtzweers, als 
deelvoogd, tegenover de voorn. Thomas als houder, mitsgaders de voorn. Jan vander Hofstadt fs Diericx, 
den wezen broeder, die op de 6 juli l.l. alhier zijn zelfs man ghemaect was, met als magen en vrienden: 
Marten de Clercq, Pieter van Spiere, Ghijselbrecht van Spiere, Bertelmeeus van de Wyncle en Jacob de 
Clercq.  

 Erfachtigheden van de overledene jkvr Jooryne zijde komende:  
 - een stuk land genaamd de Bonnebulck, liggende te Belsele in de parochie van Energhem achter de 

schuur van de kinderen van wijlen Victor de Buck, groot 400 roeden, zuid dezelve kinderen De Buck, 
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noord de straat, mitsgaders vijf ofte vijftien roeden onbegrepen liggende in de grond van Gherolf Plattijn, 
verhuurt Ydo Taffins fs Ogiers, voor tien schellingen groten tsiaers 

 - de vijf delen van zes van twee gemeten meersch soo weel in theere Rentebouck staat 800(?) roeden 
meersch geheten de Paddebrouck, gelegen in de parochie van Mariakercke, daar men t'heet Bourgognen 

 - gelijke vijf delen van zes in een perceel winnende(?) land, groot in 't geheel 200 roeden liggende buiten 
de Waelpoorte ten ziecken lieden, strekkende naer de dreve van de muelene van Joos de Cleercq fs Alaerts 
danof het zesde deel toebehoort de hoirs van wijlen her Rogier van der Haghen presbiter, welke voors. 
vijf delen van zes van de voors. twee percelen in pacht houdt Jacob van der Eecken voor 38 sch. groten 
tsiaers, dezelve vijf delen van deze twee stucken mitsgaders den voors. Bennebulck der overledene jkvr 
Jooryne bij cavele ... te lote ghebuert conforme de wettelichede daeraf alhier gepasseert den 26 januari 
1551, geregistreert fol. 152vo. 

 - een vijfde deel van 1187 roeden of daaromtrent int groote stuck ghenaempt  de Beertackere ende van 
omtrent 247 roeden in den andere stuck ghenaempt Rijckaertshofstede neffens elckanderen ghelegen 
binnen de prochie van Desselberghe, noort daeranne ghelant Aechte van Melle ende huere consorten met 
tsurplus vander zelve Rijckaerts hofstede west Segher de Vriese in huwelick hebbende Catharina 
tsCleercx fa Gillis 

 - Item binnen dezelve prochie van Desselberghen gelycke portie ende vijfste deel van de bosschelken int 
Ooststraetken neffens Pieter Ghyselins slachaute(?) int gheheele groot 205 roeden oft daeromtrent, oost 
daeranne ghelant de hoirie van wijlen Pieter Ghyselins, noort tvoors. oosstraetkent, tzelve bosschelken 
ende de grondt in tvoors. ... article begrepen gemeen ende onverdeelt liggende met dese deelvoogt causa 
uxoris wien een ghelyck vijfde deel toebehoort ende voorts metten voorn. Marten de Clercq huerlieder 
oom die vande anderen drie deelen van vijftien gherecht es 

 - Item noch gelijcke recht ende vijfde deel inne 302 roeden meersch, gelegen binnen de prochie van 
Huesdene in den groote stuck dat men heet den maymeersch [...] 

 - Item [...] zekere partien van winnende lande ende meersch ghelegen t'Ayegem(?) in onser vrauwwen 
prochie van Sente Pieters buuten de pedercellepoort daerop hij deelvooght huerlieder juuste rechte 
groote ende ghelegenthede van dien anu nyet weet te specificeren, tzelve gheldende jaerlicx in pachte 
ontrent 10 sch. grooten 

 - Item an de twee ghemeten ende 200 roeden lants ghenaempt Wanteraeckere Bilck, metgaders vande 
heelft van neghen ghemeten meersch gheheeten den zoetenhaert daer inne begrepen de helft van der 
hofstede ghelegen te riemen...(?) prochie van Eertvelde 

 So hebben der overledene drie kinderen tsamen een 40ste deel duergaende der zelve binnen huere levene 
verstorven van jkvr Clara van Spiere haere uttante zuster was welcke grondt Pieter van Hecke gheseyt 
prim..? in pachte gehouden heeft 

 [...] Genoemd: de versterfte van Alexander de Vos en jkvr Margriete Beyaerts, shouders vader ende 
moeder;  

 - parten toekomende de twee kinderen Van der Hofstadt van van een erfelicke besette rente cavele 
ghebuert bij transporte up den 29en wedemaent anno (15)57 

 - parten van de besette losrenten den penninck 16de bevonden ten sterfhuuse van den overledene jkvr 
Jooryne van huere zijde commende ende up haere drie kinderen ghesuccedeert ingshelycx der onbezette 
renten van 10 schellingen groten tsiaers naer huer overlijden met sommighe penninghen procederende 
van de vercaditie(?) van huerlieder portie van cathelicken goede thuerlieder drien behouve int ... 
ghecocht up Heyndrick Terrekels per constitutie inden raet van Vlaenderen geconstitueert den 23 ...1556  

 Verclaersde de voornoemde deelvooght dat naer toversien van aldien daeraf bij stellene van drie cavels 
ter presentie(?) van den houdere ende eeneghe vrienden ende maghen zo zij te desen relateerden 
vriendelick verdere ghebuert es zonder eeneghe belofte van garantie dies zal elcken int zijne volghen de 
verloopen van de renten elck zint den laetsten valdach Rgandt(?) m... lestleden van welcke drie cavels 
tvoors. Alexanderken deen weese bij der cavele A te deele ghevallen zijn de naer volghende drie partien 
van de renten losselicken den penninck zesthiene, te wetene eerst twintich scellinghen grooten tsiaers 
vallende telcken kersavonde te lossene met vierentzesitch halve realen te vijff scellinghen grooten tstuck, 
bezet up de hoffstede ende gronden van erfven van wijlen Marten Babbaert binnen der prochie van 
Somerghem naer tverclaers van eenen charterer ghepasseert voor balliu ende scepenen van mer Charles 
van Bourgognen heere van Somerghem up den 22en decembris 1535 met vijf uuthangende zeghels der int 
sterfhuus van joncvrauwe Catharine Impins huere moedere was onder andere te deele gheweten(?) item 
ghelycke twintich scellinghen grooten tsiaers verschijnende telcken 8en van maerte bezet up zekere 
behuusde hoffstede ende grondt van erfven gheleghen inde voors. prochie van Somgerghem bij den 
damme(?) sprekende ten laste van de weduwe van Gheerolf Standaert volghende eenen chartere alhier 
ghepasseert den 8en in maerte 1529 oick met vijf uuthangende seghels daeraf coopere was Olivier de 
Peystere, bij wien die ghetransporteert es conforme den transporte voor scepenen van der keure 
ghepasseert den 4 april 1541, gheregistreert fol 219vo welcke rente onder andere der weesen moedere als 
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in partien hoir van joncvrauwe van Spiere voornomt bij vriendelicke uutgrootinghe toegheleyt es 
gheweest bij heure medehoirs die nu gheldt Arent van Hecken, Item ten lesten noch thein scellinghen 
grooten tsiaers telcken 10en juli(?) ghehypotequeert up zekere partien van lande toebehoorende 
Christoffels Baetseliers filius ..., volghende den chaertere ghepasseert voor balliu ende scepenen van der 
heerlichede ende .... van Vinderhoute ende Belsele den 12en julij 1530 met vijf uuthangende zeghels ... 
den voornomden Thomaes an de zelve drie partien van bezette renten deene helft duergaende tzijnen 
bijlevinghe zijn leven lanck gheduerende elck in zijne rechte staende ter lossinghe van dien zo hij 
schuldich es van stanie(?) naer de wet van de poort, dese naervolghende partien van renten zou alleene 
toebehoorende tsvoorseyde Calleken vander Hofstadt dander weese als haer bij der cavel C te deele 
ghevallen sonder dat de voornomde Thomas eenen recht van bijlevinghe daarinne behouft(?), als dies 
gherenunchieert hebbende so hier vooren verclaerst es, alvooren eene rente van twee scellingen eene 
groote siaers erfelick ende onlosselick vallende telcken kersavonde beset up den huuse ende stede 
gheheeten den Rijnck in de Brantstraete bij de pasteerne metten huuse daerneffens volghende de 
constitutie bij der keure ghepasseert den 23 lauwe anno 1464 gheregistreert folio 64vo ende den 
transporte daeraf voortijts ghedaen in prouffijte van wijlent Willem van der Eecken ... voornomde 
joncvrauwe Jooryne oudde grootheere van huerer moederlicke zijde was in daten 24 martii 1473 int 
scependom dheer Baudijn Rijms folio 95vo oick bij der keure welcke rente nu ghelt Jan van Damme, Item 
vijfthien scellinghen grooten tsiaers telken 16en julij up zeker hofstede ende grond van erfven te Belsele 
toebehoorende Gheerolf van der Eecken filius Christoffels naer inhoudt van eenen chaertere met vijf 
uuthangende seghels aldaer ghepasseert den 16en julij 1530, Item 12 sch. 6 gr tsiaers bij Christoffels 
Mueleman ende Lysbette Spiegheleeren zijne gheselnede besedt conforme eenen chaertere gheexpedieert 
onder de uuthangende zes seghels van bailliu ende scepenen van mr. Franchois de Brune van zijnder 
heerlichede ende vierschaere binnen Ghendtbrugghe den 17den sporcle 1537 vallende telcken ghelycken 
daghe van sporcle die nu ghelt Amandt Goetsone, Item up een huus ghenaempt de drie potkins nu 
toebehoorende Jan Elleput staende in de zelver strate bij den poldere 10 schellingen grooten tsiaers 
telcken eersten meeije per copia bij der kuere ghepasseert den 29 april 1510 fol. 21vo. Item noch ghelycke 
10 schellingen grooten tsiaers vallende telcken 28 novembris ghehypothequeert up zeker huus ende erfve 
in onse vrauwe straete overschelde nu toebehoorende Jooris Bale per constitutie bij der kuere 
ghepasseert den 24 julij 1537 in scependom dher Philips van der Cathulle ende gheregistreert fol. 27vo, 
der overledene joncvrauwe Jooryne commende bij transporte haer weduwe zijnde ghedaen bij Jan de 
Moor ghedateert 18den decembris 1539, fol. 27vo oick bij der keure, de voorseyde vier leste partien van 
renten staende te lossene den penninck zestiende. Andere bezette losrenten den penninck zestiende 
tvoorseyden Calleken van der Hofstadt oick alleene toebehoorende zijnder van bijlevinghe als vooren, te 
wetene dertien scellinghen grooten tsiaers verschijnende telcken 16en januarij up thuus van wijlent 
Lieven de Grone up den Meercautere tSte Pieters volghende der wettelichede van balliu meijere ende 
scepenen aldaer den 11en januarii 1538 gheregistreert fol. 5vo. Item noch vijf schellinghen grooten 
tsiaers telcken 26en junij up twee huusen van Jacob Spieghelman per copie bij der kuere ghepasseert den 
22en april 1540 naer paesschen folio 70vo, welcke twee leste partien van renten den voornoemden Jan 
hueren broedere bij cavele B onder anderen te deele ghebuerrt zijn die hij der zelve zijnder zustere 
wettelick toegeleijt ende ghetransporteert heeft dies behaut hij heur helft in vijf guldenen tsiaers te losene 
den penninck twintich daeraf hem dander heelft van te vooren competeert ghesproten uuter uutgrootinghe 
van huerlieder vijfste deele durgaende van der hove te Rosebeke onder Lubbeke te Luevene hemlieden 
naer toverlijden van Dierck huerlieder vadere ghesuccedeert van Vranc van der Hofstadt huerlieder 
grootheere was, de zelve rente vallende telcken St. Jansmesse beset up tzelve hof te Rosebeke nu 
toebehoorende Carel van Baronage naer tverclaers van der wettelichede ghepasseert voor scepenen  van 
der stadt van Luevene in de derde camere aldaer up den vierden decembris 1546 metten verloope 
daerannen eenen sichtent(?) Sint Jansmesse (15)56 haerwaerts boven den twintich ponden thien 
scellinghen groots eens die hij Jan van den hauder ontfaen heeft bij bewijse volghende der wettelichede 
alhier ghepasseert den 14en julij 1557 folio 27vo dies breedere ghewaghende. 

 Deelen van huusen binnen Ghendt.  
 - Eerst so hebben de voornoemde twee weesen met huerlieder broedere tsamen deene helft van eenen 

huuse ende stede ghenaemt de gulden flassche staende in de Donckersteke daer de haudere alnu inne 
woont, tvoorseyde huus int gheheel belast met vijf schellingen grooten lantcheyns den Heleghen geest van 
Sint Jacobs kerke voorts s.... tzelve huus ofte .... zekere partien van dien belast met vijf ponden 12 sch. 6 
gr tsiaers losrente den penninck zestiene in vijf parten daeruute gaende conforme der brieven van coope 
van den zelve huuse bij de keure 20en julii (15)54 folio 35 zonder meer commers.  

 Item dese weesen ende huerlieder broedere hebben tsamen evenghelick eene 12de deel deurgaende ende 
boven dien een thienste deel int vierendeel van den thien deelen van twaleven van eenen huuse ghenaempt 
tZwaenken staende jeghens over tscepenhuus van ghedeele int gheheel belast met twee scellinghen thien 
grooten tsiaers lantcheyns der stede van Ghendt vallende telcken kersavonde daer als bate ancleeft zes 
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grooten tsiaers oick telcken kersavonde die de weduwe van Adam Wedemaere dooghen ende betaelen 
moet ter causen van hueren huuse daernaest mits tlegghen van de gote ende tleeden van den watere up 
den mude ende vrijheyt van tzelve Zwaentken.  

 Item noch hebben zij weesen met huerlieder broedere tsamen een veertienste deel duergaende van eenen 
huusen ende stede in de Wingaertstraete buuten Cuupen int gheheele belast met 9 groten 3 d. p. tsiaers 
lantcheyns de Byloque, ende vijf scellinghen grooten tsiaers losrenten den penninck zesthiene den hoirs 
van Robrecht de Brauwere sonder dat de voornoemde Thomaes an de voorscr. twee leste partien eenen 
recht behout als datter ten behouf van tsoverledene drie kinderen bij uutgrootinghe afghegaen zijnde ende 
gherenunchieert alsnoch bij desen mette huerenghe van den verloope onbetaelde huushuere 
daeranclevende dies behauts hij tshoors recht van viere andere huusen commende uuten sterfhuuse van 
zijne vadere ende moedere waeren danoef deen ghestaen es in de Cammerstraete dandere up 
dHoochstraet tderden inde Pasteerne straete ende tvierde in Sinte Marteins straete auctoriserende bij 
dese den voornoemden Lieven Diericx Jan van der Hofstadt ende elcken hueren zonderlinghe omme over 
ende uute naeme van beede de weesen so verre alst hemlieden angaet den houdere in den costen in de 
zelve vier partien van huusen ende elcken bijsondere te goedene ende rosiene(?) daeraf ende zoot behoren 
zal. Item ende als angaende den ghereeden gelden ten sterhuuse bevonden in ghelde juweelen inhaven 
ende catheylen insgelijcx der lakensnieder ende het aen der droochscheerders neeringhe anclevende 
voorts de schulden van baten somer...? der hamteemen(?) van der zelver lakesnede metgaders oick alle 
anderen schulden van baten so wel van pachten, renten huushueren als anderssins twelck al overzien 
ghextimeert ende bij bevinden metten stocke ende anderssins ter hoochsten voocht zijnde der weesen 
portie van aldien preter daeraf tgaent hiervooren ende hier naer expresselick reservatie ghestelt es bij 
adviese van den deelvooght, maghen ende vrienden den voorn. haudere overghelaten es ende hij an hem 
ghesleghen heeft insghelicx den weesen andeelen van allen den commeren ende lasten van den zelven 
sterfhuuse so wel van sepulturen ende uutvaert van den overledene persoone maeltijden ten daghe van 
den zelven uutvaerden ghehauden als anderssins alleenlick excluus de ghenen hiervoor gheexpresseert, 
So danof boven de reciproque recompense ende inscundt(?) ter causen van der uutgrootinghe hier vooren 
breeder verclaers so verre alst den haudere ende den weesen respectivelick angaet oick de recompense 
van dies de twee weesen cavels vanden renten elck int zijne beter bevonden waeren bij huerlieder 
broeders cavele de zelve weesen hueveren(?) oick boven de twee deelen van drien van de acht ponden 
grooten gheemployeert int coopen van thein scellinghen grooten losrente den penninck zesthiene van 
Heyndrick Terrekes hiervooren ghementioneert volghende de overrekeninghe danof tusschen de haudere 
ter eendere zijde ende den deelvooght met vrienden ende maghen ter andere zijde onlancx bede 
ghehouden vrij zuver(?) ende met te weten Alexanderkin deene weese de somme van 42 ponden 12 
scellingen 1 gr 1d rustende onder zijnen vadere, ende tvoors. Calleken vander Hofstadt dander weese 
hateert boven de recompense uut hueren naeme den haudere ghedaen ter causen van den ... anden recht 
van zijnder bijlevinghe van huer portie van den erfachticheen ende renten voorscreven ooick an den 
bewijse van huere twegehe vander somme van 20 ponden 10 schellinghen grooten Jan J..meren ...., So 
voorst es ghedaen de somme van 3 ponden 7 schellingen 9 gr. 7 d. p. rustende onder de zelven haudere 
die hij alsoo present zijnde beloofde te betaelene te Sente Martensmesse naescommende wel verstaende 
dat in de zelve somme ghecompreheerd zijn de twee ponden eenen schellinck 7 gr. uter overledene huerer 
moeder ontfaen over tzelfs Callekens portie ende heelft van tvierendeel van ... guldenen wesende de 
capitaele penninghen sommende(?) van den aflegghe van vijf guldenen tsiaers losrente den penninck 
twintich competerende den sterfhuuse van her Pauwels van der Hofstadt, priestere, hueren heer oom was, 
mitsgaders noch ses scellinghen ende 8 gr over huer helft van derthien scellingeh en vier groten 
insghelijcx bij de overledene ontfaen van mr Jan Siimens ...pende zijnder administratie van den sterfhuus 
van den zelven her Pauwels. Ende dit oick boven zekere partien van lijnwaten roch(?) ende die gh... bij 
tvoors. Calleken ten sterfhuuse van huere voorn. moeder metten stocke ghecocht, rustende onder de zelve 
weese mitsdt huere redelcike oudde ende discretie boven tguendt voors. blijven beede de weesen met 
huerlieder broedere tsamen ghecocht van den eener helft ende dhander van dander heelft van 11 ponden 
14 scellingen 9 d gr. p. die mr. Simon Clarisse den sterfhuuse van der voorn. jonvrauwe Jooryne tachter 
ende schuldich es volghende eender wettelicke condempnatie bij der keure in daten van 7en hoymaent 
1552, midts daerinne begrepen zeker wettelick ghetauxeerde costen mitsgaders van zekere reste als den 
sterfhuuse noch goet compt van Joos van Brueselaere(?) wonende t'Erdeghem int lant van Aelst, Jan 
Buuse ende Marten Braem bij eender wettelicke kennesse bij heurlieden voor den luetenant cund(?) 
vander indaghinge deser stede gedaen den vierden meye 1548, spruitende uuten coope ende leveringhe 
van lynen laeckene bedraghende de zelve reste 2 ponden 8 schellingen 9 gr. midts daerinne gerekent 4 
sch. 7 gr. van wettelicke costen aldaer ghe... conforme der acte daeranne hanghende, voorts zo blijven de 
haudere ende hoirs int ghemeene gherecht oft ghelast in zulcke bate oft achterdeel als bij 
onderrekeninghe ende liquidatie zal moghen commen van Berthelmeus van de Wyncle, item verclaerst de 
voorn. vooght hoe dat de voorn. weesen dende huerlieder broeder onder henlieden drien noch gerecht 
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blijven van zulcke rechte als huerlieder moeder in partien hoir ... van de voors. joncvrauwe Claere van 
Spiere competeerde ande boomen catheylen leeninghen ende latinghen staende up oft in de gronden van 
erfven ghecommen van de zijde van wijlent Pieter ende Jehanne van Spiere filius Joos, Item de oudste 
weese ende Jan hueren broedere blijven in huerlieder gheheel ende overdeelt omme te recommeren daer 
ende alzo zij te rade vinden zullen huerlieder vaderlicke goet insghelicx inhouden(?) van zekere 
wettelichede bij huerlieder moedere weduwe zijnde van Dierick van der Hofstadt van Luevene hueren 
eersten man was thuerlieder behouf ghepasseert voor scepenen van der keure deser stede metsgaders oick 
omme betalinghe ende restitutie ter ghecreghene van de jaerlicxsche upheve bijden haudere ende zijne 
gheselnede was binnen hueren levene ghecommen ter causen van de vijf guldenen tsiaers sprekende ten 
laste van Carel van Borenaige hier vooren breedere ghementioneert, Ende boven dien dachterstellen van 
de zelster rente van de jaeren (15)55 ende (15)56, behaudens den haudere over hem ende zijnen in zijn 
defensie ende overlethede ter contarien, Item beede de weesen blijven ghelast int vergoeden maken ende 
passeren ende lossen van desen huerlieder staet van goede metter veranderinghe van voochdie ende 
quitscheldingen daeranne ...., ende hiermede zo kende hem de deelvooght bij advijse van maghen ende 
vrienden uuter weese naeme van de ter sterfte van huerlieden moedere jeghens den haudere ende 
huerlieder broedere wel verpaert verscheeden ende verdeelt zijnde scheldende hemlieden daeraf wellick 
quite wel vers... dat de voorn. Thomaes ende de voors. twee weesen met huerlieder broeder respectivelick 
gherecht blijven in zulcke baten als hemlieden oft eenen zal moghen commen bij der aflijvicheyt van 
joncvrauwe Lysbette tsCleercx Pieters dochtere den weesen moye was. De deelvooght wiert verlaeten 
zijnder vooghdie zo verre alst Alexanderkin deene weese anginck ende de voorn. Thomaes zijn vadere 
staende vooght gh.... die onder zulck quite schalt den deelvooght geweest van zijnder vooghdie over 
tsvoors. Alexanderkin ende administratie van diere, belovende den zelve zijnen zonen metten zelve zijnen 
ghereede penninghen boven verclaerst ende den jaerlickschen incommen ende bladinghe van tzelfs 
Alexanderkins goede in erfven bezette renten ende huushueren hem te haudere van ate dracke cleederen 
caussens schoens lijnen ende wullen ende voorts van allen anderen sustancien hem behouvende zieck 
ende ghesont redelick ende tamelick ter schlen te doen gaene deught ende eere te doen, leerene naer 
zijnen staet, oick te gheldene ende we... de renten uut zijnen rechte van de voors. erfachtighede ende 
deelen van huusen gaende Ende de zelve deelen van huusen te onderhoudenen van allen reparatien 
daeranne behouven ende van noode weesen ungheseken(?) van nyeuwe wercken, al zonder de weesen cost 
oft last ende onghemedt(?) den principaele ende ditte tot anderstaet dat het zelve Alexanderken bij staete 
van huwelicke, religi... oft anderssins behoirlicken zijns sels bedeghen zal wesen, Ende alsdan van den 
inhoudene van desen ghenough te doene soo't behoort verzekerende al't guendt voorscreven op hem ende 
alle tzijne present ende toecommende voorts consenteerden hemlieden te dien causen over hem zeker ende 
borghen elck voor anderen ende een over al Marten de Vos zijnen broeder ende Lieven Diericx als 
angaende de voors. Catharinne van der Hofstadt naer dien zou metten passeren an desen thueren blade 
gheselt was conforme der acte daeraf zijnde, soe es de voornoemde Lieven Diericx zone(?) voocht van 
heure anbleven die tzelve verzekerende up zijnen persoon ende alle zijn goet present ende toecommende, 
voorts bedeghen borghen over hem elck voor anderen ende een voor al Marten de Cleercq ende 
Bertelmeuvs van de Wyncle, actum den 8 novembris (15)57. 

 
339. [75, fol. 243vo-244ro]: 29 okt. 1557.  Clara sCleercx wed. van Jan van Ruddere ende 

alnoch van zijnen versteerfte gheheel bleven in baten ende commeren, heeft verkocht aan Lieven 
Goossins filius Lievens, hoedemaker, drie ponden gr. tsiaers losrente den penninck 16de die hij belooft te 
betalen telcken 29sten daghe van october, over de som van 48 pond groten, gehypothequeerd op het huis 
ende stede daar zij tegenwoordig in woont, staande op de Brabantdam over de Schelde, achter uitkomende 
op de Schelde, Kaerle Hardyh daarnaast gehuisd ter ene zijde en Willem Sergeant(?) aan de andere zijde, 
met 4 sch. gr. tsiaers landcijns van de Heilige geest van de St. Jans en ter cause van de anweerp(?) vijf gr. 
tsiaers dester stede en ten tweeden op nog een ander huis gestaan op dezelfde straat bij de Braempoort, 
ook komende op de Schelde alnu een bakkerij wesende, Michiel van der Zwalmen sceppere(?) 
daerneffens gehuisd aan de ene zijde en Willem de Cleercq ter andere, belast met 10 sch. gr. tsiaers ouder 
landcheyns ende cappoen rente dier up heeft de wed. van Glaude Gattebr...? al zonder meer commers, elc 
van den zelven huusen metten lochtinghe, plaetsen .... ende appendentien over alle zijde daartoe 
behorende. Borgen: Querijn ende Arent de Ruddere, gebroeders, der comparante zwagers. Verder 
genoemd: Joos en Claeys de Cleercq onder de magen en vrienden van de moederlijke zijde.  

 
340. [75, fol. 364vo]: 4 ... 1557.  Lieven de Cleerck fs Gillis werdt deelvooght van Hansken Noker-

man Adriaens zone die hij hadde bij Paesschyne sCleercx zijne gheselnede ende was ghelast staet van 
goed te passeren binnen 40 daghen daer vooren hem Lieven Nokerman der weesen broedere als nu present 
selver ende borghe constitueerde [...] 
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341. [75, fol. 370]: 8 november 1557. Schepen van gedele als oppervoogden van Kathelyne van der 
Hofstadt Diericx dochter die hij had bij wijlen joncvrauwe Jooryne sCleercx fa Pieters, naar het relaas 
gedaan door Lieven Diericx causa uxoris rechtzweer en voogd mitsgaders Jan van der Hofstadt, broeder, 
Thomas de Vos, vader en alsnu staande voogd gemaakt van Alexanderkin de Vos zijn zoon die hij had bij 
de voorn. jonvrauwe Jooryne, voorts Martin de Cleerc, oom, Pieter en Ghijselbrecht van Spiere 
gebroeders, ook ooms, Berthelmeeus van den Wyncle ter cause van zijnen ghezelnede en Jacob de 
Cleercq fs Gillis, magen en vrienden van de voorn. Kathelyne, thuerer begheerte oudde wesende twintich 
jaren hueren goede verstande ende bestrecsaemhede insghelycx dat van hueren goede he... alhier staet 
ghepasseert es van nu voort an te wetene thueren blade behaudens dat zou tzelve huer goedt niet en zal 
moghen veralieneren vercoopen noch belasten in eeneghe manieren. 

 
342. [75, fol. 421ro]: 2 maart 1557.   Bij de Particuliere vierschare ghehouden swoensdaechs 

den tweesten in maerte 1557. 
Jan de Cleercq fs Jacobs heischere jeghens Lieven Peerchevale zo hij toeghesproken es verre staende om 
bij scepenen huerlieder advijs te uutene, ghezien tproces naer tvisiteeren van de voorn. scepe bij pertien 
an beede zijden beleek, beprochen ende sal..r(?) daernaer ghevolcht ende up al ghelet wijsen ende 
condempneren de verweerdere de gheheeschten somme van 30 ponden gr. den heeschere te betalene, den 
zelve daerup aflsach ende deductie doende vier gouden realen van 11 sch. 4 d. gr. bij hem daeruppe 
betaelt, compenserende de costen d’een jeghens d’andere uut causen 

 
343. [76, fol. 71ro-71vo]: 13 maart 1558 (=59?)   Jooryne sCleercx wed. van wijlen Diericx van der 

Hofstadt is op 8 juli 1550 ('51?) gecompareerd voor de schepenen van de keure en gaf Hannekin ende 
Callekin van der Hofstadt haar kinderen de som van 120 ponden groten ende dat nopende der helft 
bedraghende 60 ponden gr. ghescepen was proces te rysene jeghens Thomas de Vos houdere bleven 
achter der voors. joncvr. Jooryne ende ooc den houddere van Marie van Ayghem Maercx dochter zo es by 
tusschen sprekene van zekere goede mannen ter cause van dien eenen vriendelick accoordt ende 
apponctement ghemaect tusschen de voorn. beghifte ter eendre ende den voors. Thomas de Vos ende 
Maerc van Hayghem metsgaders Anthonis van der Meere vrienden ende magen van de drie .... kinderen 
vande zelver Marie de twee die zou hadde bij Mathijs van Dale ende tderde bij Jacob van der Stichelen 
huere mans hoyts van den zelver huerlieder moeder ter andere, in zulcker voughen dat de voorn. Jan van 
der Hofstadt ende Fransoys Toebast filius Pauwels in huwelick hebbende Kathelyne van der Hofstadt 
mids desen compareerde voor scepenen van ghedeele in Ghendt consenteren ende willecueren dat de 
voors. 60 pond gr. over de helft van 120 pond gr. competerende den houder alsboven smelten zullen ... bij 
hem daervooren hebbende 44 pond gr. de welcke hij Thomaes over hem ende zijne gheselnede hoyr 
hieromme mede comparerende de zelve 44 ponden gr. belooft te betalende de 16 pond gr. te synxenen 15.. 
ander 16 ponde te synxenen 1560 ende de resterende 12 pond gr. te synxenen 1561 [...]  

 
344. [76, fol. 121vo]: 3 febr. 15598 (n.s.)  Comp. Clara sCleercx weduwe van Jan de Ruddere, Jan de 

Ruddere over hemzelve en Querijn de Ruddere, deelvoogdt van de onbejaarde weesen en kinderen van 
dezelve Jan de Ruddere bij voorn. Clara; heeft verkocht aan Lieven Bate fs Jacobs timmerman een huis en 
stede met alle plaatsen, vrijheden en andere gelagen, op de Brabantdam daer over tScelde, Arent ..tuck 
brauwere daerneffens gehuust an deen zijde ende mr. Fransoys Goethals aan de andere zijde 

 
345. [76, fol. 325ro]: 25 juli 1558.  Joos de Clerck fs Justaes wordt deelvoegd van Copkin ende 

Beernaerdekin van der Muelen Jacobs kinderen bij Johanna de le Vaulx, mitsgaders van Syrion, Betkin, 
Grietkin en Johanneke van der Muelene Joos kinderen die hij had bij Margriete Moeraerts zijn huisvr., 
alle personen [erfgenamen] van joncvr. Johanne van de Berghe, gezelnede van Jan van Hulle, hun 
grootmoeder van vaderlijke zijde. 

 
346. [76, fol. 355vo]: 15 febr. 1559. Joncvr. Marie Heyndricx filia Jacops met en bij consent van Marten 

de Cleercq haar man en kerkelijke voogd komt in gedele wegens de versterfte van joncvr. Geertruide 
Danckaerts fa Willems, wed. van de voorn. Jacop, haar moeder; begeert baten te heffen, etc. Borgen zijn 
.... Gheerolfe fs Jacops en Symoen Yoens fs mr. Joos. 

 
347. [77, fol. 23vo]: 15 juni 1559.  Gillis dHauwe fs Vincents transporteert aan Jacob de Cleercq 

rootveerwere, een huis en erve int straeten bachten den Hautenen Sluetele over tSchelde thouchuus 
wesende van tMuntstraetken, achter aan het erf komende van Simoen van der Steene, het huis belast 
zijnde met o.a. 3 sch. gr. tsiaers ten profijte van Mr. Joachim ... ; de koper belooft het huis te ontheffen en 
zuiveren van 12 pond gr. eens tevoren hetzelve huis in conterpande staat tot profijt van Jan de Cleercq. 
Koop is boven de lasten gedaan om som van 36 pond gr. Vlaamse munte, in mindering van welke som hij 
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verkoper mits deze verklaart van Jacob de koper de som van 16 pond gr. eens te ontvangen hebben; over 
de rest worden afspraken over de betaling gemaakt, waarbij Jacob ook belooft voor Gillis de verkoper te 
veeruwene ende gheluwene t'allen tyden ende wylen alst hem believen zal vlockgaerne(?) in advenant van 
16 gr. den veeruwesteen. 

 
348. [77, fol. 51vo-52vo]: 2 aug. 1559.  Staat van goed toebehorende aan Margriete Liefkin, 

Laukin, Michielkin en Pierynkin sRudders, Jans kinderen die hij had bij joncvr Clare sCleercx, de wezen 
verstorven bij het overlijden van hun vader Jan, van wie zij elk een achtste staak zijn. Goed wordt 
opgebracht door Quentin(?) de Ruddere als deelvoogd voor de moeder en Jan en Anna sRudders, begijn 
t'onze Vrauwe ter Hoyen, broer en zuster van de wezen. Magen en vrienden: Arend de Ruddere, oom, 
Justaes, Lieven en Claeys de Clerc, Jacob en Arendt van der Looven. 

 Eerst het 8ste deel van vierendeel van zekere grond van erven in de parochie van Assene, met gelijke 
portie van de gronnen binnen de parochie van Drongen, door de wezen vader gekocht van Arendt 
Hudsebauts [...] Item een perceel meersch in de parochie van Aspere aan de Maldeghemstraat, verpacht 
aan Pieter Burremans; Item een behuisde hofstede zo he met huis, schuren en stallen gelegen is in de 
parochie van Nazarette op de Hoochstraat, groot 1100 roeden, gehuurd door Jan Hoste.  

 Vervolgens diverse renten. Voorts onbezette losrenten, lijfrenten, huizen etc. 
 Eerst de behuisde hofstedekin groot een vierendeel en 12 roeden gelegen te Asperen, door de wezen 

moeder en de voogd verkocht aan Gillis de Harde; item een andere hofstede streckende ten voorhoofde 
aan de Maldeghemstraat, gekocht van Vester Vlamync en door dezelve in pacht gehouden; voorts 
losrente, verkregen bij transport van Lieven Bate wegens schuld aan het sterfhuis spruitende uit de koop 
van een huis op de Brabantdam over de Schelde naast de Swane, alhier gepasseerd op 3 febr. 1558 (o.s.?) 
fol. 181. 

 Item gelijke 20 sch. tsiaers ten laste van Dieric van Loo gekomen bij transport van Arendt de Ruddere, der 
wezen oom, in voldoening van de derde van het huis gestaan op de Brabantdam over de Schelde, op de 
andere zijde van het zelve huis De Swane, per conforme de wettelijkhede bij gedele gepasseerd .... [niet 
ingevuld] 

 Weer diverse overigen renten. 
 Item van ghelycke van de huuse ende stede daer de wezen vader in overleed, staande op de Brabantdam 

overschelde naast de Verkeerde Werelt(?) achter komende met de erve op de grote Schelde, belast met 3 
pond gr. tsiaer losrente de penning 16, ten lijven van Lieven Goosins. 

 Item een ander huis gelegen met een huis daarachter in het Wijngaartstraatje op de zelve Brabantdam, 
Lieven de Grave gehuisd aan de ene zijde en hetzelve Wijngaardstraatje daarnaast ter andere, belast met 6 
sch. gr. tsiaers landcijns in diverse partijen. 

 Item nog een huis staande op de voors. straat bij de Braampoort, Michiel van der Swallemen gehuisd aan 
de ene zijde en Wm. van der Zwalmen aan de andere zijde, belast met landcijns en capoen rente tesamen 
10 sch. gr. tsiaers; Item nog een huis gestaan in de Leeustrate over Schelde, genaamd de Indchen B..(?) 
belast met landcijns 25 gr. en losrente 

 Item zes huusekens staende neffens elkander in de voors. Leeustrate, die diverse personen in huur hebben 
 Item zijn de hoirs met hun moeder tesamen even gelijk nog gerechtigd in drie deelen van 8ste(?) van 

derde makende een negende deel van de geheele huuse aan de voet van de Pasbrug, een ververij wesende, 
belast met zulke landcijns en losselijke renten als ten landboeken bekend staat 

 Item een 9de deel van een ander huis nevens het voors. huis ook belast met zulke renten als in de 
landboueken bekend staan, 

 Verder in de akte nog genoemd: een losrente als d'overledene verkendt ende hem verobligeert hadde in 
prouffijte van de neerynghe van den cascoopers over den coop van der vryheyt van der zelver neerynghe 
die besedt zijn up een huus staende duer de Braempoorte over Schelde nu toebehoorende den voors. 
Arendt de Ruddere by der weesen grootvrauwe den overledenen daer toe gheleendt. 

 Borgen zijn Lieven de Cleercq en Jan de Ruddere. 
 
349.  [77, fol. 196ro-vo]: 2 april 1560. Lysbette sCleercx met en bij consent van Lieven Diericx haar man 

en Laurens de Cleercq, voogd van Lieven en Betkin Vollaerts, mitsgaders Francyne, Anna en Grietkin 
Vollaerts fs Joos, als ouder dan 25 jaar hun zelfs zijnde, verklaren dat joncvr. Margriete Vollaerts fa 
Simones ten behoeve en proijft van de voorn. Lijsbette en de andere kinderen van voorn. Joos gegeven 
heeft het derde van haar nalatenschap, al volgende de wettelijkhede daarvan gepasseerd voor schepenen 
van de stad van Aalst op 26 maart 1559, geregistreerd fol. 6. Joos, gehuwd geweest met joncvr 
Magdalena sCleercx, krijgt vruchtgebruik van 4 ponden, zijn leven lang, te halen uit de pacht van hun 
goed te Landegem. Joos draagt over aan de voorn. zijne kinderen zijn portie en helft van een huis en stede 
met alle plaatsen, vrijheden, etc., staande op de hoek van de Ondeghensteghe bij het kasteel Wandelaert, 
met gelijkt helft van een .... (niet ingevuld) onder het huis van Lieven de Cleercq en de helft van een 
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lochting tegenover het voorn. hoekhuis op het water,  met de laste daaruit gaande. Magen en vrienden die 
rapport hebben gedaan: Laurens de Cleercq en Laurens de Groote. 

 
350.  [77, fol. 198vo]: 10 febr. 1560 (n.s.)  Claeis de Cleercq fs Justaes heeft verkocht Jan van 

Hoorenbeke fs Lieven en Lieven van Hulze fs Jaspars als oom en voogden van Haskin, Callekin, 
Tannekin en Claerkin en Baerbelkin van Hoorenbeke Michiels kinderen die hij had bij Jacquemyne van 
Hulze, zijn gezelnede, ten behoeve van deze wezen, 10 ch. gr. tsiaers erfelijke losrente, welke bezet is op 
eerst de drie vierendelen van een huis en stede genaamd 't Moriaenshooft, staande tegenover de 
Freremineurenbrug, daar hij in woont, het hoekhuis wezende van de straat strekkende van de brug naar 
Onderbergen aan de ene zijde en Lieven Maes gehuisd aan de andere, belast met 2 sch. 9 p. gr. tsiaers 
erfelijke oude landcijns en sourente in twee partijen en 2 ponden 5 sch. 10 gr. tsiaers losrente den 
penninck 16, in drie partijen, en ten anderen op een huis en stede staande op de Hoochstraat, Lucas 
Curtvriendt daarnaast gehuisd aan de ene en aan de andere zijde, belast met 10 gr. 8 p. en een cappoen 
tsiaers landcijns der Bijloke, 4 sch. gr. tsiaers de penning 20 den armen van de nering van de smeden, 
voorts met 25 sch. 6 p. gr. tsiaers losrente de penning 16 in drie partijen en 10 sch. gr. tsiaers lijfrente de 
penning 8 ten behoeve van Catharyne sCleercx al zonder meer. 

 
351. [77, fol. 203]: 8 april 1559.   Jacob de Cleercq filius Gillis, Zegher de Vriese filius Clays, 

getrouwd met Catharinne sCleercx, Paesschine SCleercx, weduwe van Adriaen van Langhenhove en 
Lievinne van Houcke, weduwe en erfgename van Lieven de Cleercq hebben verkocht aan Jan Roman 
filius Pieters een huis en stede staande buiten de Heuvelpoort, voor £ 14 groten vlaams. 
 
Compareerden Jacob de Cleercq filius Gillis, Zegher de Vriese filius Clays als in huwelick hebbende 
Catharinne sCleercx voorts Paesschine sCleercx wedue van Adriaen van Langhenhove ende Livine van 
Houcke hauwerigghe bleven over Lieven de Cleercq ende by uutcoope trecht hebbende van hueren 
kinderen de welcke kenden ende verclaersden deughdelick vercocht hebbende Jan Roman filius Pieters 
een huuse ende stede staende buuten der Hueverpoorte sinte Pieters upden keer by spen metter eerfve 
dhame [...] eertvast naghelvast ende wortelvast [...] tzelve huus ende stede [...] zuver ende onbelast 
wesende van eeneghe renten  desen coop is ghedaen omme de somme van £ 14 groten die de vercoopers 
kenden vande coopere gereet ontfanghen hebbende scheldende hem danof by desen wetelic quyte [...]  
Actum vii’en april xv (c) lix. 

 
352.  [77, fol. 215-215vo]: 7 mei 1560. Justaes de Cleercq over hem zelf en Lieven Ghyselins ter causen van 

Catelyne Justaes zijne ghezelnede tezamen erfgenamen en elk een 24ste staak in de versterfte van jonkvr. 
Geertruyd Hexstyls, ghezelnede was van Pauwels Goetkin. 

 
353.  [77, fol. 216vo]: 8 mei 1560. Lysbette sCleercx Jacops dochter, voor een vierde stake erfgenaam 

in de versterfte van haar vader, haar zelfs wijf wezende, mits haar leeftijd van meer dan 26 jaren, heeft 
opgedragen in de handen en tot behoef van Pieter Govaert fs Lieven een rente. 

 
354.  [81, fol. 8-10]: 17 mei 1563.  Staat van goed toebehorende Pierynkin van Spiere, Ghijselbrechts 

dochter die hij had bij Lievine Goossins fa Bauwins, zijn gezelnede, de wees toekomende bij de versterfte 
van de voorn. Ghijselbrecht, haar vader, die overleed 21 weidemaand 1562, welk goed wordt opgebracht 
door Pieter van Spiere fs Spiere, advocaat in de kamer van de Raad van Vlaanderen. Magen en vrienden: 
Bertelmeeus van de Wynckel, gehuwd met Cathelyne van Spiere, Martin de Cleerc fs Pieter, Thomas de 
Vos, als vader en voogd van Sanderkin de Vos, zijn zoon die hij had bij joncvr. Joorine sCleercx, zijn 
eerste gezelnede, en Pieter Dammes, gehuwd met Joorine Scheurmans. Genoemd een rente van 10 sch. 
gr. tsiaers vallende telken 24 mei, sprekende ten laste van wijlen Pieter de Clerck fs Jans, roodverver, 
geseyt Potegaert(?), op zeker deel van twee huizen naast elkaar staande bij de Pasbrug, naar het inhoud 
der constitutie gepasseerd bij de keure d.d. 24 mei 1524, fol. 102, en het transport daarvan door 
Lauweryns van Westvoorde, gedaan op 2 juli 1545. Verder de huis en stede waarin de vader overleed en 
zijn moeder nog in woont, staande ten voorhoofde in de Hoge Quatham, met de lochting, belast met een 
landcijns voor onze Vrouwe Lasarne(?) gezegd het Rijke Gasthuis. Ook een 3/8ste deel van een huis in de 
Wijngaertstraat ... het klooster van St. Agneete, waarvan de deelvoogd en Bertelmeus van Wyncle elk de 
gelijke deel hebben en het surplus Mertin de Cleerck, met Jan van der Hofstadt fs Diericx, welk huis is 
belast met 9 gr. 2 parisis landcijns der Bijloke. 

 
355.  [81, fol. 299v]: 29 maart 1564 (n.s.)  Paesschyne sClercx fa Gillis, houderige van Adriaen van 

Langenhove, wegens de versterfte van Mr. Jan de Cleerck presbiter, haar broeder. Zij verklaarde conform 
het testament van voorn. wijlen Mr. Jan gehouden te hebben een lijfrente van 2 ponden gr. tsiaers ten 
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haren lijve, die zij belooft te betalen; bezet op het huis en stede van voorn. wijlen Mr. Jan, staande in het 
waterstraatje bij de watermolen, voor de grote watersteeg, het hoekhuis wezende, omkerende naar de 
watermolen, met alle plaatsen, aysementen, vrijheden en medegelagen, Martin de Cleerck fs Pieters 
daarnaast gehuisd aan de ene zijde en Olivier de Vlaminck aan de andere; hetzelfde huis van tevoren 
belast zijnde met 25 sch. gr. tsiaers, de kerk van St. Jans en gelijke 2 sch. 1 p. gr. tsiaers Onze Vrouwe 
bachten boven in dezelve kerk. 

 
356.  [81, fol. 306]: 17 maart 1564 (n.s.)  Paesschyne sCleercx fa Gillis, wed. van Adriaen van Langenhove, 

wegens de versterfte van Mr. Jan de Cleercq, heeft verkocht aan Simon van der Haghen fs Mr. Jans, een 
huis en stede staande in het waterstraetken bij de watermolen bij de grote watersteegher, met alle de 
plaatsen, aysementen, vaulte strekkende onder de keuken van Martin de Clerck fs Pieters, het hoekhuis 
wezende van de voorn. straat omkerende naar de watermolen, de voorn. Martin de Cleerc daarnaast 
gehuisd ter ene zijde en Olivier de Vlaminck aan de andere. Koopsom was 66 ponden gr. 

 
357.  [81, fol. 329v]: 8 … 1564.  Paesschyne sCleercx fa Gillis, wed. van Adriaen van Langenhove, wegens de 

versterfte van Mr. Jan de Cleerck, presbiter, haar broer, volgens de akte daarvan voor schepenen van 
gedele gepasseerd 9 maart 1563, en heeft in die kwaliteit verkocht aan Simon van der Haghen een huis en 
stede in het waterstraatje bij de watermolen, zoals blijkt uit de akte gepasseerd 17 maart 1564. Akte heeft 
betrekking op betalingen aan de St. Janskerk. 

 
358. [83, fol. 169]: 20 december 1565. Compareert in persoone Lieven Vollaert fs. Joos, de welcke kende, 

lijdde ende verklaersde duechdelic vercocht ende overghelaten hebbende Andries van Hauwe zijnen 
zwagere zijn zesde deel duergaende van eenen huuse ende stede stanede ten voorhoofde bij tcasteel 
Wandelaert up den houck van den Ondeghensteghe, beneden der Braempoorte, bij den plaetseken, die 
zelve Ondeghensteghe daerneffens streckende ter eender zijde ende Gillis Cleerbault(?) ghehuust an 
d’andere, insgelijcx ghelijcke deel van een huuseken ahter tzelve houchuus ten voorhoofde in de voors. 
Ondeghensteghe, commende tot ant huus van de weduwe ende hoyrs van Pieter Goethals ende van de 
lochtinck besloten legghende met eenen aysemente up dwatere jeghens over tvoors. houchuus elc met 
zijne plaetse, gelaghe ende vrijheden duer anne clevende daer inne de voors. coopere elc ghelijke deel 
van tevoren gherecht es mette laste vande renten daeruute gaende die de voors. coopere wel weet ende de 
ghebruucker vander voorn. Joos Vollaert zijn leven lanck. Dese coop boven de voors. laste es ghedaen 
omme de somme van 10 ponden 14 s. 4 d. groten danof de coopere belooft te betalene 14 sc. 4 d. gr. 
ghreedt ende voor de resterende 10 pond gr. belooft de voors. coopere den vercoopere te 
garranderene(?), quitene ende ontheffende costeloos ende schadeloos van sporcle (15)65 naestcommende 
voorts ende over zulc belooft hij zelve te betalene de voors. Joost Vollaert zulcke 20 s. tsiaers den 
pennync 8e als hij vercoopere hem Joos zijnen vadere schuldich es tzijnen lijve ende zuster Margaretha 
sCleercx, religieuse t’Assenede ende zuster Aechte sCleercx, religieuse int grauwe zusterhuus 
onderweghe(?) 5 schellingen grooten die de vercoopere te gheldene ende betalen heeft in 30 sc. groten 
tsiaers thuerlieder lijfve die henlieden betalen moet. In dewelcke de voors. coopere bij dese obligeert 
zijnen persoon ende zijn goedt [...] 

 
359.  [85, fol. 151vo]: 1 maart 1568.  Clara sCleercx fa Jans, wed. van Jan de Ruddere fs 

Michiels over haar zelf en als moeder en voogd van haar onbejaarde kinderen bij dezelfde Jan de 
Ruddere, Anna sRudders, begijn te onzer Lieve Vrouwen ter Hoyen, en Geertruyt sRudders, wed. van 
Clays Hoobrecht fa Arents als van zijn versterfte bleven achter in bate en in commere midts de uitkoop 
van zijne hoyrs gedaan van de onderschreven delen van huizen en anderszins breeder bij de uitkoop 
gementioneert, dewelke verklaren verkocht te hebben aan Arend de Bie fs Simoens een huis en stede zo 
hetzelve van al zijn plaatsen, vrijheden en aysementen van voor tot achter met de erve terzijde liggende 
gestaan en gelegen is ten voorhoofde in het Leeustraetken genaamd den Laechdenbrande(?), Pieter de 
Smet zwarttwijder met zijn achterhuis daaraan gehuisd en geërfd aan de ene zijde, en Daneel de Rave aan 
de andere zijde. 

 
360.  [85, fol. 193-193vo]: 5 juli 1567. Joos Schauteete als voogd van Joos, Jacques, Franchoys en 

Jehannekin Schauteete, zijn kinderen die hij had bij joncvr. Jehanne tsCleercx zijn gezelnede, komt in hun 
in naam in gedele wegens de versterfte van Jacop de Cleerc hun grootvader van de moederlijke zijde, en 
dit van een vijfde deel van deze versterfte, begerende daarvan baten te heffen etc. 

 
361.  [86, fol. 66]: 5 aug. 1568.  Kenlic zij alle lieden dat hier proces en gheding geweest heeft tussen 

Symoen Penneman over hem en zijn consorten erfgenamen van Jasper Pennemans en zijn gezelnede 
jegens de weduwe van Jacop de Cleercq beschadeghe borghe over de weduwe van Clays de Clerck voor 
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een rente van 5 sch. gr. tsiaers de penning 16 met de grosse van zes jaren, gevallen maart 1567 [...] so is 
het dat Margariete van der Vesten, weduwe van Claeys de Cleercq, verschenen is voor schepenen van 
gedele in Gent, dewelke ten aflegge van het proces en in betalinge van de voorn. rente, kosten etc. 
transporeert en draagt de voorn. Symoen die zijn consorten tot de som van 7 pond(?) 5 sch. gr. Vlaams op 
het payement van 8 ponden gr. dat Joos Ryckaert haar comparanten schuldig is en valt te betalen in mei 
1569 in minderinge van de meerdere somme van de koop van een huis en stede bij de Freremineurenbrug 
genaamd 't Moriaenshooft, zou comparante haar van de voorn. som van 7 pond 5 sch. ... achter makende 
en de voorn. Symoen Pennemanmet zijn consorten ter causen van dien volkomen macht gevende met 
belofte van garantie elke 

 
362.  [86, fol. 162]: 3 jan. 1569 (n.s.)  Andries van Hauwe fs Jooris verklaart schuldig te zijn 

Anna, Margriete en Lysbette Vollaert Joos dochters en elk van hun en gelijk een rente van 2 ponden gr. 
tsiaers losrente de penning 16 uit betaling van de koop van hun portie van een 5de met het vijfde in een 
gelijke 6de deel komende van Lysbette Cleercx, weduwe van Lieven Diericx van een huis staande op de 
hoek van de Ondadeghesteeg met een lochting jegenover komende met twee aysementen op het water en 
ook met een achterhuis behoorende [...] 

 
363. [86, fol. 287]: 17 juli 1568.  Comp. Zegher de Vriese filius Claeys, als deelvoogd van Jooskin, 

Truykin, Pierentkin, Lyntkin, Betkin, Susanneken, Vijntken, metsgaders van de kinde daermede de zoe 
(?) bevrucht es, alle Martin de Cleercx kinderen, die hij hadde bij joncvauwe Marie Hendricx zijne 
gheselnede was voorscreven van den vadere. 

 
364. [86, fol. 295vo]: 3 november 1568. Comp. Zegher de Vriese fs. Claeys, deelvoogd van de kinderen van 

Martin de Cleercq, die hij hadde bij joncvr. Marie Hendricx fa. Jacops; kwam in gedeele voor de 
goederen door Martin nagelaten, begheerende danof bate te heffene enz. Borgen: Franchois Toebast fs. 
Pauwels en Claeys de Vriese fs. Zeghers. 

 
365.  [G 90 (1572-'73), fol. 105-105v]: 31 sept. 1572. Philips van Vlaenderen fs Martins heeft verkocht 

aan Adriaen van Melle fs Carels een huis, zo het met alle lochtingen en andere toebehoren gestaan en 
gelegen is deur de Poosteerenpoort deser stede, Willem van Huelle daaraan gehuisd aan de ene zijde, en 
Adriaen Brulaert aan de andere, het huis belast met o.a. een eeuwige cijnsrente als er vanouds uit gaan. 
Koopsom van 92 ponden Vlaams. 

 
366.  [96, fol. 163v] 23 maart 1579. Kenlic zy allen lieden, uuten dien dat Philips Zoete, ende joncvr. 

Lievyne van Houcke, weduwe van wylent Lieven de Cleercq, zo over haer selven ende als moedere van 
hare kinderen, neffens elcanderen ghehuust ende gheerft zyn ten voorhoofde in zeker dweerstraetken 
bachten de Velstrate streckende achter de Drye Duven ghenoemt de Stoppelstrate, so eyst dat zylieden 
commen ende bhecompareert zyn voor schepenen van ghedeele in Ghendt, de welcke kenden ende 
verclaersden dat zylieden tsamen uuyt ghebuyrsaemheden int vriendelick jeghens ende met elcanderen 
ghecommunicqueert hebbe n ende overcommen zijn in de manieren hier naer verclaerst, te weten dat de 
voorn. weduwe van Lieven de Cleercq in de qualiteyt alsvoren als proprietarisse van de voorn. huus ende 
erfve neffens den voorn. Zoete, hem Zoete competeert ende accordeert te wetene up den muer van hueren 
aftreck, streckende lancx haerlieder beede erfve, thende huerlieder beede ghemeene ghevele, ende indien 
twater van den voorl. Zoete langher viele dan den aftreck streckt, in zulcken ghevalle zoude vermogen te 
wercken de langhe van drye voeten zo daer omtrent naer de hoochde ende heesch van den wercke, mits 
conditie dat de voorn. weduwe van Lieven de Cleercq ende huere hoyrs ofte naercommers in den selve 
muer zal vermueghen up ende inne te wercken ende daer te anckerene alst henlieden believen zal, sonder 
de selve muer eenichsins te cranckene ofte schroodene, ende zo wanneer als deen of dandere van de 
voors. comparanten ofte huerlieder naercommers, up den oudden ende upden voors. nieuwen muer willen 
wercken, zullen tselve vermoghen te hooghene naer den heesch van huerlieder wercke, altyts behoudende 
den selven muer zyn dickte van neghen duimen, ende tguent dies zy breken zullen, wilden zy ghehouden 
tselve te reparerende [..], zonder eenich cost, obligerende ende verbindende d'ontstane de voorn. 
comparanten elc zoo verre alst elcken annegaet haerlieder persoon ende goedinghen present ende 
toecommende, consenterende daerinne ghecondempneert te zyne, dienvolghende schepenen voorn. 
hebben de selve comparanten elc int zyne thuerlieder versoecke ende begheerte ghecondempneert ende 
comdempneren bij desen. 

 
367. [97, fol. 157]: 27 februari 1580. Lievinne van Houcke, weduwe van Lieven de Cleercq, en haar 

erfgenamen hebben verkocht aan Daneel van Speybrouc een huis in de Veldstraat, genaamd 'Den 
Haesseleere’, voor £ 160 groten vlaams. Zij bezitten nog een huis daarnaast. 
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Compareren in persoone Joncvrauwe Lievinne van Houcke weduwe van Lieven de Cleercq over huere 
ende huer sterck maeckende over Ghyselbrecht de Cleerck hueren zone, Jan Joos Lieven ende Jacques de 
Cleercq bij huere ghetydighe houde van bet dan xxvii jaeren huer selfs zynde, tzamen proprietarissen 
vanden onderschreven huusen, de welcke kende ende verclaersden duechdelick vercocht hebbende an 
Daneel van Speybrouc een huus ende stede staende ten voorhoofde inde Veltstrate, met alle zijne 
toebehoorten aysementen ende vrijheden van ondere tot boven ende van vooren tot achtere ertvast ende 
naghelvast van oudts ghenaemt den Haesseleere Antheunis de Langhe ghehuust an deene zijde ende de 
vercoopers met eenen andere huuse an dandere tvoorseyde vercochte huus int gheheele belast wesende 
met neghen grooten zes deniers parisis tsiaers te lantcheynse in proffijte van Jan Heyman filius meester 
Lievens met zijn zustere drije schellinghen grooten zeven deniers parisis tsiaers sourente den heyleghen 
gheest was van sente Niclaes prochie, drije schellingen twee grooten acht deniers parisis tsiaers ghelijcke 
rente wijlen den cotidiaens van onse vrauwen kercke tsente Pieters ... es ghedaen omme de somme van 
een hondert ende tzestich ponden grooten ... Actum den xxviien february lxxxtich. 

 
368. [100, fol. 312ro-312vo]: 10 mei 1583.   Kenlic zij alle lieden dat commende ende 

ghecompareert es voor scepenen van ghedeele in Ghendt Catherine sCleerc filia Pieters, de welcke kende 
ende verclaerde wel ende duechdelic vercocht hebbende Adrian de Mil tzeste deel duergaende van eenen 
huuse hier tevooren drie woonsten ende nu twee woonsten wezende zo tzelve met alle zijne plaetsen, 
vrijheden ende aijsementen van vooren tot achtere alst aertvast ende naghelvast ghestaen ende gheleghen 
es ten voorhoofde up de Nieustrate uutcommende met twee dueren up de Aert an de Nieubrugghe de 
brauwerie ghenaempt de Mane an deen zijde ende Jan van den Broucke achter daranne gheherft met 
zijne huuse anden voornoemde Aert belast boven den landcheins ende andere erflicke sourente ende 
capevie(?) daerute van audts tijden ghegaen hebbende daermede de coopere hem tevreden es houdende 
zondere eneghe specificatie ofte declaratie int gheheele met eene rente van twee ponden groote tiaers te 
lossene den penninc 8 penningen ten lijfve ende proffijte van Lievin de Clercq ende met 4 pond groten 
siaers ooch alzo te lossene ten lijfve ende proffijte van Jehannekin sCleercx zonder meer commere. Dezen 
coop boven den voorseide last die de coopere tot eene zesten deele van nu voorts tsijnen laste neempt es 
ghedaen omme de somme van 34 pond groten vlaemsche munten die de coopere de vercooperigghe 
belooft te betaelene met vier ponds groten den eersten sporcle 1584. Ten andere de somme van 14 pond 
groten den eersten februarii ’85 al eerstcommende ende voort de reste vanden 16 pond groten. Eene rente 
van 2 ponden siaers lijfrente te lossene den penninc achte ten lijve vande vercooperigghe daeraf derste 
half jaer ende twintich scellinghen groten vallen ende verschijnen zullen den eerste ougste ’83 ende 
tweede paijment omme de vulle jaerschare den eersten februarii ’84 al eerstcommende. Ende al zo voorts 
van halfven jare te halfven jare tleven vande voornoemde vercooperigghe geduerende altijts. In zulckes 
ghelde als telcken valdaghe ghemeenlic cours ende ganch hebben zal binnen dese voorseide stede welcke 
rente van twee ponden groten siaers de coopere bezedt gheijpotequirt ende ghecalifeert heeft up 
tvoornoemde zijn ghecocht zeste deel an huuse belovende de kennesse bij den lantheren te doen 
gheschiere stappanen(?) nae tpasseren van deses [...] Actum den 10e meij LXXXIII. 

 
369. [100, fol. 321ro-322ro]: ... mei 1583.  Staat van goed van Liefkin ende Vintken van de Haghe 

Pieters kinderen bij Clara sCleercx, zijne huisvr. was; de voorn. kinderen toekomende in de versterving 
van Catherina van Loo, wed. van Jacob de Cleercq, huerlieder grootvrauwe, daar zij samen een vijfsten 
staak bedeghen zijn [...] welk goed wordt opgebracht door Pieter de Cleerck, oom, tegenover de 
schepenen en Barbara sCleercx, wed. van Jacob Gurtebeke, Lysbette sCleercx, wed. van Lieven van 
Wettere, Joos en Jacques Schauteete met huerl. zusters ende Catherine sCleercx hunne moeie, recht-
zweers ende medehoyrs. Magen en vrienden: Franchoys de Wale, in  cause van zijne huisvrouwe oom.  

 Gronden van erfven daaruute de voorn. joncvr. Catherine van Loo erfvachtig uute verstorven es, 
daerinne de wezen gherecht zijn van eenen 5den deele duergaende; alvooren een parcheel meersch groot 
94 roeden (?), ghelegen binnen der parochie van Lede, int Sweghem(?) mersch, achter de hofstede van 
Adriaen van Briele, verpachten aen dezelve Adriaen, ende een termijn van negen jaren, danof de eerste 
pacht viel kerstavond (15)85 [........] met eene rente van vier ponden groten tsiaers ten lijfve ende 
prouffijte van de voorn. Pieter de Cleercq, hem in testamente ghestelt bij de voornoemde joncvr. 
Catheline van Loo zijne moeder, verpacht Lieven Wibrecht eenen termijn van neghen jaeren d’eerste jaer 
verscheenen te kerssavende (15)75 voor de somme van 7 ponden 15 schellingen groten tsiaers. Item Gillis 
Tol over Willem Pap heeft in pachte zekere portie van lande gheleghen binnen de prochie van Duerle, 
groot 597 roeden voor 8 schellingen gro. ghecomen van de zijde van Jacob de Cleercq, de weesen 
grootvader. Item hebben de voors. twee weesen 3 pond 6 sch. 6 gr.8 d. tsiaers in eenen rentebrief 6 
ponden 15 sch. gr. tsiaers te lossenen de penninc 16de vallende telcken 22ste april, ten laste van Jacob 
Baert, beset up zijne huuse ende stede staende up de Freremineurenbrugghe ghesproten over den coop 



Stadsarchief Gent 

- 97 - 

van derzelver huuse conforme eene wettelicke ghepasseert voor schepenen de voorsaten den 16de maert 
1576, de weesen ten deele ghebuert(?) ten steerfhuuse van den grootvrauwe volgens de l....(?) van 
verdeele in daten 4en meije 1583, danof dander 3 pond 8 sch. 5 gr. 4 d. competeren Catherine sCleercx 
volgende derzelver verdeling. Item hebben de weesen t vijfde deel duergaende in de naervolgende huusen, 
ende eerst van de huuse ende stede zo tselve met alle plaetse, vrijheden, aysementen van achter tot voren 
eertvast ende nagelvast ghestaen ende ghelegen es ten voorhoofde ande freremineurenbrugghe, daer der 
weese grootvrauwe inne ghewoont heeft, de voorn. Jacques Baert ghehuust an d’een zijde ende Willem de 
Keysere an d’andere zijde, verhuert Anna Milten(?) voor de somme van 6 pond groten tsiaers. Item een 
huus ende stede zo tselve met alle zijne plaetsen, vrijheden, aysementen van voren tot achter, eertvast 
ende nagelvast ghestaen ende ghelegen es ten voorhoofde inde Brantstrate, verhuert an Lieve van den 
Gavere voor de somme van 2 ponden 16 sch. gr. tsiaers, verschijnende telcken 15en april. Item noch een 
huus zulck als tselve  met alle zijne plaetsen, vrijheden, aysementen van voren tot achter, eertvast ende 
nagelvast ghestaen ende ghelegen es ten voorhoofde in de Bagattestraat te St. Pieters, belast metten 
lantcheins ende erflicke rente daeruute van oudts tijden ghegaen hebbende, verhuert an Jan Maes voor de 
somme van 2 ponden groten tsiaers, vallende telcken bamesse. Item in dheelft van eenen huuse ende 
eerfven, zodat metten toebehoorten ghestaen ende ghelegen ten voorhoofde in de Huvettershouck achter 
tLammekin danof d’andere helft toebehoort, deselve helft in hueren cheldard (?) 2 pond groten tsiaers 
ande weduwe van Christiaen van de Stoct(?), verschijnende telcken 5 decembe. Item z...(?) angaende der 
weesen portie ende 5de deel van de juweelen, cattheylen ende goedynghen sovele die cleren baghen(?) 
ende rijnghen bij stochauder ende bij de handt ghedaen vercoopen de ghereede penningen, schulden van 
baten zo van pachte, vercope van renten, huushuren ende andere baten ten sterfhuuse bevonden, 
verclaersen de voorn. deelvoocht, vrienden ende maghen hoe dat de weesen ter cause van dien hueveren 
ende proffijteren boven huerlieder portie ende handeel van alle commeren, costen ende lasten ten 
sterhuuse bevonden de ...est(?) van soverledene begravijng, maeltijt alsdoen ghehouden ooc der somme 
van 7 ponden 9 sch. groten over de heelft van 14 ponden 18 sch. gr. die zij metten voorengenoemde 
Catharina sCleercx hebben moeten toegheven er cause van de voorn. rente heurlieden tsamen anghedeelt 
ten laste van de voors. Jacques Baert ende andere laste ten sterfhuuse bevonden niet ghereserveert de 
somme van 5 ponden 19 sch. 2 d. gr. rustende onder de voorn. Jacques Schauteete aencommende, staende 
voocht. Item bliven noch met hun medehoyrs ghereght in de somme van 4 ponden 6 sch. 6 gr. 9 d. die 
schuldig es van pachte de voorn. Adriaen van Briele van den jaren (15)78, 79, 80, 81. Item in 4 ponden 7 
sch. 2 gr. 4 d. ten laste van Gillis Tucswaert van pachte over de jaren 79, 80 ende kersavent 81 boven de 
aftreck van den 10 sch. penninck. Item in 6 sch. 3 gr. 7 d. parisis up Gillis Tol over Willem Pap ooc van 
pachte van eenen jaere ghevallen kerstavend 81, boven 10 d. penninck in de huijshure van den huijse 
ghestaen up de Freremineurenbrugghe ghevallen sindert kerssavende 81. Item daerjeghens zij alleene 
belast blijven int gaderen, maken, passeren ende lossene van dese huerl. staet van goede met diesser 
ancleeft. Item metten overbrynghe van alwelcken zij kenden de voors. deelvoocht, vrienden ende maghen 
over ende uute naem van de weese jeghens de voors. haerlieder medehoyrs al wel verpaert, verscheden 
ende verdeelt zijnde, scheldende elcander danof bij dese wettelicke quijte. Item de deelvoocht wierdt 
verlaten zijnder voochdie ende in zijne plaetse staende voocht gheceurt de voorn. Jacques Schauteete 
scheldende quitte den deelvoocht geweest van zulcke handelijnghe ende administratie als hij over de 
weesen zoude noch ghehadt ende ghenomen hebben. Item de welcke voocht zijnde de voorn. kinderen 
ghenomen ende belooft heeft te houdene ende onderhoudene van ate, drancken, cleederen, caussen, 
schoen, lijnnen ende wullen, ziek ende gezondt ter scholen te doen gane, dueght ende eere te leerne, 
tamelijck naer huerlieder staet, up dueghdelijk rekeningh, bewijs ende reliqua die hij daeraf belooft te 
doene ten lancxten ten twee jaeren eens. Item verbindende in de zelve zijne toecommende administratie 
ende d’inhoude van dese staete van goede zijn persoon ende goedijnghe out ende toecommende. Voorts 
zijn over hem zekere ende borghen bedeghen onder de clausele van elc voor andere ende een over al de 
voorn. Jacques Schauteete ende Franchoijs de Wale, in welck voorsc. verdeel ende uutg...rtijng(?) 
scepenen voorn. als uppervoochden naer trelaes ende rapport tonslieden waerts ghedaen bij den voorn. 
voocht vrienden ende maeghen gheconsenteert ende gheaccordeert hebben. Actum ut supra. 

 
370. [100, fol. 517vo]: ... maart 1583. Up den ix meye (15)83 compareerde voor schepenen van ghedeele in 

Ghendt Pieter de Cleerck oom van Liefken ende Vynken van der Haghen Prs. kinderen bij Clara sCleercx 
de welcke ter maninge van de amman ende wijsdomme van de schepenen deelvoocht ghecreeert wiert van 
de voors. weesen verstorven van jonkcvr. Catherine van Loo, wed. van Jacob de Cleerck huerlieder 
grootmoeder was van de moederlicke zijde, belovende de staet te passerene naer de costume. Actum ut 
supra. 
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371. [102(?), rolle fol. 52]: 1583-84.  Philips van Vlaenderen, inwoner en poorter dezer stad, borg 
voor de kosten van processe geinstitueert bij de burgemeesters van Oostwinkele ...in camere jeghens R.? 
de Baets, en Joost van Hulle, voogden van de wezen van Arent de Vlieghere 

 
372. [102?, fol. 543vo]: 7 november 1584.  Compareerde in persoone Cathelijne sCleercx, 

gheselnede van Philips Palfaert, mids der absentie vander zelve hueren man ende keerckelicken voocht 
jeghenwordich wesende binnen Arien [= Aire-sur-la-Lys], dewelcke quam in ghedeele van zulcken goede 
ende versteerfte als daer Catheline van Loo, wed. van Jacob de Cleercq, haeren grootheere, uut 
verstorven es, ende dat den vijften deele ende versteefte van den zelve goede duergaende, begerende in 
dier voege daer of de batene te heffene ende een commere te gheldene naer de costume deser stede ende 
een poortelicke steerfhuuse vandien, tzelve verzekeren met haer goet .... ende toecomende ende voorts 
consenteren hemlieden over haer zekers ende borgen elc voor ander ende een voor al Lieven 
Mengheer(?) ende Gautier de Smet. Actum den 7 november (15)84. 

 
373.  [103, fol. 107vo-108vo]: 19 jan. 1585 [=n.s.?] Staat van goed toebehorende Hanskin, Adriaetkin, 

Martkin, Pierkin ende Jehannekin de Cleercq Martins kinderen die hij had bij joncvr. Jehanna sHamers, 
hun wezen toekomende bij het overlijden van hun vader Marten, op 7 augustus 1584, welk goed wordt 
opgebracht door Cornelis Blanckaert als oom en deelvoogd, jeghens hun moeder als houderige en in 
bijzijn van de magen en vrienden te weten Adriaen Haetse, oom van de vaderlijke zijde causa uxoris, 
Lieven dHamere oom van de moederlijke zijde, en Michiel van Larebeke ter cause van zijn huisvrouw 
ook oom van dezelfde zijde. 

 Gronden van erven liggende gemeen en onverdeeld met der wezen tantes binnen de parochie van Dessel-
bergen, daaruit de wezen vader erfachtig was en daarin gerechtigd was voor een zesde deel, te weten in 
zekere partij land aldaar, met de bomen en catteylen daarop staande, gepacht door .... (niet ingevuld), 
geheel voor 5 sch. gr. tsiaer 

 Item competeert hen de helft van de huis en stede een brouwerij zijnde, in de Veldstraat, vanouds 
genaamd tKetelkin, daarin de vader overleed en hun moeder in woont, achter strekkende tot op de Leie en 
ter zijde met een gang uitkomende aan de Freremineurenbrug, ook met de helft van de brauallamen en 
toebehoren, Guillaume Goethals daarnaast gehuisd aan de ene zijde met de brouwerij genaamd De Valcke 
en aan de andere zijde Baudewijn Mattheus, in het geheel belast met 16 sch. gr. tsiaers erfelijk onder 
landcijns en sourente in diverse partijen, plus 8 ponden tsiaers de penning 16 in profijt van de erfgenamen 
van Jan van Hoorebeke 

 Item hebben de wezen met hun moeder het vijfde deel van een huis en erve achterhuis en toebehoren bij 
'thoykecken' daar de Steenpoort was, achter uitkomende met een poortje op de Groenhoye, Lieven van 
Langeraert daarnaast gehuisd ter ene zijde en Franchois de Vaecke aan de andere, belast met 17 gr. 
tsiaers, gehuurd door de voorn. Lieven dHamere voor 6 ponden gr. tsiaers,  

 Item 10 sch. gr. tsiaers over de helft van 20 sch. gr. de penning 16 ten laste van jonch. Gillis van 
Quickelberghe, volgens wettelijkhede gepasseerd 24 aug. 1584 fol. 10, danof de ander 10 sch. competeren 
de wezen moeder 

 Item de vader heeft bij leven verkocht aan Adriaen de Mil zijn part en deel in het huis en verwerij over de 
Hoorne op de Nieustrate, houdende de houck van de Aert bij de Nieubrugghe, danof hij Adriaen nog 
gehouden is te bezetten een rente van 30 sch. gr. tsiaers den penning 16, daarin de voorn. wezen voor de 
helft gerechtigd zijn. 

 Aan alle roerende goederen is gewaardeerd en uitgekocht voor de som van 120 ponden gr. Vlaams, 
rustende onder derzleve moeder 

 
374. [103, fol. 113vo]: 23 januari 1585.  Compareert joncvrauwe Joanna sHamers, wed. bleven 

achter van Martin de Cleerck, de welke kende ende verclaersde dat den zelven Martin hueren man up den 
14 december 1581, volgende eene contracte in papiere vercocht heeft Adriaen de Mil tzesde deel van 
eenen huuse ende stede zoot zelve met alle zijne plaetsen, vrijheden ende aysementen van vooren tot 
achter eervast ende nagelvast ghestaen ende ghelegen es ten voorhoofde up de Nieustrate, eene 
rootveerwerie wesende, thuus genaempt de Mane staende an deen zijde ende Jan van den Broucke 
ghehuust ende gheerft an dander zijde, int gheheele belast met zulcken landcheins alsser van oudts tijden 
uute ghegaen heeft, den annderen met twee ponden grooten tsiaers te lossene den pennynck achte, ten 
lijfve ende profijtte van broeder Lievin de Cleerck, ende met vier ponden grooten tsiaers ooc al zo te 
lossene ten proffijte ende lijfve van zuster Joanneken sCleercx, zonder meer commers, desen coop boven 
ghelyck deel inde zelve renten die hij coopere tzijnen laste neempt, es ghedaen omme de somme van 30 
ponden grooten vlaemscher munten, in minderinghe van welcke somme de cooper in handen van den 
overledenen Marten de Cleercq betaalt heeft de somme van 6 ponden groten ende voor de resterende 24 
ponden grooten belooft hij ten proffijte van de comparante ende hueren kinderen bij den voorzeyden 
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Marten te betalene eene rente van 30 sc. groten tsiaerts telken 14de december, danof deerste jaarsch. 
vallen ende verschijnen zal den 14 december 1585 over jaer eerstcommende totter lossynghe van diere 
ghedaen [...] altijdts in zulcken ghelde als telcken valdaghe gehemeene cours ende ganck hebben zal 
binnen dezer stede, welcke rente van 30 sc. gr. siaers de coopere in proffijte van der voorn. weduwe ende 
hoyrs beset heeft up zijn voorscreven ghecochte zeste deel van huuse metsgaders up een twaelfste deel 
hem ter causen zijnder huusvr. in thuus competerende ende een andere zeste deel hier te voren ghecocht 
jeghen joncvrouwe Catharyne sCleercx, s’overledene zuster, belast met ghelycke portie in die voorn. twee 
lijfrenten ende tzeste deel alleene commende van de voors. Catherijne met 14 ponden grooten eens zonder 
meer commers, belovende d’assertatie ten boucke van landtheeren te doen, enz. [...] 

 
375.  [104, fol. r11v-12]: ... sept. 1585. Pieryne sClercx filia Martins, haar zelfs bij hare getijdige oude van 

26 jaren, dewelke verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Seigneur Jan Nycket, koopman binnen 
de stad Antwerpen, de som van 25 pond sterling, ter cause van gelijke som door wijlen Joos de Clerck, 
haar broeder tot haar profijt in testament gegevens, dies zij in de zelve 25 pond sterling begrepen vijf 
ponden gr. Vlaamse over het vijfde van 25 pond gr. door de voorn. Joos van zijn moeder ontvangen over 
zijn vaders goed, scheldende hem daarvan kwijt.  

 
376.  [105, fol. 48v]: 2 sept. 1586. Truylus(?) van der Plaetsen heeft getransporteerd ten profijte van 

Jan de Cleerck fs Lievins zulke 2 ponden tsiaers als hem toebehoren in een meerdere rente van 4 ponden 
6 sch. 3 g. tsiaers, penning 16, ten laste van Pauwels Guens, bezet op zijn huis in de Coestraat, wijlen 
toebehoord hebbende Willem Karme(?), vallende telken 21e hooijmaand, volgende een wettelijke voor 
schepenen van de keure gepasseerd op 24 april 1563, fol. 196. De comparant stelt zich borg, waarvoor hij 
zeker stelt zijn huis, staande op de Brabantdam over de Schelde. 

 
377.  [106, fol. r29 ]: 20 jan. 1588.  Compareerden Jan van den Putte filius Jans als voogd van 

de twee onbejaarde wezen van wijlen Pieter van de Putte die hij hadde bij joncvr. Anna Hendricx 
mitsgaders hierin vervangende Pieter Hendricx, die kwam voor de schepenen van gedele wegens de 
goede ende versterfte als daer Philips van Vlaenderen eertijts ghetraut hebbende joncvr. Lysbette sClercx 
huerlieder oudtoom was, ende dit van een heelft van de moederlicke syde, begherende over sulcx danof 
bate theffene ende beloofde de commere af te gheldene naer de costume deser stede, daerinne 
verbindende lijve, persoon ende goet, present ende toecommende. Voorts bedeghen daervooren over 
zekere ende borghe over de clause..? elck voor andere ende een over al, te wetene Jan van de Putte sijnen 
vader ende Pieter Hendricx hier present. 

 
378.  [106, fol. r29v]: ....  Compareerde Arendt van Vlaenderen filius Martins, komt in gedele wegens 

versterft als daar Philips van Vlaenderen, zijn broeder, uit verstorven is. [datum op volgend pag., niet 
gefotografeerd] 

 
379. [117, fol. 5]: 21 mei 1594.  Compareren in persoone Guillaume van Doorsele in huwelicke 

hebbende joncvrouwe Catheryne sCleercx metsgaders Joncvrouwe Pieryne sCleercxs sustere oud 34 
jaren ende by dien haer selfs beede dochtere van Martin de Cleercq metgaders Philips Schoorman hun 
sterc makende over Denys ende Michielken Lievens, kinderen van Lieven Lievins gheprocreeert by 
Joncvr. Geertruyde sCleercx ooc Martins dochtere, tsamen gheheel hoirs ende eerfgenamen vande wylen 
Joncvr. Elisabeth den comparanten sustere ende de voors. weesen moeye was.  De welcke kenden sydden 
ende verclaerden deuchdelic ghelicht hebbende van Jan Niquet als executeur van steerfhuys van Hans 
van der Hoffstadt overleden tot Londen in Enghelant, de somme van £ 39.17.4  voor de somme van £ 
25.15.?  gancbaer Enghels ghelt.  Ende dat over ‘t vierde part concernerende de versterfte van Joos de 
Cleercq desselfs comparanten broeder ende den weseen oom was in Inghelant overleden conforme den 
staet van de goede van de voors. Joos de Cleercq gheexhibeert 29 October 1579 van Londen voors. t dier 
Hans van Hoffstadt als testamenteur ghemaect van Joos de Cleercq voorn. kennende bovendien sy 
comparanten van voors. Jan Nyquet ontfangen hebben de somme van £ 5 groten vlaems over ghelycke 
vierde part van £ 20 gr. Vl.  ter cause ende van ghelyce somme die de voors. Joos de Cleercq van Joncvr. 
Maria Heindricx van zekere huuse staende by de Watermuelene deser Stede, hebben boven dese van de 
selve Nyquet ontfangen [ten leest?] van de voors. £ 39.17.4 metgaders van de voors. £ 5 gr. vl. 
verschenen tot ende mette daghe van hedent, scheldende dien volghende hem van al ‘t guendt 
voorschreven qualic ende specialic quite [....]. 

 
380. [121, fol. 16vo]: 7 juni 1597.  Compareerde Jaspar Christiaens, in huwelijk hebbende 

Anna Somers, Barbara sCleercqs weduwe van Jan de Coninc, ende Pieryne sCleercx, huer selfs bij de 
oudde van 60 jaeren, de welcke kenden lijden ende verclaerden deugdelic vercocht te hebben ende 
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vercoopen bij desen an Adriaen de Mil dheelft duergaende van den huuse ende stede zo datte met 
ghelijcke deel van ketele, puttync ende alle zijn andere toebehoorten erdvaste ende nagelvast ghestaen 
ende ghelegen es ten voorhoofde up de Nieustraete zijnde de houc van de zelve Nieustraete, streckende 
naer de aert ende ten ander zijde ghehuyst Philips Hu..geban (?) mette laste van deen heelft van 10 sc. gr. 
tsiaers ouder landcheins ende sourente eijst ... es coopers baten ende indient meer es zal de coopere 
danof instaent ghedaen worden naer advenant de penningen 24 (?) Dese coop boven den zelven last [...] 
es ghedaen voor de somme van 70 pond 10 sch. gr. eens boven 14 sch. 4 groten an Abel Spillebaut voor 
zijn dienst van coopene [...]. 

 
381. [127, fol. 142vo]: 21 juni 1606.  Dit is den staet ende verclaers van goede toebehoorende 

Charles Palfort fs. Philips, geprocreert bij Catheline sCleercx, den zelven de voorn. weesen 
ghesuccedeert ende verstorven bij den overlijdene van Cathelijne van Loo, weduwe van Jacob de 
Cleercq, der weesen grootmoeder in wiens versteerfte de voorn. weese ende een vierde staecke bedeghen 
es, welcke goedt Hughes van Loo, alhier over de weesen deelvoocht gecreert midts desen upbrocht ende 
overghegheven heeft voor de scpenene voorn. als uppervoochden ten alderen naersten ende claersten dat 
hij al ts...(?) ten voorn. steerfhuijsen ende jeghens Joos ende Jacques [Schauteete], mitsgaders Franchois 
de Waele, in huwelijk hebbende joncvr. Joanna Schauteete, kinderen van Joost, gheprocreert bij joncvr. 
Joanna sCleercx, ende Lieven de Cleerck, ghetrout hebbende Joosyne Gurtebeke fa. Jacops, dewelcke hij 
hadde bij Barbara sCleercx, der wese medehoyrs heeft commen ghegarderen(?) bescheeden ende 
verdeelen in de manieren hiernaer verclaerst staet. Gronden van eerfven, renten ende huusinghen 
daerinne de voorn. weese gherecht es van eenen vierde duergaende, alsvooren eene partije land, groot 
acht bunderen ofte daer omtrent, gheleghen in twee partijen binnen der prochie van Loochristi, in pachte 
ghebruyct bij Laurens van Laere, voor zes ponden gr. siaers. Item eene partije meersch, groot 94 roeden, 
gheleghen achter de de hofstede van Abraham van Baele, mitsgaders noch de dachwant 88 roeden landts 
hendende zuijdt an de strate op de stoct(?) in de prochije van Duerle, in pachte ghebruyct bij de weduwe 
van Antheunis de Backere, voor 10 sch. gr. tsiaers. Item eene rente van 15 sch. groten tsiaers den 
penninck 16de in eene meerdere rente van 30 sch. groten tsiaers den penninck 16de wesende onbeset, 
vallende telcken 22en aprilis, danof debiteur es Jan van Rediaewe(?) volghende zijne obligatie danof 
wesende rustende onder Jacques Schauteete, der weese medehoyr ende wiene de andere 15 sch. groten 
tsiaers zijn competerende. Item een huijs erfve ende stede zo datte met alle zijne plaetse, vrijheden ende 
ayssementen van voor tot achter ende van onder tot boven eertvast ende nagelvast ghestaen ende 
ghelegen es an de Freremineurenbrugghe, ter eender zijde ghehuijst Jan Grever ende ter andere de 
kinderen van de weduwe van Jan van der Zwalmen, onbelast van eenighe rente. Item noch een huijs 
eerfve ende stede zo datte met alle zijne plaetse, vrijheden ende ayssementen van voor tot achter ende van 
onder tot boven eertvast ende nagelvast ghestaen ende ghelegen es in den Huvettershouck, ter eender 
zijde ghehuijst ...... [niet ingevuld] ende ter ander zijde ....... [niet ingevuld] belast boven de landtcheyns 
ende andere onlosselicke renten van auden tijde daeruute ghegaen hebbende met 10 sch. groten tsiaers 
den penninck 16de in proffijte van den Heijleghen Gheest van Ste. Michiels zonder meer commers, in 
huere ghebruuct bij Claeys Pijpersele voor 3 ponden gr. tsiaers. Item noch een ander huijs erfve ende 
stede staende in de Brantstraete ter eender zijde ghehuijst dhoirs van Mr. Luycas Biebau (?) ende ter 
andere ..... [niet ingevuld] belast met 20 gr. ende eenen halfven cappoen tsiaers ancommende de 
quotidiane van Ste. Michiels ende tvierde van 9 sch. 4 gr. tsiaers den penninck 16de in proffijte van 
Michiel Bonne, in hueren ghebruijct bij Pauwels Barraynen(?) voor 33 sch. 4 gr. tsiaers. Item ende als 
angaende alle den ghereeden inhavelicken ende cattheylen, goedinghen, lijnnen ende wullen, 
verclaerssen de voorn. deelvoocht ende medehoyrs dat dezelve ghedaen vercoopen zijn metter stercke(?) 
ter caussen van welcken metsgaeders den ghereede penningen, schulden van baeten, achterstellen van 
pachten ende renten danof de administratie ghehadt ende ghenomen heeft wijlent joncvr. Lisbette 
sCleercx ende van dezelve administratie an de voorn. medehoyrs rekening, bewijs ende reliqua ghedaen 
heeft op den 10den decembris 1605, ...(?) Lieven van Wettere alleen hoir van de voorn. Lysbette zijne 
moeder, de voorn. weese huevert ende proffijteert de somme van 34 ponden 4 sch. gr. 6 d. parisis 
daervoore de voorn. Lieven van Wettere bij de voorn. voocht ende ghemeene vrienden gheconsenteert es 
te verkennen ende souffysantelick te besettene met leninghe van behoorlicke briefve van besette eene 
rente van 2 ponden 2 sch. 9 groten tsiaers den penninck 16de. Item boven dese eene rente van 20 sch. gr. 
tsiaers den penninck 16de danof tcapitael bij de voorn. rekeninghe in uutgheene ghebrocht es bij Joos 
Schauteete in proffijte van de voorn. weese bekent onder zijne obligatie van daeten 24ste octobris 1604. 
Item metten overbringhe van al welcke ze bekenden henlieden de voorn. deelvoocht, vrienden, maghen 
ende medehoyrs van de voorn. successie wel verpaert, verscheeden ende verdeelt te zijne, de voorn. 
deelvoocht daermede quytte scheldende. Item den voorn. deelvoocht wierdt verlaeten van zijnder 
deelvoochdije ende in zijne stede staende voocht gecreert de voorn. Franchoys de Waele voocht zijnd 
beloofde de voorn. weese te haudene op behoorlicke rekeninghe, bewijs ende reliqua die hij ghehouden 
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werdt te doene alle jaeren ofte ten minste ten twee jaeren eens daerinne verbindende ende 
verobligierende zijnen persoone ende goedinghe present ende toecommende ende voorts zo 
constitueerden henlieden boven dien daer booven als zekers ende borghen onder de clausele van elck 
voor anderen ende een voor al de voorn. Joos Schauteete ende Huyghes van Loo. In al twelck scepenen 
voorn. als uppervoochden van de voorn. weese ghehoort trelaes ende rapport thenlieden waerts ghedaen 
bij de voorn. deelvoocht vrienden ende aeghen gheconsenteert ende gheaccordeert hebben als beter over 
deselve ghedaen dan ghelaeten. Actum den 11 marti 1606. 

 
382.  [127, fol. 142v-143v]: 14 maart 1606.  Staat van goed toebehorende Charles Palfort fs 

Philips, geprocreëerd bij Cathelyne sCleercx, de voorn. wees toegekomen bij het overlijden van 
Cathelyne van Loo, wed van Jacques de Cleercq, der wezen oude grootmoeder, in wiens versterfte de 
voorn. wees erfgenaam en een vierde staak bedeghen is. Goed wordt opgebracht door Hughes van Loo, 
deelvoogd, jegens Joos en Jacques, mistgaders Franchois de Aele, in huwelijk hebbende joncvr. Joanna 
Schauteete, kinderen van Joos Schauteete, geprocreeerd bij joncvr. Joanna sCleercx, en Lieven de 
Cleerck, getrouwd hebbende Joosyne Gurtebeke fa Jacobs, de welcke hij hadde bij Barbara sCleercx, der 
wezen medehoirs, heeft verdeeld in de manieren als volgt. 

 
383. [127, fol. 144]: 21 juni 1606.  Staat van Francis, Gilleken, Jacques, Anna en Martijn de 

Clercq fs. Lieven, bij Joosine Gurdebeke fa. Jacob, verstorven bij het overlijden van de moeder. Goed 
wordt opgebracht door Joos Schauteete, ter cause zijne huisvrouwe der wezen rechtzweer. Genoemd 
worden verder Raesse en Gerard de Clercq, ooms van de wezen. 

 Gronden van eerfven ghecomen van soverledenen zijde ende midtsdien de voors. weesen alleenlic 
competerende metten lasten, commeren, bijlevinghen in proffijte van handele naer costume. Alvooren 
tvierde duergaende van eene partije lants groot acht bunderen ofte daeromtrent gheleghen in tween 
partijen binnen der prochie van Loochristi, daeraf d’eene partije ghelegen t’eene blocke jeghens over 
tgroote Goet(?) groot es 5 bunderen (?) tWeeghem(?) zuit ghelant de hoirs van Baudwijn Gheldolf, west, 
noort ende oost tcapeloirslandt(?) van Ste. Baefs ende d’andere tweede partije consisterende in dry 
becken streckt noort de herweg naer Antwerpen oost sheeren strate, west ende zuit Gerard Immoet(?) 
wesende cuyderiegoot(?). Item eene partije meersch 94 roeden groot, gheleghen achter de hoffstede van 
Adriaen Wyckele, mitsgaders noch een dachwant 48(?) roeden landts hendende zuit aen de strate up de 
stoct in de prochie onze Lieve Vrauwe van Lede int lant van Aelst, danof pachtere es Pieter Pij.. Item 
noch eene partije lants groot ... 800 roeden lants gheleghen in de prochie van Duerle, ghenaempt de 
Roode Becke, west ende noort ghelant de wed. van Simoen La...(?), zuit ende oost de hoirs van Antheunen 
de Backer, in pachte ghebruyct bij de wed. van Antheunen de Backere voor 10 sch. siaers ende delen van 
dien, te weten tderde van eenen huus erfve ende stede zo datte met alle zijne plaetsen, vrijheden en 
aysementen van vooren tot achter ende van boven tot onder wortelvast ende nagelvast ghestaen ende 
gheleghen es an de Freremineurenbrugghe, ter eende zijde ghehuust Jan Greve ende ter andere de 
weduwe van Jan van der Zwalmen, alleenlic belast met zulcke lantcheyns, alst er van aude tijde uute 
ghegaen hebben, welcke voorscr. huus vercocht es met auctorisatie van scepenen ende voor zovele alst de 
voorn. weesen angaet an Pieter van der Stelt, voor ende in advenant(?) van 4 ponden groten tsiaers ende 
15 sch. gr. tsiaers den penning 16e makende capitaels 76 pond groten, te betaelene met 16 pond groten 
ten daeghe van eerfven, 6 ponden groten binnen eenen jaer ende andere 6 pond groten binnen eenen 
anderen jaer daernaer, metgaders voor tsurplus bedraghende 48 ponden groten eene rente van 3 pond 
groten tsiaers den penning 16e al bezet ende ghe....eert(?) op tvoors. vercochte huus naer tverclaers van 
de wetteligede daerof wesende rustende onder Franchois de Wale. Item zulcke deel van eenen anderen 
huuse eerfven staende zodatte met alle zijne plaetsen vrijheden en aysementen eert, wortel ende nagelvast 
ghestaen ende ghelegen es in de Huvettershouck, ter eender zijde ghehuust ......[niet ingevuld] ende ter 
andere .......[niet ingevuld] int gheheel belast boven lantcheyns ende andere onlosselicke rente van audts 
tijde daeruute ghegaen hebbende met 11 sch. groten tsiaers de penning 16de ten proffijte van de H. Geest 
van Ste. Michiels kercke zonder meer commers. Item ghelyck deel van eene derden huuse eerfve ende 
stede staende ten voorhoofde in de Brantstraete ter eender zijde ghehuust dhoirs van Mr. Lucas Bibau 
ende ter andere .....[niet ingevuld] int gheheele belast met 20 gr. ende eenen cappoen tsiaers, 
ancommende de quotidiane van Ste. Michiels, tvierde van 9 sch. groten tsiaers den penning 16de, in 
proffijte van Michiel Bonne, zonder meer commers. Item hebben de voors. weesen met huerl. vadere half 
ende half een huus eerfve ende stede, zo datte ghestaen ende ghelegehen es ten voorhoofde in de ..... 
[onleesbaar] ter eender zijde ghehuust Cornelis de Somere ende ter andere Claude de Keysere, int 
gheheel belast met 22 groten te landtceyns eender cappoene in Ste. Catheline Cappelle ter honen(?), 10 
sch. tsiaers eervelicke rente de kercke van Ste. Michiels, ghelicke 10 sch. tsiaers de quotidiane van voorn. 
kercke, 11 sch. tsiaers den H. Geest van Ste. Nicolaes, ghelijcke  11 sch. tcapple van Ste. Pharailden, 20 
sch. gr. tsiaers den penning 16de ten behouve van de wed. van Jan dHuvettere, ghelt 20 sch. gr. tsiaers 
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ancommende Lieven de Pape ende andere 20 sch. gr. tsiaers de weduwe Tucsvore(?) in proffijte van 
Joorijne van Hecke zonder meer commers. Item tdeunchende(?) tvierde van eene onbezette rente van 15 
sch. groten tsiaers de penning 16de ....(?) ghehad hebbende ten laste van Jan Rettable(?) die es bij hem 
naer toverlijden van de weesen moedere ghelost zulcx de h....(?) van dien an zijne kinderen tachter ende 
schuldig es vuer dheelft van dien midts dat hem dander heelft ......(?) Item ende angaende de ghebeede 
penningen van mueblen ende catteylen van huusrade, schulden ende baten ende andersints ....(?) ende 
bevonden ten voors. sterfhuuse, verclaersten de voorn. deelvoocht vrienden ende maghen dat zij de voorn. 
mueblen ende catteylen van huusraede ghedaen prijsen ende estameren hebben bij Margriete van Dale, 
aude cleercoopstere, .......(?) welcke metgaders de andere goedygen ende schulden van baten den handele 
int vriendelijcke overghelaeten de voorn. weesen ...(?) proffiteren .... (?) ende niet boven heer.. advenant 
van allen de schulden van commeren zo wel van sepulture, begravinge als anderssins niet uutghesteken 
nocht gesondert naer uutwijsen van de liquidatie corts voort passeren van dese goede(?) de somme van 
48 ponden 18 sch. 11 d. berustende onder den toecomende staenden voocht. Item den deelvoocht wierdt 
verlaeten van zijnder voochdie ende in zijne plaetse over de voorn. weesen staende voocht gecreert de 
vadere de welcke voocht zijnde quiete scholt de voorn. deelvoocht van zijne handelyngen ende 
administratie ende beloofde de voorn. weesen up tghebruycken van de voorgen. penningen ende den 
jaerlixsche incommen van de voorn. goede de voors. zijne weesen te houden ofte doen onderhouden van 
ate, drancke, habitaten, zieck ende ghesont, ter scholen hauden gaen, deucht, eere metsgaders de 
hantelyngen(?) te doen leerene, al redelick ende tamelick naer staet ende qualiteyt, tot de voorn. weesen 
bij huwelyck ofte staete heurlieder tselven bedeghen zullen wesen ende hem t’alsdan prompt bijleg ende 
bewijs van heren goede ende penningen zonder eeneghe defalcatie daerinne verbindende ende 
verobligierende zijnen persoon ende goet, present ende toecommende. Ende voorts constitueerden 
henlieden daervooren boven dien als zekers ende borghen onder de clausule van elck voor ander ende 
een voor al Raessen ende Gerard de Clercq, ghebroeders. Item metten overbrynghen van alwelcken zo 
bekent(?) in al twelck ...(?) Actum 21 junij 1606. 

 
384. [135, fol.  48vo]: 14 november 1619.    Staat van goed van Jan de Clercq fs. Lieven. De 

originele akte beslaat zes aan beide zijden beschreven folio’s, de getypte transcriptie ruim 15 pagina’s. 
Hieronder is derhalve, uit praktische overwegingen, slechts een samenvatting opgenomen. 

 
Alle dengenen die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen schepenen van Ghedeele raden 
ende paysierders der stede van Ghendt saluut.  Met kennisse der waerheden doen te weten dat dit 
naervolghende es den staet van goede toebehoorende Jehanneken de Cleercq filia Jans bij Joncvr. 
Johanne van Wymersch zijn huysvrouw haer toecommen verscheynen ende verstorfven van den voorn. 
haeren vader, overleden Ien January XVI (c) XVIII, van wiene zou geheel ende alleen hoir bedeghen es, 
welc goet Hercules van Hembiese als deelvoocht hier tevooren ghecreert, aldus opbringht ende 
overgheeft [...]: 
 
leenen ghecommen van den weesen vader, alvooren: 
 
1)  Een leen liggende in de prochie van Deurle in drie stukken aan elkaar, genaamd De Vossenholen, 
groot een bunder, 586 roeden;  en bovendien competeert haar [de hovenghe] ‘d'een helft van de bomen en 
cattheylen daarop staande in proprieteyte’. 
2)  Helft van een leen liggende in de prochie van Nazarette, groot in het geheel ca. vier bunder; voorts 
competeert denzelfden deelvoocht d'een helft van de huysinghe, bomen en cattheylen daarop staande in 
proprieteyte en de hovenghe de helft in de andere helft gereserveert, zulks als den leens schuldig is  
 
te volgen Gron. van eerfven gekomen van soverledenen zijde, hem gesuccedeert van zijn vader, broeder 
en zuster respectievelijk  
 
3)  Eerst 't derde en de helft van een ander derde, wesende de zes delen van twaalven van de behuisde 
hofstede liggende de prochie van Somerghem in 't gewest te Durmen, groot omtrent twee ghemeten, 
danof de vijf delen van zessen van de gehele partij eertijds gekocht [...] op 4 juli 1587. 
4)  Gelijke deel van twee ghemeten land liggende in de prochie van Somerghem in de wijk van de 
Durmen in de mergelputten; gekocht op 8 oktober 1589. 
5)  Gelijke delen van twee ghemeten land liggende in de prochie van Somerghem in de wijk van Halseme. 
6)  Gelijke delen van 17½ bunder land liggende in de prochie van Nazarette, genaamd de Vankens, 
wesende de zelfde 17½ bunder 't vierde van de pachtgoeden L(T)anporis en Caudenhove, [gekocht 17 
september 1582];   belast met 4 g. tsiaers onlosselick uuyt elc bunder in proffiete van voors. landts [..] 
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7)  Gelijke delen van drie stukken land, groot 3½ bunder ombegrepen, liggende in de prochie van 
Nazarette en gehouden van de gravelijke hospitale, genaamd 't Caudenhof; gekocht 17 oktober 1587);   
west den heere van Nazarette [...], alleenlick belast elc bunder met 3 g. tsiaers heerlicke renten an de 
voorn. gravelicke hospitale. 
8)  Gelijke delen van twee stukken land liggende in 't Caudenhof, groot tselve omtrent 40 [90?] roeden, 
metsgaders van de helft van een eecken bosschelken groot omtrent 75 roeden en van 't zesde deel in 
Johannes van Damme eeckenbosschelken, liggende op den heerlicke van de gravelijke hospitale; gekocht 
28 september 1600. 
9)  Gelijke delen van een partij land wesende een bosschelken liggende in de prochie van Nazarette in 't 
Caudenhof, groot omtrent 60 roeden, rondomme ghelandt dit steerfhuys, metgaders de kinderen van 
Jacques de Cleercq met zeekeren deelken;   gekocht 11 februari 1605. 
10)  't Derde en de helft van een andere derde van een partij land groot een bunder of daaromtrent, 
liggende in de prochie van Nazarette in 't goed te Caudenhove, genaamd Deyneren bulck;  gekocht 20 
februari 1597. 
11)  Gelijke delen van een stuk land, liggende in de prochie van Nazarette, genaamd den Houcbulc, west 
den Kerkenbulck [zie 13], oost d'hofstede van desen steerfhuuze, groot .....; gekocht 22 juni 1595. 
12)  Gelijke delen van een behuisde hofstede liggende in de prochie van Nazarette, groot twee ghemeten;  
gekocht 1 maart 1591. 
13)  Gelijke delen van negen muekens land, genaamd den Kerkbulc, liggende in de prochie van Nazarette, 
gekocht 24 januari 1592. 
14)  Gelijke delen van zeven muekens land, ook genaamd den Kerkbulc, makende met bovenbeschreven 
negen muekens een bunder in een stuk. 
15) Gelijke delen van een behuisde hofstede met drie stukken land daaraan liggende in de prochie van 
Nazarette bij 't Donckerstraetken, groot tsamen zeven vierendeelen.;   gekocht 28 september 1600. 
16)  Gelijke delen van een behuisde hofstede ook liggende in Nazarette up de Hoocstrate daar men 't heet 
de Curte ghebuerte, groot 200 roeden metgaders drie bulkens daaraan liggende, groot 800 roeden;  
gekocht 30 januari 1595. 
17)  Gelijke delen van een stuk land, is omtrent een ghemet, ook in Nazarette an de noortzijde dit 
steerfhuys met consorten, west de Hoochstrate; gekocht 12 juni 1595. 
18)  Gelijke delen van een half bunder land, liggende in Nazarette in Rouckenborch, genaamd Pr. Ooms 
stede. 
19)  Gelijke delen van een partij meersch groot een half bunder liggende in de prochie van Loo ten Hulle 
onder de heerlijkheid genaamd Cootaerts meersch; gekocht 7 april 1596. 
20)  De twee vierden en de helft van een ander vierde van een behuisde hofstede groot metten lande 
daarmede gaande omtrent ......, liggende buiten de Brugse poort. 
21)  't Derde en de helft van een ander derde zijnde de zes delen van twaalven van een behuisde hofstede 
liggende in Nazarette, groot omtrent 75 roeden, oost ende noort Vincent van der Meeren, zuid de 
Heerwech naar Deynse, ende west dit steerfhuys; gekocht 8 februari 1604. 
22)  De zes delen van negenen van een perceel land groot 926 roeden ombegrepen, liggende in de prochie 
van Desselbeerghe, gekomen van Corn. van Langhenhove filius Adriaens bij verhoirsatinghe conforme 
wettelijke alhier ghepasseert den 12en september 1564. 
23)  Negen delen van 24en van een stukje land binnen Desselberghe thienden vrij.  [...]   Item noch 
competeert dit steerfhuys den uytplant voor de voorscreven twee partijen naar advenant van de 
bovenscreven deelen uuytghegeven in Chenise an soverledenen vader bij den prootst van Ste Pieters naer 
uuytwijsen zeker instrument in parchemijne van daten 18 mei 1555. 
24)  De negen delen van twaalven van een stuk land liggende in de prochie van Deurle aan de 
Broucstrate, groot .....; ghecomen bij coope van Lieven de Weert [vgl. nr. 40] [...]; 30 september 1603. 
25)  De drie delen van 12 van een reep land liggende in de prochie Duerle in de Broucstrate [..] ende noch 
twee stukken land genaamd de Vernonnenbulcken groot tsamen vijf bunderen ombegrepen; gekocht 1 
april 1600. 
26)  De negen delen van 12en van een stuk land genaamd Schuutersbulc, groot omtrent twee ghemeten, 
liggende in de Munckmeersch te Nazarette moetende uuytweghen; gekocht 26 februari 1609. 
27)  't Derde en de helft van een andere derde van een behuisde hofstede, liggende in de prochie van 
Nazarette, groot omtrent een dachmaet;  gekocht 29 december 1600. 
28)  De helft van een partij land liggende in de prochie van Oostwincle in het gewest genaamd Sausele, 
groot een ghemet of daaromtrent;  gekocht 10 april 1575. 
29)  Gelijke delen in de prochie van Nazarette van een bunder en half 14 roeden land in Schapers 
vierschaere. 
30)  Gelijk deel van twee stukken land liggend in 't Riet aan d'eerfve van Jacob van den Moortele, tsamen 
groot vijf vieren delen 40 roeden. 
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31)  Gelijk deel van een stuk land genaamd de Twee bulkens, [...], groot een bunder. 
32)  De helft van een behuisde hofstede commende an Weelkens straetke, genaampt Syntkens stede, groot 
een half bunder 28 roeden. 
33)  De helft van een stuk land liggende achter de schuere genaamd de Papenbulc, groot zes vierendeelen 
25 roeden. 
34)  Gelijk deel van een stuk land liggende achter het Hovenbuer genaamd den Langen bulck, groot een 
bunder 30 roeden. 
35)  Gelijk deel van een stuk land genaamd Steefken bulck, commende zuyt ende oost an de twee 
ghemeten groot een half bunder. 
36)  De helft van een partij land genaamd de Twee ghemeten, commende zuyt oost an deerfve van Jacob 
van Moortele [zie nr. 30], groot een vierendeel 55 roeden. 
37)  De helft van een stuk landts ghecocht jeghen Adriaens Voet, commende an Steefkens Bulck genaamd 
het Meerschelken, west liggende langs de beke, groot een bunder. 
38)  De helft van een half bunder liggende mette gevaerts achter de schuere. 
39)  De helft van een half bunder meersch, hectemeersch ofte varewymeersch, in pachte houdende dese 
mette bovenscreven thien partijen Rachen de Scheppere. 
40)  De helft van drie stukken land liggende in de prochie van Nazarette, bij Sieckmans staecke, in pachte 
houdende Lieven de Weert. 
41 + 42)  De helft van een oudt bunder land liggend in de prochie van Oostwinckle in twee stukken 
genaamd de Broucken, oost de Ghendtsche Lieve, metgaders de helft van de helft van een stuk land 
genaamd het Dammeken, commende metten oosthende an de Stijnstrate, groot int gheheel 200 roeden. 
43)  't Derde en de helft van een ander derde van een stuk land groot omtrent een half bunder, liggende in 
de prochie van Eecke ofte Nazarette;  gekocht 15 februari 1610. 
44)  't Vierde van een behuisde hofstede liggende in de prochie van Astene upt Heedeken, groot metten 
lande daermede gaande omtrent 500 roeden [...], ghecommen bij updracht ende coope van Vincent 
Dhanius ende Jehanneken Boelaerts zijn huysvrouw volghende de letteren van toecompste ghepasseert 
voor bailliu van de heerlijckheden te Knocke, ende ontleende schepenen van de heerlijckhede ende 
vierschaere van Peterghem up den lasten Lauwe 1600, belast metter bijlevinghe van den voorn. Hembiese 
totter eender heelft van den jaerlicxsche incommen zijn leven lanc gheduerende,  
 
welcke voors. grond. belast zijn metter bijlevinghe van den hovenghe, ende bovendien competeert haar 
d'een helft van de huysen, boomen ende cattheylen daeruppe staende  
 
in proprieteyte behelterende, ghecommen van de zijde van den overledenen, belast met shouderghen 
bijlevinghe alsvooren, in den eerste de negen delen van 12 wesende de drie delen van vieren van een 
rente van 3 £ g. tsiaers den penningh 16e vallende telcken Meye verkent bij Lieven de Weert filius 
Cornelis [vgl. nrs. 24 + 40], besedt up gronden van eerfven liggende in de prochie van Deurle conform 
den chaertre ghepasseert voor bailliu ende schepenen van de heerlijckhede ende vierschaere van de 
Broucstrate in Deurle op 11 juni 1605, sprekende in profijte van den overleden. Item gelijke delen van 30 
s.g. tsiaers den penningh 16e [....]. 
 
Er volgt een lange lijst van tientallen ‘gekochte renten’ als hierboven: leningen, met als waarborg 
gehypothekeerde onroerend goederen. Deze zijn ‘in proffijte van’, of ‘ghetransporteert an’ 
 
- den overledenen (Jan de Cleercq filius Lievens) 
- Jo. Clara van den Vijvere, weduwe Bauduyn van Kercbrouc 
- Jo. Clara de Cleercq 
- weduwe van Lieven de Cleercq 
- Lieven de Cleercq filius Gillis, soverledenen vader 
- Jan en Jo. Clara de Cleercq, den overledenen toecommende uuyter successien van den voorn. Jo. 
Elisabeth ende Clara de Cleercq zijne zusters 
- Hercules van Hembiese 
- (Jooris de Vriendt), den overledenen toecommende mette voorgaende ende naervolghende twee renten 
uuyt respective successien van Jo. Lievijne van Houcke zijne moeye ende Jo.en Elisabeth ende Clara de 
Cleercq zijne zusters [...] 
- Passchijnken Scleerqs filia Gs. weduwe van Adriaen van Langhenhove, ghecommen bij verhoirsaten 
van den voorn. Cornelis van Langhenhove. 
 
andere besette renten ghecommen van soverledenen zijde die int gheheel ghebruyct worden bij Hercules 
van Hembiese, d'andere bleven achter Jo. Elysabeth de Clercq soverleden zuster zijn leven lanc 
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gheduerende, als hem gheassingneert zijnder ter bijlevinge, ooc belast metter bijlevinge van den 
houderghen, te weten: [in profijte van, of getransporteerd op:] 
 
- Jacob de Wulf filius Jans, [...] ‘soverledenen moeder eertijts toeghecommen bij transporte van Eloy van 
Houcke ende Johanne van Driessche zijn huysvrouw filia Lievens, per transport ghepasseert voor Pr. 
Joorissen ende Ghiselbrecht Heindricxs schepenen in Leyden, up den 21 februari 1578, ende was de zelve 
van den voorn. Lieven van Driesche, ghetransporteert bij Jan de Cleercq filius Fran. naer uuytwijzen 
zeker wettelicke alhier ghepasseert den 26 februari 1556 
- Clara de Clercq [...], waeraf metgaders van de acht naervolghende renten d'ander heelft competeert 
d'hoirs van Jacques de Cleercq. 
- Hercules van Hembiese. 
 
onbesette renten metgaders lijfrenten ende huys, tusschen der houderghe ende haere voorn. dochter 
deelsaem half ende half, te weten: 
 
-  rente in profijte van Chaerles de Cuekeleere, getransporteert op de overledenen 
-  rente ten lijfve van jonkvrouwe Barbara van Wymeersch, in profijte van Lieven van Wymeersch, 
shouderghen vader. 
- penning XVIe [...] conforme der obligatie onder Triest 
- Een huis en stede zoo datte met alle toebehoren gestaan en gelegen is in de Langhemunte, genaamd 't 
Witte Cruyze, aan de ene zijde gehuisd Bauduyn Beydens en ter andere Pauwels Roggheman, belast met 
[...] 
- Item in profijte van de stede van Ghendt ende 4 £ g.tsiaers reste van 29 £ g.tsiaers in proffijte van 
Anthonis van Wymeersch, waaraf de zes ponden g. tsiaers ghelost zijn naer 't overlijden van den 
weesevaeder, ende es d'houderghe dien angaende van de weese deel vuldaen bij der liquidatie van de 
ghereede bate ende commeren van den steerfhuys in daten 18 juli 1619. 
- Een huis en stede nu twee woonsten zijnde staande ten voorhoofde in de Veltstraete, aan de ene zijde 
gehuisd de hr. Pieter Bosschaert en ter andere zijde [...], belast mette naervolghende dry huisen met [...]  
- Drie huizen staande achter 't bovenbeschreven huis, komend met het een ten voorhoofde in 't straatje 
achter de Drie Duiven;  aan de enen zijde gehuisd de heer Joos Ranst en ter andere zijde de voornoemde 
heer Pieter Bosschaert, elk met zijn achterhuis, niet belast dan metten landtcheins ende losselicke renten 
hiervoor bij 't voorgaande artikel gespecificeerd. 
- Een huis staande ten voorhoofde op 't Sluyseken, komende met een achterhuis uit in in de Cortesteen 
strate, daerinne den overledenen der werelt ghepasseert es ende d'houderge jegenwoordelick inne 
woondt, aan de ene zijde gehuisd Pieter Stobbelare en ter andere Thomas van den Beersche, belast met 
[...] 
- Item en de 31 £ g. tsiaers den penning 16e in proffijte van Anthonis van Wymeersch, den overledenen 
toecommen bij overlatinge van den voorn. Anthonis van Wymeersch die tselve ghecocht hadde van 
Andries de Wulf per wettelicke alhier ghepasseert den 10 mei 1617. 
 
[...] Aengaende de mueblen ende cattheylen van huysrade habituatie ende juweelen, danof zijn eenighe 
verkocht bij den haulze van den stocke ter somme van 49 £ 17 s.4 g.6 d.p. boven den oncost van 't 
clyncken, van de kellere wijnghelt, van de cleercoopers salaris, van de stochauder ende uuytgeven 
nemaer alzo Abraham Droochbroot, stockhauder, de selver vercoopinge ghedaen hebbende de voors. 
somme heeft geint zonder danof an d'houderghe betaling te doen, ende dat hij ghereputeert wordt te wese 
insolvent, so es te vreesen dat de voors. somme niet gheheel gherecouvereert en zal worden.  Ende 
rakende de resterende mueblen ende cattheylen van huysrade, cleederen ende juweelen, de selve zijn bij 
d'houderigghe andueert in prisye. Ter causen van de welcke metgaders de ghereede penninghen ten 
steerfhuyze bevonden, ende diveerssche schulden van baten der houderigghe angherekent hennert ende 
proffijteert de voorn. weesen boven den aftrec van de ghemeene schulden van commere ende lasten van 
de voors. steerfhuyze, den oncost van soverledenen begravinghe, uuytvaert ende funeraelien, 
achtervolghende der voors. liquidatie van daten 18 juli 1619 ter somme van 162 £ 8 s.3 g.6 d.ob.p. [...]. 
 
[...] Item de deelvoocht wiert verlaeten van zijnen voochdie ende in zijne stede staende voocht ghecreert 
de voorn. houderghe die up 't gebruuc ende incommen van de voors. goedinghe beloofde haere dochter te 
houden ende onderhauden ofte doen onderhouden van ate, drancke, lynen, wullen ende anderssinne, haer 
siec ende ghesont behouvende, ter scholen gaende, deucht ende eere leerende, al tamelick redelick naer 
staet, metgaders haer deel van de huysinghe te onderhouden van nootsakelicke reparatie, water ende 
windt weerende, ende renten der uuyte gaende jaarlicx te betalen, totdat zij behoorlick haer zelfe 
bedeghen zal wesen ende haer alsdan overlech ende bewijs van hueren goede doen alsoot behoort. 
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Item d'houderighe verzekerde haere handelinghe ende administratie, upratie, persoon ende goedinghe 
present ende toecommende ende voorts bedeghen over haer daarvooren zekers ende borghen, elc voor 
andere ende een voor al, den voorn. Lieven ende joncvrouw Barbare van Wymeersch, weduwe van 
Nicolaas Pijpe, de welcke ten dien fijne renunchierde van de rechte senatus consuly velliani, 
disponnerende dat vrouwe persoonen hemluyden oder andere niet vaillabelick en moghen verobligieren 
van den effecte van welcke zij haer ten vollen houdt ghecertrioreert. 
Item metten overgheven van al welcke kenden hemluyden de voors. deelvoocht, machen ende vrienden ter 
causen van de voors. versteerfte al wel verpaert, gheeffent, verscheeden ende verdeelt in de jeghens de 
voors. houderighe, scheldende haer dienvolghende danof quyte.  
Item in al 't welcke wij schepenen voornoemt, als uppervoochden van de voors. weesen, naer 't rapport 
ende relaes t'onswaert ghedaen bij de voors. deelvoocht, maghen ende vrienden gheconsenteert ende 
gheaccordeert hebben, consenteren ende accorderen bij desen. 
 
Actum den XIIIIen Novembris zesthien hondert neghenthiene. 

 
385.  [136 (1621-'22), fol. 36v-37]: 10 nov. 1621.   Staat van goed toebehorende Jacquemynken en 

Janneken Goossens, Thomaes kinderen die hij had bij Adriaene sCleercx, de wezen toekomende bij het 
overlijden van de voorn. vader, van wie zij naast Philips Goossens bij getijdige oude zijn zelfs zijnde, en 
Gillis de Scheppere, in huwelijk hebbende Joossynken Goossens, hun broer en zuster, geheel hoirs zijn, 
elk een vierde staa. Goed wordt opgebracht door Lieven van der Gracht, der wezen oom en deelvoogd. 
Opgebracht voor der wezen moeder als hauderige en gemene magen en vrienden, te weten de voorn. 
Gillis de Scheppere, zwager, Mr. Pieter van der Coyen, der wezen oom. Huizingen daarin de voorn. 
wezen gerecht zijn tot een helft in de helft en hun moeder in de andere helft: een huis, stede en erve, met 
alle toebehoren, in de Nieuwstraat, ter ene zijde gehuisd de hoirs van Gillis Gheert en ter andere zijde de 
Guldestrate, daarin de overledene de wereld gepasseerd is en de hauderige in woont, belast met 5 sch. gr. 
10 d.p. tsiaers landcijns in diverse items en met een rente ten profijte van het kapel van de kathedraal van 
St. Baafs. Item een huis, stede en erfve met alle toebehoren, op St. Pieters, Augustijn Spillebout gehuisd 
ter ene en .... (niet ingevuld) ter andere zijde; item een vervallen huisje, met erve, in de 
Vleeschauwerstraete, achter de Reep, Jan Vollaert daarnaast gehuisd en geërfd aan de ene zijde en aan de 
andere de hoirs .... (niet ingevuld), gehuurd door Mr. Lieven de Zomere; item drie huisjes naast elkaar, 
waar de Walpoort gestaan heeft, ter andere zijde gehuisd Pieter Bertholomeus, ter andere zijde strekkende 
de brugge, belast met 5 sch. landcijns der stad; item een huisje op de Veebrug dezer stad, op grond van de 
burggraaf van Gent, dewelke de overledene in pacht genomen heeft voor de tijd van 18 jaar, ingegaan op 
St. Jansmis 1614, in huur gebruikt door Jan Packe; item de roerende goederen, waaronder de havinge 
dienende tot de nering van timmerlieden. 

 
386. [139 (1628-'29), fol. 101v-102v]: 9 mei 1629.  Staat van goed toekomende Ghelain, 

Cathelyne, Isabeau, Joosyne en Johanne de Clercq, kinderen van wijlen Pieter de Clercq, verwekt bij 
joncvr. Cathelyne de Huvettere, zijn huisvrouw, hun toekomende bij het overlijden van jonvr. Johanna 
dHamere, overleden huisvrouw van Gheleyn van der Mariën en tevoren weduwe van Marten de Clercq, 
hun grootmoeder aan vaderszijde, van wie zij gezamenlijk een vijfde staak zijn. Goed wordt opgebracht 
door Guillaume van Doorissele, als deelvoogd, jegens de medehoirs, in aanwezigheid van de magen en 
vrienden, te weten Ghelain van der Mariën, houder van voorn. Johanne, mitsgaders Adriaen en joncvr. 
Johanne de Clercq, respectievelijk oom en moeie van vullen bedden, en Loys van der Mariën, oom van 
'halve bedde'. Bestaat uit enkele renten; Grondt van eerfven ende huus, midtsgaders schulden van baeten 
ten steerfhuuse van de voornomden weesen grootvadere paternel ghemeene ende onverdeelt bleven, 
daerinne de voorn. weesen competeert een thiende deel, te weten een behuisde pachtgoed liggende in de 
parochie van Ursele, genaamd het goed te Breebrouck, groot tussen de 17 en 18 bunders, niet belast dan 
met heerlijke en onlosselijke renten, item een huis staande en gelegen achter de brouwerij De Ketele in de 
Veldstraat, ten voorhoofde in het Valckestraatje, belast met renten aan het godshuis van Poortacker, aan 
het Begijnhof ter Hoyen, aan zeker kapittel van de zelve kerk, aan het klooster van de Augustijnen, aan 
het Rijke Gasthuis, van welk huis de houder het gebruik heeft zijn leven lang. Schuld van in totaal 111 
pond 8 sch. 9 gr., aan diverse personen wegens de koop en levering van mout, w.o. aan de wed. van Gillis 
de Clercq. Baten wegens uitstaande schulden wegens levering van bier. Guillaume van Doorisele wordt 
verlaten als deelvoogd en in diens plaats benoemd: Loys van der Mariën fs Gheleyns. Borgen: Adriaen de 
Clercq fs Martens en Pieter Compeyn fs Jan. 

 
387.  [143, fol. 6v-9v]; 7 juni 1632.  Staat van goed toebehorende Pieter, Jan, Adriaen, 

Janneken, Florence en Joosyne de Clercq, kinderen van Adriaen, verwekt bij Joanna Ghijselman fa 
Francois, zijn huisvrouw, de wezen toekomende bij het overlijden van hun voorn. moeder, overl. 25 mei 
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1629, en daarna van voorn. vader, overl. 4 april 1632, van wie zij elk een negende staak zijn. Goed wordt 
opgebracht door Loys van der Mariën, oom paternel en deelvoogd. Magen en vrienden: Francois en Marie 
de Clercq, der wezen broer en zuster en respectievelijk wegens ghetijdigher oude en huwelijkse staat haar 
zelfs, alsmede Joanne de Clercq, gestede beghijne tSte. Lysbeth, moeie paternel, en Ghelayn van der 
Mariën, gehuwd geweest met Joanna dHamere, der wezen grootmoeder paternel. 

 Grond van erven en bezette renten, gekomen van de vader van de wezen, gemeen met de voorn. broeders 
en zusters, alsmede Joos de Clercq, ook hun broer: de helft in de helft van een behuisd pachtgoed in de 
parochie vna Ursel, genaamd het goed Te Breebrouck, groot tussen de 17 en 18 bunder, niet belast zijnde 
dan met heerlijke renten, van oude tijden daaruit gaande, en voorts met bijlevinge van Gheleyn van der 
Mariën als houder van joncvr. Joanne dHamere, moeder van de overledene, tot de helft van de jaarlijkse 
inkomsten zijn leven lang. Voorts enkele renten. Voorts: lenen daarvan de voorn. joncvr. Johanna 
Ghijseman als oudste hoir ten sterfhuis van joncvr. Elisabeth Zutters, houderige van Francois Ghijseman 
de oude, haar vader en en moeder gehad heeft, omme de volle proprieteyt van diere te andveerden, midts 
innebrenghende thaerliederen steerfhuuse den coopschat, ende by faulte van dien alsnoch ghemeene 
metten kinderen van Francois Ghijseman: eerst een leen wezende een behuisde pachtgoed liggende in de 
parochie van Vinderhout, gehouden van dezelve hof, groot met de landen daarmede gaande vier gemeten, 
min of meer, zuid sHeerenstrate, west Lieven de Cuypere met zijn hofstede, noord de Roose, belast met 
10 ponden gr. tsiaers, den penning 16, in profijt van Geerolf Helaut, item een partij meersch, leen zijnde, 
groot 75 roeden, gehouden van Jacques de Marez, liggende in de parochie van Rosbeke, noord de 
Hooghenbrouck, oost de hoirs van Daneel Machiels, zuid de hoirs van Cornelis van de Fonteyne; item 
nog vijf partijen van lenen gehouden van de voorn. Jacques de Marez, van zijn heerlijkheid en hof van 
Wytevelde binnen de parochie van Rosbeke, tesamen groot 36 dagwanden 23 roeden, onbegrepen 
volghende den leenbouck danof men alsnu van de zelve pertyen leens niet en is in de possessie als die niet 
hebbende connen vinden. Gronden van erven en bezette renten, ook gekomen van de voorn. joncvr. 
Joanna Ghijseman, waaruit zij tot een helft erfachtig gestorven is: eerst 250 roeden land liggende in het 
voorn. leen te Vinderhoute en daarmee verpacht; item een stuk land liggende in de parochie van 
Zeveneeke, achter de Bruynenwal, groot omtrent een gemet, gekomen bij koop van Elizabeth Brouckaert; 
voorts diverse renten; andere gronden van erven en bezette renten, de voorn. Joanna Ghijselman en 
daarmee haar kinderen te cavel ghebuert ten sterfhuis van de voorn. Elizabeth Zutters, volgende de 
verkaveling gepasseerd voor schepenen van gedele den 3 december 1630: eerst binnen de parochie van 
Zomerghem 267 roeden land, genaamd Het Drybecxken [...]; item in de parochie van Drongen een gemet 
en 33 roeden op Halewijns kouter [...]; item binnen de parochie van Zeveneecke een partij land groot 708 
roeden [...]; item in de zelfde parochie 605 roeden land [...]; item 524 roeden land in de parochie [...]; 
item 342 roeden land in dezelfde parochie [...]; item in de parochie van St. Lievens Hautem 3 dagwanden 
bos, genaamd De Kevaert [...]; voorts diverse renten. Voorts huis en delen vandien, gemeen als voren 
tussen de voorn. negen wezen: eerst een huis en erve, een brouwerij wezende genaamd De Zwaene, zo 
deze met de ketels, kuipen, bakken, tonnen en andere vlieghende brauhalm gestaan en gelegen is ten 
voorhoofde op de Korenlei, aan de ene zijde gehuisd Robert Hoentkens en ter andere de hoirs van wijlen 
Mr. Govaert Janssens, belast met 3 sch. 10 gr. tsiaers landcijns, ten behoeve van het klooster en hospitaal 
van de Bijloke, 14 gr. tsiaers onlosselijke ten Godshuis van St. Jan en St. Pauwels, 20 gr. tsiaers gelijke 
rente aankomende het kapel van onze Lieve Vrouwe op de Rade in St. Baafskerk, 3 sch. 3 gr. tsiaers ook 
onlosselijk zekere kapel in St. Jacobskerk, 9 ponden gr. tsiaers onlosselijke den penning 16 ten profijte 
van de advocaat Van der Sare, 6 ponden gr. tsiaers ook zo te lossen ten behoeve van Gheleyn van der 
Mariën, gelijk 6 ponden gr. tsiaers in profijt van Pieter van Poucke en 6 ponden 5 sch. gr. tsiaers 
losselijke alsvoren aankomende de wed. en hoirs van Pieter dHavere; item de helft van een huis staande 
door de Zandpoort op de Galgenberg, waarvan de helft competeert de wezen van Franchois Ghijselman fs 
Jans [...], nu gehuurd door Christoffel van Damme; item het vijfde deel in de helft van een huis zo het met 
alle toebehoren staat en gelegen is achter de brouwerij genaamd De Ketele in de Veldstraat, ten 
voorhoofde in het Valckestraatje, belast in het geheel met 2 sch. 3 gr. tsiaers aan het Godshuis van 
Poortacker, 13 gr. tsiaers aan het Begijnhof ter Hoyen, 10 gr. tsiaers aan de kerk van St. Jacobs, en 10 gr. 
9 d. tsiaers aan zekere kapelrie in de zelfde kerk [...] van welk voors. huis Gheleyn van der Mariën het 
gehele gebruik heeft, zijn leven lang. Daarboven competeren de voorn. wezen diverse schulden van baten, 
gesproten over de levering van bier als anderszins, gespecificeert in twee gelijke kohiertjes, zoals die 
heden overgebracht en ondertekend zijn bij een van onze secretarissen [...]; item de voorn. Francois de 
Clercq heeft in prisie aanvaard diverse meubelen en catheylen van huisraad van de voorn. sterfhuis, voor 
de som van 8 ponden 2 sch. 2 gr. Item de voorn. joncvr. Marie de Clercq heeft eveneens in prisie 
aanvaard enige meubels voor 8 ponden gr., item de voorn. Janneken de Clercq is bij prisie overgelaten 
een zilveren jaserant(?) met de toebehoren voor 8 pond gr.; item en aangaande de resterende meubelen en 
cattheylen van huisraden, klederen, linnen en wol, geen uitgezonderd, dezelve zijn verkocht 'metter 
haulche van den stocke' door stokhouder Benedictus Spillebaut voor .....[niet ingevuld]. Deelvoogd wordt 
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verlaten en in zijn plaats wordt aangesteld de voorn. Francois de Clercq, die beloofde de voorn. zijn 
broeders en zusters te houden en onderhouden. Borgen: de voorn. Marie de Clercq zijn zuster en Pieter 
Hebschaep fs Jacques. 

 
 

Reeks 332: Minuten Staten van Goed 
 
 
388.  [Reeks 332, inv.nr. 8, lias xx]: 7 sept. 1589(?) Staat van goed toebeh. Hansken en Lippynkin van 

de Putte, Pieters kinderen die hij had bij joncvr. Anna Heyndricx, de wezen verstorven bij het overlijden 
van Philips van Vlaenderen, waarvan zij hoirs en een vierde staak bedegen zijn, dit boven hun vaderlijke 
en moederlijke staat van goed, alhier voor de voorzaten gepasseerd, die niettegenstaande deze in ...? blijft, 
welk goed wordt opgebracht door Pieter Heyndricx als deelvoogd van de kinderen, jegens joncvr. 
Lysbette sCleercx als houderige van de voorn. Philips van Vlaenderen, mitsgaders Arendt van 
Vlaenderen, mede-erfgenaam verdeeld, in presentie van Jan van de Putte d'oude, grootvader en Jan van de 
Putte de jonge, broeder, (ingevoegd: mitsgaders Arent van Vlaenderen), magen en vrienden. 

 Een hofstede gelegen in de parochie van Nazarette, in het goed genaamd De Beck, groot een half bunder 
en 25 roeden, en nog verschillende stukken land, alsook een bosschelken in Nazarette (w.o. gekocht 8 
aug. 1584) en land in de parochie van Eecke, welke partijen van landen in pacht worden gehouden door 
Jan dHondt voor 4 ponden 10 sch gr. tsiaers, belast met het bijleven van de voorn. Lysbette sClercx als 
houderige tot de helft, haar leven lang. [...] Item alzo de weese competeerden 't 5de deel prete(?) den 12en 
deel in t 4de, bij den overliden van Joos de Cleercq, ende ghele 5de deel preter een 12e in een 8en, bij de 
doot van Lieven de Cleercq van den huuse ghestaen in de Veltstraet zijnde deselve deelen overghelaten 
ande houderigghe voor zes ponden zoo eens, boven den last, daeruut ...(?) daeraf de kinderen proffyte ... 
gr. 

 Item tussen de houderige en de .... hoirs is gemeen gebleven een partij land genaamd de Pilcken, liggende 
in de parochie van Oostwincle, groot omtrent 800(?) roeden. 

 Nog is tussen hun gemeen gebleven een huis en stede, daarin hun een achtste deel competeert, staande ten 
voorhoofde met al zijn toebehoren aan de Brugsche poort, met de last in het geheel van 10 sch. gr. tsiaers 
Onze Vrouwe Up de Rade, 5 sch. gr. tsiaers de Heilige Geest van Ackerghem, 8 sch. gr. tsiaers erfelijk de 
wed. en hoirs van joncheer Jooris Sersanders, 2 ponden gr. tsiaers den penning 16 Joos de Decker, zonder 
breedre gebruikt bij Hercules van Hembise voor 8 pond 10 sch. gr. tsiaers. 

 Item tussen de voorn. houderige en generale hoirs zijn in gemeen gebleven enige schulden van baten, zo 
van pachten en verlopen van renten en enige vliegende schulden van baten, niet verdeeld, mitsgaders 
enige schulden van kommeren, zo die gespecificeerd zijn en gedeclareerd staan in de staad van goed ten 
sterfhuize van de voorn. Philips van Vlaenderen gemaakt, daaraf de (weduwe?) verantwoorden zal, 
daarjegen de voors. weezen met de andere hoirs de voorn. houderige recompenseren moeten 8ste deel van 
een rente avn 2 pond 10 sch. tsiaers den penning 16, die schuldig was Jan de Molijn, bezet op een 
lochting in de Ghelucstrate, 'bij(?) huwelijks gelofte daarin zij ghecondt zijn alhier in vierscaer' [...] (in 
marge: ende blijft belast inde ...? van vijff ponden 3 sch. 3 gr. daerinne zij ghecondt zijn in proffijte van 
de wed. Lieven de Clercq, Jan en Clara sClercx, conforme der acte daeraf uutghegaen den 28 september 
1588) 

 Vervolgens verwezen naar der scriftelicke liquidacie daer tusschen pertijen ghehouden ende 
onderteeckent den 12en december 1587, de somme van 4 pond 6 sch. 4 gr. 5 d. groten, rustende onder de 
voorn. Jan en Pieter de jonge, mitsgaders van de somme van 27 sch. 6 gr. over 't vercoopen van zaden 
ende coorne, die schuldige is Jan en Pieter d'oude. 

 
389.  [Reeks 332, inv.nr. 38, lias 28]: 9 mei(?) 1629. Staat van goed toebehorende Ghelain, Catheryne, 

Ysabeau, Joossyne en Johanne de Clercq, kinderen van wijlen Pieter de Cleercq, verwekt bij joncvr. 
Catheryne dHuvettere, zijn huisvrouw, hen verstorven bij het overlijden van wijlen joncvr. Johanne 
dHamere, overleden huisvrouw van Ghylain van der Marien en tevoren wed. van Marten de Cleercq, 
haarlieder grootmoeder paternel, van wie zij gezamenlijk een vijfde staak bedegen zijn, welk goed wordt 
opgebracht door Guillaume van Doorissele als deelvoogd, verdeelt in presentie van de magen en vrienden 
Gheylain van der Marien, houder van de grootmoeder, mitsgaders Adriaen en joncvr. Johanne de Cleercq, 
oom en moeie van volle bedde, en G....? van der Marien, oom van halve bedde. 

 Genoemd worden enkele renten, w.o. één verkend bij Loys van der Mariën, in profijt van de houder, zijn 
vader, bezet op een huis en brouwerij in de Veldstraat, spruitende uit de koop van dien, 'tachter sedert den 
9 april 1623' (of 1624?); voorts een behuisd pachtgoed liggende in de parochie van Ursele, genaamd 't 
goed te Breebrouck, groot tussen de 70 en 80 bunder, niet belast dan met de heerlijke en onlosselijke 
renten van oude tijden daaruit gaande en met de bijlevinge van de houder; voorts een huis gestaan en 
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gelegen achter de brouwerij genaamd Den Ketele in de Veldstraat, ten voorhoofde in het Valckestraatje, 
belast met (o.a.) 2 sch. 4 gr. tsiaers 't Godhuis van Poortacker, 14 gr. tsiaers aan 't Begijnhof er Hoyen, 10 
gr. tsiaers aan de kerk van St. Jacob en 10 gr. 9 d. tsiaers aan de kappelerie in dezelfde kerk, van welk 
huis de houder heeft het gebruik zijn leven lang, mits bij hem dogende de taparaden(?) daaraan 
behoevende en het betalen van de renten daaruit gaande; enkele personen zijn nog schuldig wegens de 
koop en levering van mout, w.o. de wed. van Gillis de Cleercq; de weduwe d'Aranda is schuldig over de 
levering van bier. De deelvoogd wordt verlaten van zijn voogdij en in zijn plaatst wordt tot voogd 
gecreëerd Loys van der Mariën fs Gheleyn. Borgen: Adriaen de Clercq fs Marten en Pieter Compeyn fs 
Jans. 

 
390.  [Reeks 332, inv.nr. 41, lias 10]: 4 dec. 1630.  Compareerden Franchois, Joos en joncvr. Marie de 

Cleercq, respectievelijk bij getijdige oude hun zelfs en Jan van der Straten fs Zegers als deelvoogd van 
Pieter, Jan, Adriaen, Janneken, Joossyntken en Florence de Cleercq, alle kinderen van Adriaen de 
Cleercq, die hij verwekt heeft bij wijlen joncvr. Joanna Ghijseman zijn huisvrouw, ter ene, en Gerard de 
Scheppere, procureur in de Raad van Vlaanderen, gehuwd met joncvr. Elisabeth van Reysschout, te voren 
wed. van wijlen Franchois Ghijseman fs Jans, in zijn leven ook procureur inde voorn. Raad, en in die 
kwaliteit deelvoogd gecreëerd van Francois en Jan Baptista Ghijseman, tzelfs Frans kinderen, ter andere, 
te kennen gevende dat tussen hun nochtans onverdeeld zijn gebleven de onderschreven gronden van erven 
en bezette renten, gekomen uit het sterfhuis van wijlen joncvr. Elisabeth de Zuttere, houderige 
achtergebleven wijlen Francois Ghijseman d'oude, grootvader en grootmoeder maternel van de voorn. 
kinderen van Adriaen de Clercq, mitsgaders oud-grootvader en oud-grootmoeder paternel van de voors. 
wezen van Francois Ghijseman fs Frans; zo is het dat zij om uit deze gemeenzaamheden te geraken de 
voors. gronden naar voorgaande prijs, calculatie en estimatie verdeeld hebben in twee distincte, zo gelijk 
mogelijke kavels als volgt. [...] 

 
391.  [Reeks 332, inv.nr. 43, lias 31]: 7 juli 1632.  Staat van goed toebehorende Pieter, Jan, Adriaen, 

Janneke, Florence en Joosyne de Cleercq, Adriaens kinderen die hij verwekt heeft bij joncvr. Joanne 
Ghijselman fa Frans, zijn huisvrouw, verstorven eerst bij hetoverlijden van de voorn. haar moeder, 
hetwelk was op 25 mei 1629, en darna van de voorn. hun vader, hetwelk was op 4 april 1632, van wie de 
voors. wezen hoirs en elk een negende staak bedegen zijn, welk goed wordt opgebracht door Loys van der 
Mariën, oom paternel en deelvoogd, in aanwezigheid van Franchois en joncvr. Marie de Cleercq, 
respectievelijk bij getijdige oude en huwelijkse staat hun zelfs, der wezen broeder en zuster, mitsgaders 
joncvr. Joanna de Cleercq, gesteede begijn te St. Lijsbette, moeie paternel, en Gheleyn van der Mariën, in 
huwelijk gehad hebbende joncvr. Johana dHamere, der wezen grootmoeder paternel. 

 Eerst grond van erven en bezette renten, gekomen van de voorn. vader, gemeen met de voorn. hun 
broeders en zusters, mitsgaders Joos de Cleercq, ook hun broeder, w.o. het vijfde in de helft van een 
behuisd pachtgoed in de parochie van Urssele, genaamd 't goed te Breebrouck, groot tussen de 70 en 
bunderen, waarvan voorn. Gheleyn van der Mariën als houder het vruchtgebruik houdt. Voorts: diverse 
lenen, gronden enrenten van de voorn. joncvr. Johanna Ghijselman als oudste hoir ten sterfhuize van 
joncvr. Elisabeth Zutters, houderige bleven achter Francois Ghijseman d'oude, haar vader en moeder [...], 
w.o. een leen wezende een behuisd pachtgoed in de parochie van Vinderhout, gehouden van hetzelve hof, 
groot met de landen daarmee gaande ongeveer vier gemeten, zuid de Heerenstraat, west Lieven de Cupere 
met zijn hofstede, belast met twee ponden gr. in proijft van Gheerolf Helaut, voorts twee partijen lenen 
gehouden van Jacques de Marez, liggende in de parochie van Bosbeke. Ten slotte, onder 'huus en deelen 
van dien ghemeene als vooren tusschen den voors. soverledene weesen kinderen', te weten een huis, stede 
en erve, een brouwerij wezende, genaamd de Zwaene, zo dezelve met de ketels, kuipen, bakken, tonne en 
andere vliegende brauhalmen gestaan en gelegen is ten voorhoofde op de Korenlei, aan de ene zijde 
gehuisd Robert Hoentkens en ter andere dhoirs van wijlen Mr. Govert Janssens, belast met 2 sch. 10 gr. 
tsiaers landcijns ten behoeve van 't klooster en hospitaal van de Bijloke, 14 gr. tsiaers onlosselijk het 
Godshuis van St. Jan en St. Paul, 20 gr. tsiaers gelijke rente aankomende de kapel van onze Vrouwe Op 
de Rade in St. Baefskerk en nog andere renten, voorts een huis staande aan de Zandpoort op de 
Galgenberg, waarvan de andee helft competeert de wezen van Francois Ghijseman fs Jans, nog het vijfde 
deel in de helft van een huis zo dit met alle toebehoren gelegen staat achter de brouwerij genaamd De 
Ketel, in de Veldstraat, ten voorhoofde in het Valckestraatje, in gebruik bij Gheleyn van der Mariën. Ook 
diverse schulden van baten over de levering van bier en andere producten, zoals gespecificeerd in twee 
boekjes. De voorn. Frans de Cleercq heeft diverse meubelen en cattheylen overgenomen, de voorn. Marie 
de Cleercq ook enige meubelen genomen, de voorn. Janneken de Clercq is gelaten eenige zilveren 

 
392.  [Reeks 332, inv.nr. 62, lias 9]: 20 april 1648. Staat van goed toebehorende Joanna van 

Couckelberge fa Lievens verwekt bij Joanne de Clercq fa Adriaens, zijn huisvrouw, overleden 17 okt. 
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1646, van wie de voorn. wees een vijfde staak was, en daarna bij de dood van Cathelyne, Joosyne, Marie 
en Lieven van Couckelberghe haar zusters en broeder, overleden na hun moeder, van wie zij in geheel 
erfgenaam van moederlijke zijde en een tweede staak in de vaderlijke zijde zijn, welk goed wordt 
opgebracht door Jan de Clercq, oom en deelvoogd van de voorn. wees. 

 Gronden van erven, komende van de overledene zijde [...] te Seveneecken, Dickele, Denterghem. 
Gronden van erven en bezette renten binnen huwelijk verkregen en mitsdien deelzaam half en half: in de 
parochie van Mariakercke, onder de heerlijkheid van Schuubroek(?); een meersch leen in de parochie van 
Lovendegem, in de Breestraat [...]; Erfachtigheden gekocht met gemene penningen van het sterfhuis, 
gekocht na het overlijden van de moeder en bij dien deelzaam half en half: meersch in de parochie van 
Mariakerke; onbezette renten en huis daarin de voors. wees zo bij den overlijden van voorn. moeder, w.o. 
een rente ten profijte van de voorn. deelvoogd en van Pieter de Clercq zijn broeder; een rente verkend bij 
Franchoys de Clercq fs Adriaens voorn. o over hemzelf en als voogd van zijn broeders en zusters, in 
profijt van Ghelain van der Marien, bezet op zeker pachtgoed in de parochie van Bustele; [...] een rente 
van vier ponden den penning 16, verkend bij Gabriel Vrient fs Jans, Jacques Maenhaut fs Willems en 
Gheeraert de Clercq fs Pieters; een vervallen huis, immers geruïneerd door de troepen van de soldaten en 
volcken van oorloghen, staande op de baene van de nieuwe Zuidleie, genaamd De Maecht van Ghent, 
buiten de Brugsepoort, belast met landcijns; aangaande de meubelen en catheylen van huisraad, de kleren 
van de overledene en de houder, tin, .... ongemunt, goud en zilver. 

 
393.  [Reeks 332, inv.nr. 66, lias 49]: 17 juni 1649. Comp. Cornelie van Wymeersch, wed. van Sr. 

Philippe dHauwe, dochter van Lieven van Wymeersch bij Johanne van Deynse, representerende een 
vijfde stake ten sterfhuize van wijlen Mr. Anthonie van Wymeersch, mitsgaders een vierde deel ten 
sterfhuize van joncvr. Barbara van Wymeersch, wed. van Mr. Niclays Pijpe, resp. zoon en dochter van de 
voorn. Lieven van Wymeersch de oude, bij de voors. Joanne van Deynse en bij dien in effecte een vierde 
staak in beide de voors.versterften, voorts. joncvr. Johanna van Wymeersch, wed. van Sr. Jan de Cleercq, 
fa Lievens voorn. bij de voors. Johanna van Deynse, representerende een gelijke vierde staak ten voors. 
respective sterfhuis, joncvr. Jooryne van Wymeersch, wed. van Sr. Jan Baptista van Hulthem fa Lievens, 
ook Lievens zone voorn. bij de voors. Johanne van Deynse, Mr. Jan Damman, docteur in de medicijnen 
en joncvr. Jacquelyne van Wymeersch zijne huisvrouw bij hem ter zaken  

 
394.  [Reeks 332, inv.nr. 160, lias 29]: 11 mei 1675. Comp. Jan de Clercq fs Jan, Adriaens zoon fs 

Martens bij joncvr. Joanna dHamere, item Denijs van der Haghen en Jan Baptiste Vlamijnck en met hun 
bij hun authorisatie Cathelyne en Anna de Clercq, hun huisvrouwen, dochters van Gelain de Clercq 
Pieters sone fs Martens bij joncvr. Joanne Dhamers, voorts Mrs. Jan Baptista Coppens en Philipe Anthone 
Papejans, beiden advocaten van de Raad in Vlaanderen, Srs. Jacques Cornelis en Florebertus van de 
Haute, respectievelijk bij procuratie machtig gemaakt over Sr. Franchois van der Brugghen en joncvr. 
Florence de Clercq sijn huisvrouw en joncvr. Anna Pauwels, so over haar zelf als over Joossyntken 
Pauwels haar minderjarige zuster, beide dochters van Adriaen Pauwels en joncvr. Joossyne de Clercq, 
begift van 't recht van successie dat metter dood van joncvr. Joanna de Clercq fa Martens 'voorijl'(?) bij de 
voors. joncvr. Joanne dHamers op hunne moeder zoude hebben gedevolveerd. Item over Adriaen de 
Clercq, als vader en legitieme voogd van Guillaume, Pauwels, Joannes en Ghelyne de Clercq, neffens 
degene die hij in huwelijk nog zal winnen, begifte van het recht van successie dat met de dood alsvoren 
op hun vader soude hebben vervallen, en ook als broeder van halve bedde van Florence de Clercq, 
minderjarige [dochter ....?]. Item over Guillaume van der Meere en Cath. de Cleercq zijn huisvrouw, ook 
Marten Dobbeleere en Jenne van Couckelberghe fa Lievens bij Joanne de Clercq, zijn huisvrouw. 
Insgelijks joncvr. Cathelyne de Clercq, begijntken ten hove van St. Elisabeth, dochter van Pieter, Martens 
zone bij de voorn. joncvr. Joanne dHamers, nevens haar joncvr. Isabeau de Schaepmeester fa Jacques bij 
Elisabeth de Clercq, ook begijn ten voorn. hove, zo over haar zelf als over Jacobus en Gilain de 
Schaepmeester, haar twee uitlandse broeders, en was de voorn. Elisabeth zuster van de voorn. Catheleyne 
de Clercq. Item de voorn. Sr. Jacques Cornelis als vader en gouvernement hebbende over Daniel, Jacques 
en Jan Cornelis zijn drie kinderen gewonnen bij joncvr. Joossyne de Clercq, die mede zuster was van de 
voors. Cathelyne, alle de voors. personen alleene hoirs van de ghele vaderlijke zijde van voorn. joncvr. 
Joanne de Clercq, ende tweede staak van vieren in de moederlijke zijde, item over jonkvr. Cathelyne van 
der Mariën, wed. van Sr. Jan Stalins, zo over haar zelf als haar sterk makende over heer Petrus, Florence 
en Marie van der Mariën, benevens haer Sr. Anthone de Wagenaere en joncvr. Joanne van der Mariën 
zijn huisvrouw, mitsgaders Pieter Jan Kimpe(?) met jonvr. Lievyne van der Mariën, allen kinderen van 
Sr. Loys van der Mariën fs Gelain, bij de voorn. joncvr. Joanna dHamers; ten leste over Sr. Gilain, 
Florebertus en Pieter van den Haute, die zich tesamen sterk gemaakt hebben over hun verdere medehoirs 
die neffens de voors. kinderen van der Marien zijn representerende de andere twee staken van vieren, in 
de meergenoemde moederlijke zijde; te kennen gevende dat de voors. joncvr. Joanne de Clercq, overleden 
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begijn ten hove van St. Elisabeth voorn., geschieden den 4 april 1675, heeft achtergelaten verscheidene 
bezette en onbezette renten en dat zij die, om te scheiden van de voorn. vaderlijke en moederlijke zijde, in 
twee dinstincte kavels van de letters A en B  [zie ook nr. 160-34 en 160-37] 

 
395.  [Reeks 332, inv.nr. 265, lias 31]: 30 juli 1696.  Staat van goed toebehorende Nicasius Cornelis, 15 

jaar, fs Daniel, Jacques' sone bij Joosijntgen de Clercq, dochter van Pieter, gewonnen bij Cathelyne 
d'Huijvetter, de wees verstorven bij het overlijden van voorn. zijn vader bij het overlijden van wijlen 
joncvr. Elisabeth de Schaepmeester, in haar leven gestede begijntje in de hove van St. Elisabeth binnen 
deze stad, gestorven binnen de parochie van Calkene, aldaer ghegaer sijn tot .... van haere goederen den 
25 october 1695, saligher weduwe, dochter van Jacques de Schaepmaecker, geprocreëerd bij Elisabeth 
de Clercq fa Pieters voornoemd, bij de voors. Catherine dHuijvetter, van wien de zelve wees tot aan de 
tweede .... in den tweede hoofdstaak in de moederlijke zijde bedegen is [...] Goed opgebracht door Marie 
de Vrient, wed. van Daniel Cornelis als moeder en staande voogd over de voors. Nicasius Cornelis haar 
minderjarige zoon. 

 Bezette renten gekomen van de overledene moederlijke zijde, waarin de wees gerechtigd is voor een 
vierde deel. O.a. een rente verkend bij Pieter Steyaert, wonende in de parochie van Urssele, in profijt van 
Joanne de Clercq fa Martens, conform wettelijkhede gepasseerd voor de wet [van Ursele] d.d. laatste juli 
1692. Gronden en erven door de vader en moeder bij huwelijk verkregen, in Overmeere, Calkene. Bezette 
renten bij de overledene geconquesteerd. 

 
 

Reeks 333: Nieuwe registers Acten en Contracten 
 
 
396.  [Reeks 333, nr. 3?, fol. 50vo]: 16 nov. 1605.  Comp. Hercules van Hembyze in huwelick 

hebbende joncvr. Elisabeth de Cleercq fa Lievens, dewelcke kende, lydde ende verclaersde deuchdelick 
vercocht hebbende ende vercoopt bij desen an Jan de Cleercq fs Lievens, tselfs Elisabeths broedere 
tvierde duergaende van eenen huuse ende stede zo datte met alle den toebehoorten eertvast ende 
naghelvast ghestaen ende gheleghen es ten voorhoofde in de Lange Munte ghenaempt de Mane and een 
zyde ghehuust Jan van Plassche ende ter andere Beernaert Robyn metten laste van tvier…. van de 
landtcheyns ende sourenten van ouden tyden daeruuyte gaende zonder meer commers, desen coop boven 
de voors. lasten die hy coopere te desen present ende mede comparerende themwaerts neempt es ghedaen 
voor de somme van 64 ponden gr. daerboven dat hy beloofde in proffyte van de vercoopere te betaelen 
eene rente van vier ponden gr. tsiaers den penninck xvi danof deerste jaer vallen zal den 15 novembris 
1606 ende also voorts van jaere te jaere eeuwelick ende eerfelick uuyterlick totter lossing van diere 
gheduerende die hy moghen zal te doene alst hem belieft midts uplegghende de voors. 64 ponden gr. ende 
boven dien tcroos verschenen naer rate van tyde al in zulcken ghelde als ghemeenlick cours ende ganck 
hebben zal binnen dese stede, welcke rente hij coopere bezedt ende ypotequeert up tvoorn. zijn ghecochte 
vierendeel metgaders up een ander vierendeel dwelc hem daerinne te vooren competeerde, maeckende 
dheelft van de huuse, belovende danof de kennesse ende affectatie ten landtboucke te doene terstont naer 
dat hij van tvoors. ghecochte vierendeel in eerfven ghedaen zal wesen, verbindende voorts inde zelve 
renten zynen persoon en goed present ende toecommende […] 

 
 

Reeks 334: Akten en contracten schepenen van Gedele 
 
 
397. [4, fol. 15]: 2 december 1604.   
 
 Actum iien Decembris 1604. 

 
Compareren in persoone Jan de Cleercq, Joncvr. Elysabeth de Cleercq met ende bij den consente van 
Hercules van Hembyze hueren man ende keerckelicken voocht, metgaders Jo. Clara sCleercx bij 
ghetijdighe oudde van bet dan vijftich jaeren huer selfs, de welcke quame in ghedeele van zulcke goede 
ende versteerfte als daer Lieven de Cleerc ende Joncvr. Lievine van Houcke huerluyder vader ende 
moeder, waeren uute ghestorven zijn. Ende datte van der gheheele versteerfte ende goede duergaende 
beheerende danof beste theffens ende naer advenant commere te gheldene, achtervolgends der costume 
deser stede ende den poortelicke steerfhuuse van diere, tzelve verzekerende up huerluyder persoonen 
ende goederen present ende toecomende, ende voorts bedeghen over hemlieden daervooren zekers ende 
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borghen, elc voor andere ende een voor al.  Ghyselbrecht de Grave filius Jacobs ende Jan van Vlassche 
filius Jans.   Actum ut supra. 
 
 

Reeks 400: Stadsrekeningen 
 
 
398. [26 (1477-78), fol. 34-34vo]: 1477. Stadsrekening waarop zijn opgesomd de betalingen van laken voor 

de habitaten van ondermeer de schepenen van de Keure en van Gedele.  Onder deze schepenen wordt 
genoemd:  Jacop de Clerc  vervwere. 

 
 [26, fol. 70]: 1477. Item Pietren de Cleerc die brieven brachte an scepenen van mynen heere 

van Syenes (?) ter causen van de bestande ..... ghegheven by onsen gheduchten ...... den 12sten dach van 
wedemaent anno 78.  12 d. gr. 

 
 

 
Reeks 532: Stadsversterkingen 

 
 
399. [inv.nr. 33; nr. 4]: 1580.  Lijst van personen die vrijwillig geld hadden geleend opdat de stad 

graan zou kunnen inkopen (6 januari - 24 maart 1580) 
 
 fol. 3vo:  6..? Pieter de Cleerck, twijnder 2 £ gr. 
 fol. 8:  4...? Lievin de Cleerk   26 s. 8 gr. (?) 
 fol. 9vo:  6...? Jan de Cleerck   2 £ gr. 
 fol. 13:  9 ...? Jan de Cleerck, curdewanier  3 £ gr. 
  
 
400. [inv. 33; nr. 5]: 9 januari 1578.  Quohier van de leeninge ghedaen bij den inwonende dese 

stede int achtste quartier danof capiteyn es joncheer Anthonis Triest fs. joncheere Joos, hem 
bestreckende in de naevolgende ghewesten thulpen de fortificatie der zelve ende andere zaken dienende 
ende behoudende ber bescheremenisse van de insetene van de voorn. stede, met belofte van restitutie 
binnen eenen jaere naar de voorn. leeninge [...] 9 januari 1578. 

 
 Genoemd in de Lange Munt: 
 
 Loys Schoeman    2 £ gr. 
 Joos de Vylder    2 £ gr. 
 Anthonis vanden Bogaerde  2 £ gr. 
 De wed. van Lieven de Cleerck  4 £ gr. 
 Franchois Pauwels   4 £ gr. 
 De wed. van Boudin Pauwels  4 £ gr. 
 Jan van der Vinct fs. Joos 
 
 
401. [inv. 33; nr. 9]: 10 mei 1578.  ‘Kohier van leninge 1578’. Extract uuten quohiere van de 

leenynghe gheadresseert van weghen mijne heeren schepenen thulpen der fortificatien deser stede van 
Ghent, inhaudende all eendelicke de persoonen die alsnoch niet betaelt enhebben huerlieder 
prestae[tie] , niet jeghenstaende diversche dachvaerdynghe [...] 10 mei 1578 (749 namen) 

 N.B. W.o. ook veel bekende namen, als Mijnheere van Ryhove, Borluut, Jr. Charles en Nicolaas 
Utenhove, Mr. Charles Rym ambassadeur 

 
 fol. 1: De weduwe van Joos de Clercq  20 s. gr.  (An St. Janskercke) 
 fol. 3: De weduwe van Jacob de Cleerck   zonder bedrag  (In de Ketelpoort) 
 fol. 3: Martin de Clercq    3 £ gr.   (Veldstraat) 
 fol. 6: Pieter de Cleercq      (Nieustraete) 
 fol. 9: Jan de Cleercq     20 s. gr.  (Oude Veste) 
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Register Z. 

 
 
402. [---. fol. 286-303]: 15 maart 1578.  Lijst van personen, opgesteld door de ‘XVIII’, de raad van 

Gent na de calvinistische ‘coup’ onder leiding van Jan van Hembyze en Francois de la Kethulle, heer van 
Ryhove19. Deze lijst betreffen 26 geestelijken of geestelijke instellingen en 497 burgers, die voor een 
bepaalde som werden aangeslagen, daar de Staten Generaal geld nodig hadden. Er wordt gesteld dat het 
hierbij gaat om de meest gegoede bovenlaag van de stad. Op de lijst vindt men ook: 

 
wed. Lieven de Cleerck  (= Lievine van Houcke). 
Gillis de Cleerck 

 
 Het was niet noodzakelijk te betalen in munt: ende zalmen inde voorsegde leeninghe moghen gheven het 

zilverwerck van de Antwerpsche ende Gentsche kuere ten vijf scellinghen grooten d’once ende het 
croongault ten XXIIII guldens elcke once. De sommen zouden later worden terugbetaald. 

 
 
 

Familiepapieren De Clercq [1320] 
(beslaat meer dan 35 dozen, daarvan ca. 15 vluchtig bekeken) 

 
 
403. [doos 5]: 1665.    Quohier van de ghemeene schulden van baeten, procedeerende van 

achterstellen van pachten ende renten bevonden ten sterfhuyse van jonkvrouwe Joanna de Clercq, 
overleden weduwe van Sr. Pieter van Hulthem, daerinne dese twee weesen competeert elck een selfder 
deel.  (10 pp.) 

 Betreft ondermeer pachten van diverse behuisde hofsteden en stukken land in verschillende parochies. 
 Ook genoemd onder de schulden: Item an eenige aermen binnen deser stede eene rente van 12 sch. gr. 

tsiaers ten lijfve van Joosyne Antrap bij de voorouders van de overledene gelegateert voor aelmoesse. 
 Ondertekend door: P. van Hulthem,  A. van Hulthem,   Anna van Hulthem,  Isabella van Hulthem. 
 
404. [doos 7]:   Drie akten op perkament m.b.t. Martin de Cleerc fs. Pieters  (dd. 1549, 1567, .....): 

betreffen transporten. Akte d.d. 8 nov. 1567 voor schepenen van gedele. waarin Martin de Clerck filius 
Pieters verklaart deugdelijk getransporteerd te hebben op ten behoeve van Jan Heyman filius Lievens een 
som van ... sc. groot tsiaers, losrente, den penning 16, bezet op hofstede in de parochie Calkene. 
Geregistreerd schepenen fol. 118. 

 
 

Familiepapieren Van Hembiese [2928] 
 
 
405. [document]: na 1633. Successie van eenen Bastaert nopende de vaderlycke syde aende 

gecommitteerden van de majesteit aenghewesen tot exclusie van moederlycke vrienden’  (8 pp.) 
 
 De President ende Raedslieden sConicx van Castiliën, van Leon en Arragon [.....] Grave van Vlaenderen 

etc., geordonneert in Vlaenderen doen te weten allen lieden, dat uuyt ende dien de gheene de hoirs van 
wylen Joncheere Hercules van Imbiese, ons op den 24en november(?) 1633 by requeste hadden doen 
vertoogen ende te kennen geven, hoe dat den voorn. Joncheer Hercules was overleeden, poorter deser 
Stadt, en dat volgende de notoire gedecreteerde costume deser Stede rub. 26 art. 2 wert aenden overleden 
bastaert ghesucedeert int gheheele by de collaterale hoirs vande moederlycke zyde, ter excluse van de 
heere ofte [fisque ?], Ende hoewel dat dheer Passchier vander Eest, hem qualifieren by den Prince 
ghecommitteert te wesen totten ontfanck ende vervolch van diergelycke domainen hem wel behoorde 
daernaer te reguleren, zonder de supplianten te molesteren. In de libre aenbeedinge van de volle 
successie van de voors. Joncheere Hercules desen nochtans niet jegenstaende was hem daghelycks 
vanterende ende de supplianten dreeghende te ontvreemden ende aen te slaen deen helft vande successie 
van de voorn. Jo. Hercules uuten hoofde van zyne majesteit als verstaende te representeren de vaderlycke 

 
19 Zie voor meer informatie over deze lijst: A. Despretz, De instauratie der Gentse Calvinistische Republiek (1577-79) Gent 1963, 
vanaf p. 78. 
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zyde jegens de dispositie van de voors. costume.  Omme waerschens te voorsiene de supplianten baeden 
dat hemelyck soude verleent worden Commissaris ende dat den voorn. dheer Passchier vande Eest 
geordonneert zoude worden voorden zelve commissaris thuerlieden laste heesch te maecken van sulcx als 
hy wiste te pretendeeren en op peyne van hem gheimponeert te worden een eeuwich swygen. Op welcke 
voorn. requeste wy gedisputeert hebben als commissaris een tusschen ons, hadde den voorn. vander Eest 
hem qualifierende commissaris van Joncheer Frans Destrompes ontfanger van het extraoridinaire van 
Vlaenderen voor de selve commissaris gedient van heesch.  Zeggende waerachtich ende tusschen partyen 
in confesse te zyne, dat de voorn. Jo. Hercules van Imbiese was gheweest bastaert ende overleden sonder 
eenighe kinder achter te laten [....] 

 [...] waer jegens Frans, Guillaume ende Jan Bambosch filii Lievens Arentszone ende Christoffels, Jan, 
Maeyken, Neelken ende Lieven van Bambosch filii Jan Adolfszone en sort en hemlieden qualifierende 
zeyden dat voorn. Arent ende Adolf waeren gheweest broeders van wylent Joosyne van Bambosch, 
moeder naturel van de voorn. Jo. Hercules, geprocreeert by Jonker Jan van Imbiese, in sulcker wys, dat 
sy bestaende aen den voorn. Jo. Hercules als andersom in derder graet, waeren capable om t 
apprahenderen de gheheel successie van deselve Hercules [.....]. 

 
 [Appostile:  ‘Libelle van de Raedt in Vlaenderen  fol. 89 en 90’] 
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Archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent (tot eind 1801) 
 
 
406. [Register R31d]: 1295 en 1330.  Register van hoofdcijnsplichtigen van de St. Baafsabdij, 

opgetekend per parochie in 1295, met aanvullingen in 1330. (N.B. Hieronder een vertaling van de 
Latijnse tekst) 

 
Fol. 39vo-40ro: Erondeghem 
[…] 
Margareta, dochter van [geschrapt: Gilliens] Blankards, zuster van Gillins Clericus 
Margareta vrouw van Johannes Blankards 

[…] 
Margareta en Katharina, kinderen van M[argareta], de zus van Egidius Clericus 
[…] 
Goessen, zoon van Alisa Clericus 
Ely, zijn vrouw 
Balduinus en Katharina en Gertrudis, kinderen van Beatrix, […?] van Goessen Clericus 
Katharina, haar/zijn dochter 
[…] 
Ely, vrouw van Thomas Clericus 

 
 
407. [O5651 (O3756)]: 16 juni 1561. Uittreksel uit schepenboek keure, houdende vestiging door Martin 

de Cleerck van een losrente van 20 s. groot ‘s jaars ten voordele van Adriaen Anthone op zijn huis in het 
Burrestraetkin (= Jodenstraat), charter. 

 
 Kenlic zy allen lieden uute dien dat Martin de Cleerck fs Pieters ghehouwen stondt in wylen joncvr. 

Beatrice Huymans weduwe was van Adam Wedemaer van twintich scellingen groten tsiaers losrente den 
penninck zestiene vallende telcken kerssavonde volghende zyne obligatie in daten 24 feb(?) 1550 by hem 
ghesubsigneert danof de tydt van bezette ofte lossinge daerby ghedesigneert ... zo eyst dat voor scepenen 
van ghedeele in Ghendt ghecompareert es de voorn. Martyn de welcke de zelve rente van twintich 
schellingen groten tsiaers beloofd Adriaen Anthonie als alleene hoir bedeghen van den voorseyde joncvr. 
Beatrix zyne moeder was te betaelene telcken kerssavonde van zuvere van alle ... ofte andere penninck die 
van sConyncx weghe of anderssins daer uppe ghestelt mochten werden daerof deerste .... vallen zal te 
kerssavonde 1561 naestcommende welcke rente hij comparant bij dese wettelick gheassigneert bezedt 
ende gheypotiqueerdt heeft belovende danof de kennesse te doene bij den landheren zoo't behoort, zonder 
tselfs Adriaens cost oft last, up zyn huys ende stede mette plaetsen aysementen ende vryheden an alle 
zijden van voorts tot achtere dat ... behoort ende aenclevende staende int burrestraetken achter de 
watermuelene nourts(?) jeghens over de grooten water steeghere daer hij comparant nu inne woondt, de 
hoirs van Mr. Jan de Cleerck presbiter was ghehuyst daerneffens met houchuuse an deen zijde ende 
Olivier Vlaminck an dandere, tzelve huus metten voors. houchuuse te zijnde belast met vier scellinghen 
twee penningen grooten tsiaers te landcheyns den Helighen gheest van sente Jans kerkce ende noch met 
ghelycke vier schellingen twee penningen grooten tgulde van onse vrauwen B.... der zelver kercke, boven 
dien es tsvoors. comparant huus alleene belast met twintich schellingen grooten tsiaers reste van dertich 
scellingen grooten tsiaers den penninck zestiene ten proffijte van Jacob de Cleerck fs Gillis spruytende 
uuten coope bij hem comparant ghedaen van de rechte dat hy Jans(?) int zelve huus hade metgaders twee 
ponden grooten tsiaers losrente den penninck achte te lossene, Augustijn van Hu...., alleenlick ten 
sysue(?) van Anthonis zynen zone zonder meer commers, Ende ter meerder bewaernesse van de voorn. 
Adriaen(?) heeft hij comparant de voors. twintich schellingen gr. tsiaers losrente voorts versekert up ..... 
(?) present ende toecommende [....] 
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 Ghedaen 16 juni 1561 int scependom van her Jan de Gruutere, ruddere. 
 Gheregistreert folio 20 (of 200?) 
 
 
408. [inv.nr. 8779, fol. 61vo]: 20 juni 1420. Cartularium met daarin uittreksel uit het Gentse schepen-

boek van de keure, houdende verkoop door Gillis Wayberch, priester, aan Pieter de Clerc en zijn vrouw 
Kateline Rommels, van een huis in de Burresteghe bij de watermolen, belast met een rente voor de 
heiligegeest en Onze-Lieve-Vrouw op de Rade, tegen een lijfrente van 4 pond groot ’s jaars die gevestigd 
wordt op het huis. (kopie uit 1446). 

 
 
409. [8258 (K 5358)]: Legger van de renten van van Onze Lieve Vrouwe op de Rade in de St. Janskerk te 

Gent en daarbuiten, 1402, met aanvullingen van latere datum 
 

Te Bamesse 
  
 fol. 3vo: Up de houc van d'Ondadichesteghe bij den casteel Wandelaert up de blauwerie ghecocht ieghen 

Symoen Pijl ende Katheline sijn wijf int jaer 1314 
 Jan van Meere volre 
 Gillis de Vriese   latere aanvulling: Gillis de Cleerc 15 sch. 
  

Te Kerstavonde 
 
 fol. 6ro:  Bij de watermuelen up den houc van de borresteghen up de verwerie ende gaf Jacob van 

Ravescoete int jaer 1360 
 Kerstiaen Danijde 
 Kareline sQuinkers   latere aanvulling: Gillis de Cleerck  20 sch. 
 
 fol. 6vo: In dende van den Nederen Quathamme bij de Nieuwerbrugghen ende was ghecocht jeghen 

Fransoys sLoenen fs Fransoys int jaer 1371 
 Fransoys sLoene   Beatrice Kerstemans 
 Pieter Loetins    latere aanvulling:  Jan de Cupere    3 pond 
 

Te St. Jansmesse 
 
 fol. 7vo:  Bij de watermuelen up den houc van de borresteghen ende gaf Jacob van Ravescoete int jaer 

1360 up de verwerie 
 Kerstiaen Danijds 
 Kareline sQuinkers latere aanvulling: Gillis de Cleerck  25 sch. 
 
 
 
410. [8259 (K 5359)]: Legger van de renten van Onze Lieve Vrouwe op de Rade in de St. Janskerk te 

Gent en daarbuiten, 1520; tevens ontvangboek tot 1532 en met aanvullingen tot 1544 
 
 Fol. 1: Inleiding 
 Dit zij de ervelicken renten van onser vrouwen gulde up de ra in sint Jans kerkce te Ghend ghetrocken 

uten ouden registers. Eerst beghinnende in de prochie van St. Jans beghinnende met 1 december anno 
1520 

 
 Fol. 2ro: Te kerstmesse 
 Gillis de Clerck up 2 huuse achter den watermuelen ande steeghere 4 sch. 2 gr. 
 
 Te bamesse 
 De selve up den houck van dondaghe steghen up zijn huus 2 sch. 6 gr. 
 
 
 
411. [K 1243]: Handboek van renten horend bij het hof van Papegem, eind 14de – begin 15de eeuw. 
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 Fol. 45: RENTE VANDEN HOVE VAN PAPEGHEM 
 Jan Keerman [daarboven in later handschrift: Pieter Lotins] 10 sch. 2 cap. van h. bundre driesch van 

Pieter van Adeghem  
 
 Fol. 48vo: Lysbette vander Dorne [daarboven in later handschrift: Goesin de Clerc]  1 clab. corens 

1. clab. enen. 2. d. van 1 dachwant. ten drien steden gheleghen dats te wetene up doghe couter, up enen 
acker ende up doverse velt, van Heylen van Aelbrouc 

 
 Fol. 51vo: Joncvrouwe Cateline van West, Jan Roelins20 wijf te Ghent [daarboven in later handschrift: 

Pieter Lotins] 1 spent alster enen 1 hoen 3 d. vander groter ofstat 2 sch. van h. bundre per ter 39 roeden 
in baesmersch, 3 clab. enen 3 d. gr. van h. bundre 13 roeden ofsteden van Heinric Autassijs, 2 clab. enen. 
van den merschelkine vor de ofstat, de hoen 1 d. van 127 roeden mersch  an Lieven van der Beke, 1 hoen 
van 13 roeden ettinghen ant straetkin van Heinric Autassijs, 2 clab. h. enenen 4 d. van h. bundre 6 roeden 
lants van Gosins kindere van Branteghem, 1 h. clab enenen h. hoen van 46 roeden mersch van Michiel 
den Baertmakere, commende al van Pieter van Adeghem 

 
 Thoor van den Clerc van Bileghem [daarboven in later handschrift: Lonis Donkers kinderen en heer Jan 

de Clerc elc delt] 4 clab. enenen 6 d. van 3 dachwant up de heyde, 2 clab. h. enenen van 1 h. dachwant 
lants, up de coutre en up enen acker van Heylen van Aelbrouc [in marge, in later handschrift, zelfde als 
boven: Trude Clercx] 

 
 Fol. 59:  RENTE TE EERDEGHEM TOEBEHORENDE DEN HOVE VAN PAPEGHEM 
 sClercx kinderen van Bileghem [daarboven, in later handschrift: Lonis Donker kinderen (dit 

doorgestreept) en Gillis de Clerc, elc delt] , h. hoen van 1 dachwant mersch te Coukelaer van Heinric 
Nocken. 

 
 Fol. 59vo: 

[…] Cateline van Coukelaer Pieter Clerx wijf tAelst [daarboven, in later handschrift: Willem Michiels] h. 
clab. enenen van de Rietinsch. van meester Arent van Coukelaer. 
 
Pieter [daaboven, in later handschrift: Donker of ] van Cotthem 1 hoen 3 clab. enen. 2 d. van 3 dachwant 
mersch te Coukelaer heetende tHoflant, van Heinric Lotin 
 
 

 
Archief van de St. Jacobskerk 

 
 

412.  S 851: Legger van renten en onroerende goederen van de Heilige-Geest, 1492 - eind 16de eeuw 
 
 Los vel bij fol. 18: 
 
 Joncvrauwe Gheertrude Danckaerts wed. van Jacob Hendricx, Quinten Hendricx zone van den voorn. 

Jacob, Willem Gherolfs ende Martin de Clerck elk ghetraut hebbende eene dochter van vorn. wijlen 
Jacob Hendricx ende insghelijcx Jan de Peyster over hem zelven ende Christoffel van der Haghen als 
ghetraut hebbende een dochter van wijlen Ynghelram de Peyster, gaen respectivelick ende elck alzo verre 
alst hem angaet ende gherecht es uut erfven van zulck recht actie ende contingent als henlieden 
respectivelick ende elck in tzijne competeert an ende in thuus van wijlen Jacob Hendricx staende in de 
Donckersteke ende erven daerinne Joos Hendricx metten laste uuten zelven huuse gaende, in kennesse 
der waerheden zoo hebben de voorscreven persoonen dese onterfenesse ende erfenesse onderteekent 
dese. 

 [Handtekeningen van: C van der Haghen, Q Heyndricx, Jan de Peyster, Wyllem Gherolf, Ghetrude 
Danckaert, en M Cleerc] 

 
 Joos de Clerck in den naeme ende als voocht van Joos Hendricx over jaereghe ....? weese in 

naervolghende zaeken gheauctoriseert heeft de deelen van den voors. huuse competerende den voorn. 
Joos belast met 2- sch. gr. tsiaers losrente den penninck 16 ten behove van Pieter de Sceppere fs Pieters, 

 
20 Jan Roelins: schepen van gedele te Gent in 1387, 1401 en 1407. 
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blijckende bij wettelickhede ghepasseert voor scpenenen van den keure den 13 octobris xvc deryenvijftich 
(1553), geregistreert fol. 155 [...] 

 
 Joos Heyndricx fs Jacops ende Lieven van den Wincke(?) fs Joos stellen up erfven Thomaes de Vos fs 

Sanders int voorscr. huus nu ter tijt in tgheele belast boven den landcheijns met vijf ponden 7 sch. 6 d. 
tsiaers losrente den penninck 16 [...] 

 
 Item Thomas de Vos stelt ter erfven Lieven Loenis int ... met de voorschr. lasten per copiam bij de kuere 

in daten den 14 lauwe 1580 geregisgtreert fol. 24 
 
 
413.  S 855: Legger van renten en onroerende goederen van de Heilige-Geest, tevens register van 

fundaties, 1514 
 
 fol. 16v: 
 Ande nieubrugghe ande noortzijde 
 Gillis de Cleerc 24 sch. p. 
 Up de houc van de nieuwebrugghe recht over den hoorne 
 Item van dese rente es eene wettelicke copie in daten van den 26en daghe van sporkele 1458 in 

scependom dher Jans uuten hove fs Jacops dher Jan Moerans gher. folio 73. 
 [...] 
 
 fol. 18: 
 Ande freremineuren brugghe 
 Jan de Vriese 40 sch. p.  
 An de voet van de freremineuren brugghe ter Veltstraete waert 
 Item dese rente es lantseyns ende daer af es eene wettelicke updracht in daten van dien 26 daghen van 

laumaent(?) 1458 fol. 60 int scependom dher Claeys van der Sickelen ende her Pieter Huereblocx ende de 
opdracht verclaert van eenden rolle dier af es 

 [...] 
 
 
414.  S 852: Legger van renten en onroerende goederen van de Heilige-Geest, omstr. 1560 e.v. 
 
 Fol. 46: Ande Freremineuren brugghe 
 
 Bamesse 
 folio 33 
 .. folio 152 
 Hieraf es oock een rolle 
 
 [Toegevoegd: De weduwe van] Jacob de Clercq fs Gillis [doorgestreept: ende Joos van der Vivere] 

[toegevoegd: ende Jan de Meyere fs Jans] uut huer twee huusen ende erfven ghescheeden ende ghespleten 
van eender steenen loove staende an de voet van de freremineurenbrugghe een huus ende woonste 
gheweest hebben danof nu twee woonsten ghemaect zijn, deene woonste wezende eene verwerije ende de 
groote loove [toegevoegd: de voirscr. weduwe van vorn.] Jacob toebehorende ende dandere den vorn. 
Jan de Meyere staende vast ande voet van der brugghe ende aldaer ghestaen in twaeter naerst der voors. 
verwerije 3 sch. 4 d. gr. 

 
 Eerst eene rente van twee ponden gr. tsiaers losrente den penninck 20 toebehorende Jan Coorenaert ter 

cause van zijne huusvrouwe per wettelichede ghepasseert voor scepenen van de keure den 29 wedemaent 
1520, geregistreert folio 130. [Toegevoegd: deze rente competeert nu Arent van Keverwyck by transport] 

 
 De woonste van de voorn. Jacob de Clercq es belast met eender rente van 30 sch. gr. tsiaers te lossene 

den penninck 16 in profijte van joncvr. Gheerardyne Triest wedu. van Thomaes de Cokere per 
wettelichede ghepasseert voor scepenen van ghedeele den 17 septembris 1562 gheregistreert folio 84. 

 
 ...? van de voors. woonsten zijnde gaende de erfelicke onlosselicke ... renten hiernaer volghende boven de 

voors. landtcheyns 
 Eerst 2 gr. 4 d. p. tsiaers aen Heleghen Gheest van St. Janskercke 
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 Item 10 gr. tsiaers ter kercke van St. Michiels 
 Item 4 gr. 6 d. p. tsiaers den clooster van St. Claeren(?) buuten Ghent 
 Item noch 5 gr. tsiaers tclooster ter Roosen buuten Aelst 
  
 [...] In sprekene Jan de Meyere fs Jans wien de 2de woonsten nu schijnt toe te behorene omme te wetene 

jegens wie hij de zelve ghecocht heeft midts dat in landtboucke bekent staen de voorn. Jacob de Clercq 
ende Joos van de Vyvere 

 
 
415.  S 853: Legger van renten en onroerende goederen van de Heilige-Geest, omstr. 1560 e.v. 
 
 Fol. 143: Over dandere zijde van de Nijeuwebrugghe 
 De wed. van Pieter de Clercq 
 Int bouck de anno 1449 fol. 89 staet bij dese rente goet bescheet 
 Int bouck de anno 1514 folio 16vo ... partije van 24 sch. gr. 
 ende dander van ghelycke 24 sch. gr. folio 38vo 
 In den landtbouck daerinne folio 31vo ende dandere folio 11vo 
 
 Uut heelft van haeren huuse ende erfve met eenen hautenen ghevele thenden ende up den houck van de 

Nieustraete commende jeghen over den hegghe van Nieubrugghe staende up de slincke handt commende 
van de Veemaerct, oock commende tzelve huus jeghens over thouchuus staende up dandere ende rechte 
zijde van de voors. Nieustraete ghenaempt den Hoorne eene brauwerie wesende met eenen steenen 
ghevele ende zoo de voors. verwerie wijlen eene brauwerie gheweest heeft, zoo is de zelve ghenouch 
gheheft an alle zijden hoe wel dat maer een thus(?) en es, zo dat Thomaes Blanckaert derneffens ghehuust 
en gheerft es ter Nieustraete waert, ende ter andere dat men nompt den Aert, jeghens over twaeter Lieven 
ende Willem de Somere. 

 
 Fol. 148: In de Donkersteke 
 Int bouck de anno 1514 folio 2vo 
 Inden landbouck folio 17 
 Thomas de Vos 
 [...] Uut zijnen huuse ende erfve een breeden hauten ghevele tusschen den uutganck van de Lieu(?) up de 

Hoochepoort ter eender ende ter andere Pauwel Peron met zijnen huuse ende steenen ghevele te 
Coorenaert waert 

 Item de voorn. Thomas de Vos fs Sanders gaet uute eerfven uuten deesen huusse twee woensten weesende 
ende heeft daer inne gheerft met de halst boven den lantseyns van vijf ponden twaelf schellingen ende 6 
groten tsiaers den penninck 16en aencommende dyversche rentiers Lieven Loenis fs per copien voor der 
kuere in daten den 14 lauwe 1580 gheregistreert fol. 24. Onderteektent L. Heylinck 

 
 Fol. .... An de Freremineuren brugghe  
 Jacob de Clercq ende Jan de Meyere 
 
 Inden landtbouck fol. 33 
 Inden bouck anno 1514 fol. 18 
 Inden bouck anno 1449 fol. 147 staet goet bescheet van deser rente en de vier Helighe gheeste hebben 

den up ghelycke rente, danof hier vooren fol. 153 [...] 
 
 Landtcheyns per wettelichede 3 sch. 4 d. gr.  
 
 Uut eenen huuse nu twee woonsten wezende an de voet van de freremineurenbrugghe ter Velstraeten 

waer de groote loove eene verwerye wezende toebehoorende de voorn. Jacob de Clercq ende d'andere 
woonste de voorn. Jan de Meyere in pertyen 

 Item naempt de steenen loove up de zijden van de watere metten ganghe 
 
   

Archief St. Nicolaaskerk 
 
 
416.  S 138: Landcijnsboek St. Niklaas, Heilige Geest, 1528 - eind 16de eeuw 
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 Fol. 35: Joos Beys op tKetelkin een brauwerie 6 pond p. 
 Lancheyns folio 17 
 Bouwen de Buc staet hier af ter eerven van den derden van den huusen naer tverclaers van een fransinten 

brieve in Herbussche bouc gherecht fol. 13; ende eene pampiere briefkin in Vincents bouck fol. 15, 
inhoudende zo hier naer volght, Item de brouwerie in de Ketele in de Velstrate commende tot den watere 
metten plaetskene ende huuskene daer toe behorende belast met 10 sch. gr. tsiaers den Heleghe Gheest 
van St. Niclaus, den Heleghe geest St. Michiels 2 sch. 7 d. gr. erfelic, der cotidiane St. Jans 13 gr. ende 
uuten cleene huuskene den Heleghe Gheest St. Michiels 18 gr. boven dien noch eenen capelrie 16 gr. 3 d. 
p.  

 [...] Bij den overlijdene van Bauwen de Buc so comt hier ter eerven Lieven de Buc ende Willem van 
Vaernewyc vervanghende de wed. van de voorn. Bauwen, de welcke comparanten harlieden actie 
vercohten hebben Jan van Hoorenbeke fs Lievens volghende zekere wettelickhede ghepasseert bij der 
keure in Ghendt in daten den derden september 1541 gheregistreert in den bouck van vrij huus ende erve 
fol. (1?)68 [...] boven desen den zelven Jan van Hoorebeke es commen ter erven in dandere twee deelen 
van de gheheele huuse bij versterfte van Lieven Hoorebeke [...] naer uutwijsen der copijen van der keure 
in daten den 27 janewarie 1544, gheregistreert int bouc van d vrij huus ende erve fol. 78 [...] 

 De voorn. Jan van Hoorebeke stelt van dese huuse ter erfven Martin de Clercq fs Pieters dies behaudt hij 
daero besedt 16 pond gr. tsiaers den penninc 16 per wettelickhede van ghedeele in daten 10 martij 1576 
stilo novo gheregistreert fol. 220. 

 Van dese 16 pond tsiaers heeft de voorn. Marten de Clerck ghelost [...] in handen van der wed. van Jan 
van Hoorebeke volghende der qutinge staende up de dors van de voorscr. wettelichede, dies ontslaet de 
voors. ...? huusken staende achter de Valcke, actum den 14 aprilis (15)81 

 Van dese 14 pond gr. tsiaers reste van 16 ponden gr. zijn noch ghelost in hande van de wed. van Jan van 
Hoorebeque twee ponden gr. tsiaers ende de quitancie vup den dors van de wettelichede gheteekent [...] 
actum dese 24 februarij 1583. 

 Van desen onderscreven last van 12 pond gr. tsiaers lost Marten de Cleercq fs Pieters jeghen wed. Jan 
van Hoorebeke twee pond gr. tsiaers per forma ...? van de zelve Tanneken, wed. Jan van Hoorebeke up 
de wettelickhede staende [...] 11 novembris 1583, resterende noch 10 pond gr. tsiaers 

 Dese voors. Marten lost in handen van de voors. joncvr. Anna andere twee ponden gr. tsiaers volgende de 
kennesse van beede pertien hier present, actum 9 septemberis 1584, blijft noch 8 pond gr. tsiaers den 
penninck 16. 

 [...] 
 
 
417. [S 137]: Landcijnsboek van St. Niklaas, Heilige Geest, binnen Gent, 1587-1794 
 
 [Fol. 25]: IN DE VELTSTRATE - ST. CHRISTOFFELS DAGHE 
 
 LANTCHEINS. MARTEN DE CLEERCK OVER JAN VAN HOOREBEKE GHELT JAERLICX UUT ZIJN HUUS GHENAEMPT 

TKETELKE EEN BRAUWERIE TOT 6 D. SIAERS, HOEWEL TZELVE HUUS STAET OOC BETAELT UP DEN LANDTBOUCK 

VAN VRIJ HUUS ENDE ERVE VOLGHENDE DEN VOORGAENDE REGISTRE 
 
 Quiratur in den voergaende registre fol. 35, van de erfenessen ende belasten, ende inden francynen bouc 

fol. 26 verso ende aldaer gheenen lantcheyns 
 
 Bij den overlyden van Marten de Cleerck en d'een heelft van dezen huuse ende brauwerije ghesuccediert 

bij joncvrauwe Joanna sHamers zyne weduwe, ende dander heelft es verstorven up Hansken, 
Adriaentken, Maertken, Pieterken ende Joanneken de Cleerck, haerlieder beede vijf kinderen, blijkende 
bij haerlieder staet van goede ghepaseert voor schepenen van ghedeele in date 19 januarij 1585 
gheregistreert fol. 56. Actum ten lantbouck den 29 juli 1618. 

 
 Naer den overlijden van Martken de Cleerck en dat heer Jan de Cleerck hem begheven heeft totten 

gheestelicken state in tclooster van Sente Pieters, zo zijn haerlieder twee deelen, zo zijn haerlieder twee 
deelen van vijfven van dheelft van dezen huuse ghesuccedeert ende verstorven up Adriaen, Pietken ende 
Joanneken de Cleerck haerlieder broeders ende zustere, zodat zij nu gherecht zijn elc in een derde van de 
voorn. heelft, van dezen huuse, actum ten lantboucke ten zelve daghe, maende ende jaere als boven. De 
voorn. joncvrau Joanna sHamers es tzijde thuwelicke gheallyeert met Marten de Mey, haeren tweeden 
man, dien welcken curts daer naer ooc overleden es zonder eeneghe kinderen bij haer gheprocreert 
thebbene, de welcke uute ghecocht heeft zijne hoire, te wetene joncvrau Barbara de Mey, ghestede 
beghijne tSente Lysbetten over haer zelven, ende voorts vervanghende joncvrau Marie de Mey huus-
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vrauwe van Guillaume Oliviers, joncvrau Franchoise de Mey, ghesellenede van Remy Oliviers, beede 
dochters van de voorn. Marten de Mey, midsgaders Catelyne Ryckaerts fa. Ghijselbrecht bij joncvrauwe 
Elyzabeth de Mey, tzamen representerende die gheheele vaderlicke zijde int versteerfte van voorn. Marten 
de Mey fs Adriaens, voorts Jan de Bruuckere fs Gillis en Loys de Bruuckere fs. Adriaens over hemlieden 
zelven, gheheele hoirs ende elc eenen tweeden staeck van moederlicke zijde int zelve versterfte, dezen 
uutcoop es gedaen voor de somma van tzeventich ponden groten boven alle commeren, costen ende lasten 
van de voors. sterfhuuse, per wettelickhede ghepasseert bij schepenen van ghedeele in daten 21 mey 
1588, ghepasseert fol. 2, actum ten landtboucke ut supra. 

 
 Daer naer heeft de voorn. joncvrau Joanna sHamers getraut voor haeren derden man Ghelain van der 

Marien fs Loys, den welcken Ghelein vuldaen ende betaelt heeft de dry kinderen van Marten de Cleerck 
zijne huusvrauwen eersten man was van goederen henlieden ghesuccedeert ende verstorven, bij den 
overlijden van voorn. haerlieder vader midtsgaders van tgene henlieden daer naer verstorven bij den 
overlijden van Marten de Cleerck ende van heer Jan de Cleerck gheprofijt int clooster van tSente Pieters, 
ende ditte zowel van dezen huuse ende brauwerije, ghepasseert voor schepenen van ghedeele deene 
verkendt bij Adriaen ende joncvrauwe Joanna sCleercx ghesteede begijne tSente Lijsbetten in daten 
vijfden januarij 1610, ende d'ander verkent bij Pieter de Clerck, kinderen van de voorn. Marten de 
Cleerck in daten 10den februarij 1610 - Actum ten lantbouc ut supra. 

 Den  voorn. Ghelain van der Marien gaet uut eerven van dezen huuse ende brauwerije ende stelt danof 
voorts ter eerven Loys van der Marien zijne zone, wezende dezen coop omme ende voor de somme van 
veertien ponden ende thein schellyngen groten tsiaers den penninck 16en boven de heerlicke ende 
kerkcelicke commer van outs tijden daer uute ghegaen hebbende, behoudende dat hem in minderynge van 
de zelve coopsomme zullen valideren de gheaffecteerde renten daer uute gaende, zijnde gheconditioneert 
dat de reste van de zelven coop moet betaelt worden met tcapitael van zeven ponden grooten tsiaers den 
penninck 16en ghereet ende tgone daer boven tot dertich ponden groten tsiaers zal den vercooper hauden 
loopen in rente den penninck 16en bij wettelicheden van schepenen van ghedeele in daten 12 julij 1618, 
gheregistreert fol. 21. Actum ten lantbouck den 28 july 1618. 

 
 Commere 
 
 22 s. 7 gr. tsiaers erster den H. Gheest van St. Michiels, 13 gr. tsiaers die quotidiane van St. Jans, 18 gr. 

tsiaers uut een cleen huuseken den H. Gheest van St. Michiels. 
 Uut den zelven huuseken eender capelyne noch 16 gr. 3 d.p. tsiaers zonder te verclaeren tot wiens profijte 
 30 s. gr. tsiaers den penninck 16 tot profijte van Mr. Bauwen Diericx per copiam 10den lauwe 1481, fol. 

18 
 
 [...] 
 
 Tvoorn. huus es noch belast met 8 pond gr. tsiaers den penninck 16, als reste van 18 pond gr. tsiaers tot 

profijte van Jan van Hoorebeke ofte zijn hoore ghesproten over de vercoopinge van den zelve huuse per 
copiam bij ghedeele in daten 10en marte 1576 stilo novo, fol. 210 

 
 Achteruutghaende de losrenten(?) van parghon(?) vervolcht bij Ghelain van der Marien jeghenwordich 

proprietaris van dezen huuse om thebbene cassacie van den renten van 30 sch. gr. ende van 10 sch gr. 
tsiaers beeder der penninck 16 hier boven ghenoemt midsgaders van de renten van 8 ponden gr. tsiaers 
resterende van 16 ponden groten tsiaers sprekende in profijte van Jan van Hoorebeke, etc. 

 
 [fol. 25vo]: Commere 
  
 Doorgestreept: Ghelain van der Marien fs Loys belast dit huus in profijte van Adriaen de Clerck als 

voocht van onbejaerde weezen van wijlent Jaspar Cristiaens met twintich schellyngen grooten tsiaers 
reste van vier ponden ende thien schellyngen grooten tsiaers den penninck 16den, blijckende bij zijne 
obligatie in pampiere van daten 20en december. Actum ten lantboucke den 26 july 1618. 

 Daarboven geschreven: Deze rente van 20 sch. groten tsiaers es ghelost in handen van ...(?) Cristiaen 
 
 Ook doorgestreept: Den voorn. Ghelain belast dit huus met noch twee ponden ende thien schellyngen 

grooten tsiaers den penninck 16den in profijte van joncvrau Joanna de Cleerck, blyckende bij zijne 
obligatie in pampiere van daten 20en aprilis 1616. Actum ten lantbouck den 26 july 1618. 
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 Compareerde alhier joncvrau Joanna de Cleercq voorate de wel verclaerde ende te consenteren in de 
cassatie van de bovenschreven rente van 2 ponden 10 sch. groten tsiaers als haer kenden voldaen ende 
betaelt te weten in capitael ende croosen(?) van Joannes de Backere blijckende bij haere quitaencie 
staende onder op de voet van de obligatie [...] Actum den 3 juli 1671. 

 
 Op een volgende ingebonden papier: 
 Notitien van de verdeelynge van de renten van 30 ponden gr. tsiaers staende 25 sch. tsiaers geteeckent 

A.S.J.C.V.(?) 
 Bij vercavelynge onder thanteecken geworpen ten steerfhuuse van joncvrau Joanna dHamere eerste 

huusvrouwe was van Marten de Cleercq ende daernaer overleden huusvrauwe van Gislain van Marien in 
daeten 1 marty 1629 alhier gesien ende gelesen, is onder den cavel C gevallen up Jan van Haute met 
joncvrau Livine van Marien zyn huusvr. bij den voors. joncvr. Joanna dHamer, in de voors. rente van 30 
ponden gr. tsiaers toegecommen tot 3 ponden gr tsiaers 

 Den 11 july 1641 compareerden den voorn. Jan van Haute ende zijn huusvr die wel consenteerden in de 
cassacie van de voors. renten van 3 ponden gr. tsiaers kennende henlieden daer van voldaen geweest te 
sin van wijlent Loys van Marien binnen zijn leven. Actum ut supra 

 Bij de voors. auctyen onder den cavel A is ooc toegecommen ... 3 ponden gr. in voors. rente van 30 
ponden gr. tsiaers joncvr. Joanna de Clercq gestede begyne St. Lysbette 

 Op den 3en july 1671 is alhier gecompareert Jo. Joanna de Clercq gestede begijne St. Lysbette de welcke 
verclaerde te consenteren in de cassacie van de. rente van 3 ponden gr. tsiaers [...] als haer bekende 
voldaen ende betaelt te wesen capitael van Joannes de Backere. Actum ut supra. 

 [...] 
 Item bij dezen vercavelynge onder den cavel D competeren dhoors van Pieter de Cleercq ghelyce 33 

ponden groten in de voors. rente van 30 ponden gr. tsiaers 
 Ten voorn. daeghe 11 july 1645 compareerde Jacques Corn(elis?) geallieert met Joosyne de Cleercq fa 

Pieter de welke consenteerde in cassacie van de voors. renten van 3 ponden gr. tsiaers kennende 
henlieden daervan voldaen van joncvr. Cathelyne van Hauwe van voorn. Loys van der Marien. Actum ut 
supra. 

 Item bij den cavel S is ghe... 3 ponden gr. in voors. rente van 30 ponden gr. tsiaers toegecomen up 
Adriaen de Clercq bij den voorn. Joanna dHamer de welcke in zijne handen gelost is bij den voorn. 
wijlent Loys van der Marien zo alhiere compareren ... verclaert heeft dat .. up den 7 8(?)bris 1629 naer 
den overlijden van voorn. joncvr. Joanna dHamer. 

 Te resterende heelft ende vijfthien ponden grooten tsiaers inde voors. rente van 30 ponden gr. tsiaers 
ende de voors. rente van 3 ponden gr. tsaiers gelost an wijlent Adriaen de Clercq competeert wijlent den 
voorn. Loys van der Marien bij vercavelynge geworpen ten steerfhuys an de voorn. Gelain van der 
Marien zijnen vader was, onder thanteecken in daten 20en januarij 1636. 

  
 [fol. 85 e.v.] Dit naervolghende zijn de erfvelicke, onslosselick sourente die gheen lantcheyns en 

syn, ghegeven ende gheiont ende oock ghecocht staende ten diveersche diensten ende aelmoessen. Ende 
eerst in Sint Nicolaus prochie verschinende te Lichtmesse 

 
 [...] 
 
 [fol. 90; nr. 18]: De weduwe Lieven de Cleerc over Jan van Bossche uut haer achter huus staende in de 

dweers strate uutcommende inde Veltstrate gheheeten van hauts den Haseleere ghelt iaerlicx 43 sch. 
gr. 5 d. parisis 

 In marge: In den auden registre fol. 39 ende inden francynen bouck fol. 4 verso 
 
 [fol. 260]  (verzuimd te noteren welk huis; vermoedelijk in de Nederkwaadham) > los ingebonden papier, 

opgetekend door de ontvanger Goethals in 1656, met daarop: 
 Bij den overlijden van joncvr. Cornelia van Wijmeersch wed. van Sr. Philips d'Hauwe, joncvr. Joanna 

van Wijmeersch, wed. van Jan de Clercq, representerende eenen derden stake metsgaders Anthone van 
Wijmeersch fs Jans, maeckende eenen 2den stake, ende joncvr. Jooryne van Wijmeersch, wed. van Jan 
Baptista van Hulthem ende Sr. Guillaume Huwe in houwelick hebbende joncvr Cornelia van Wijmeersch 
fa Anthone metsgaders Joanna ende Marie van Wijmersch makende tsamen eenen derden ende lesten 
stake 

 
 Doorgestreept: den 27sten januarij 1656 compareerden alhier ten landtboucke den voorgeschr. Sr. Guill. 

Houwe in houwelicke hebbende jkvr. Cornelia van Wijmeersch 
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 Bij vercaveling geworpen ten sterfhuuse van jkvr Cornelia van Wijmeersch, wed. van Sr. Philippe 
d'auwere, etc.  

 [...] 
 Bij den overlijden van jkvr Joanna van Wijmeersch wed. van Jan de Clerck comt ter erven van de heelft 

van desen huuse Sr. Pr. van Hultem ten houwelick hebbende jkvr. Joanna de Clercq hoir unique van de 
voorscr. Jkvr Joanna van Wijmeersch hare moeder 

 
 
418. [S 144]: Legger van renten en pachtgoederen van St. Niklaas, Heilige Geest, 1545 
 
 [fol. 13ro]: Willem Annaert int bouc 1390(?), fol. 4vo  Gosin de Clerck Elizabeteh van Bassevelde int 

bouc 1420, fol. 6   De weduwe vanden Bogaerde int bouc 1472, fol. 5vo  Gillis Coppins 
 
 
 

Algemeen Familiefonds 
 
   
419. [nr. 5371]: 22 januari 1532. Rentebrief bezet op gronden te Zwijnaarde, ten laste van Martine 

Taets, weduwe van Jan de Clerk, ten voordele van Geerard van Buendere (charter). 
 
 
 

Raad van Vlaanderen - Secrete Camere 
 
 
420. [7621, fol. 1vo-2]: 17 maart 1585.  De Gentse magistraat heeft negen doopsgezinden 

gearresteerd, op het moment dat deze, ten huize van Jacques de Clercq, de geïnde bijdragen verzamelden 
om tot de verdeling der steungelden over te gaan ten bate van de armen van hun gemeente. De 
aangehoudenen zijn:  Pieter Haesbaert, Jacques de Clercq, Jacob de Joncheere, Bauwens Tyncke, Joos 
Bouckaert, Pieter Tryon, Jan de Backere, Manasses de Bats en Jacques Houtermans21. Voor deze kwestie 
richt de magistraat zich tot de Raad van Vlaanderen22. 

 
 Ten selve daghe es gheweest deerste vergaderinge ordinaire van de hove naer de translatie ende 

restablissement van de selve alhier binnen der stede van Ghendt uuyt de ghene van Douay. 
 
 Ten daghe alsvooren ghecomen zynde by den hove Bailliu ende Schepenen van de keure deser stede van 

Ghend ende naer congratulatie den hove ghedaen van twederkeeren van de zelve met presentatie van alle 
eere ende respect den hove te draghen ende in alles correspondencie te houdene tot conservatie van de 
catholique religie vorderinghe vande dienst van zyne majesteit ende welvaert vande selve stede 
mitsgaders tbedancken van de hove aan de voorn. van Ghendt ende verclaerden den selve in tghene 
voorschreven ende andersyns behulpich te zyne es op de propositie vande zelve van Ghendt aengaende 
neghen personen insetene der voors. stede van de secte van herdoopers als ghisteren achterhaelt in 
zekere suspecte plaetse daer zy bevonden zyn vergadert te wesen ter causen van zekere rekeninghe van 
collecte ende distributie tusschen deghene wesende vande selve secte ende dien aengaende twee vraghen 
by hemlieden ghedaen, te weten oft sy dieselve persoonen niet jeghenstaende die tractaete van de reductie 
der voors. stede soude behooren te stellen in stricte vanghenesse ende thueren laste procederen,  Ende 
d’andere oft sy allen andere van de selve secte soude vermogen uuyt te stellen ende de stede daeraf te 
suyveren midts dat die van de voors. secte nieuers(?) ghetollereert en worden ende het dangier datter 
soude moghen wesen en de groote hoop van sulcke volcke binnen derselver stede die daghelycks soude 
moghen vermeerderen by de hove verclaerst dat al ist zoo dat den zelve hove by instructie van de Camere 
gheinterdiceert es, op zaken die voor hemlieden soude moghen comen advis te ghevene,  nochtans 
ansiende den teghenwoordighe tyt ende dat in t beginsel van de reductie der voors. stede wel dient 

 
21 Jacques Outerman, (ca. 1547 - voor 1639), ook wel Jacob (van) Reinegom / Reyninghen genoemd, speelde later een tamelijk 
belangrijke rol onder de Doopsgezinden in Nederland, als leraar in de gemeente van Het Block te Haarlem. In 1605 waren Jacques 
Outerman en Jacques de Clercq betrokken bij pogingen tot vereniging der verschillende Haarlemse Doopsgezinde gemeenten; vgl. 
Archief Doopsgezinden, [UB, inv. nr. A 511]. Zie voor meer informatie over Outerman: The Mennonite Encyclopedia, IV, p. 98-99. 
22 Deze kwestie van de arrestatie van de negen doopsgezinden is beschreven door A.L.E. Verheyden in zijn Geschiedenis der 
Doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlanden in de zestiende eeuw, Brussel 1959, p. 154-156. 
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ghecommuniquiert te worden tusschen ‘t hof ende ‘t magistraat der voors. stede tot meerder 
verseckerthede van de dienste van zyne majesteit conservatie van de Reliqie ende voorderinghe der 
welvaert van de voors. Stede,  tselve hof hadde hemlieden wel willen antwoorden dat de hove dunckt, dat 
sy de voorn. neghen behoorden in stricte vanghenesse te stellen ende theurlieden laste te procederen als 
perturbateurs van de republicque ende transgresseurs avn de voors. tractatie ende pacificatie van Ghendt 
by de acte schandaleuse van de voors. vergaderinghe, collecte ende distributie,  Ende up de tweede 
vraeghe, dat zy hemlieden behoorden t’adresseren an zyne Alteze omme t’hebben haere Interpretatie 
ende verclaeringhe dienaengaende [...]. 

 
421. [7621, fol. 3]: 26 maart 1585.  De magistraat zendt andermaal een delegatie naar de Raad 

van Vlaanderen inzake de gearresteerde doopsgezinden. Gedurende dit onderhoud wordt overeen-
gekomen dat tegen de negen personen in ieder geval verbanning dient te worden uitgesproken. Daar 
echter geen van de partijen dit besluit voor haar rekening neemt, wordt besloten het advies van de 
landvoogd Allesandro Farnes, hertog van Parma, in deze gelegenheid in te roepen. 

 
 Ten selve daghe zyn Joncheer Pieter de Vos ende Joncheer Philips Lenorman metgaders mr. Franchois 

de Groote pensionaris ende ghedeputeerde van der [...allyne ?] van scepenen van der keure deser stede 
weder by de hove ghecomen omme te horen d’antwoorde ende advys van de hove angaende de neghen 
ghevanghene herdoopers, ende is heurlieden by der hove verclaert goedt te duncken dat de voors. 
scepenen van de kuere de sake souden consulteren aen zyne alteze met advyse dat men se behoorde te 
punieren als ghecontravenieert te hebbene tractaet van de reductie van de stede, de pacificatie van 
Ghendt ende selfs de Caroline  wel hadde moghen punieren met sackinghe ende verdrinckinghe, emmers 
ten minste verbanninghe ende confiscatie van goederen ende op ‘t versouck van de voors. ghedeputeerden 
dat thof believen soude neffens de voors. consultatie van ‘t hof moghen oock ghescreven werden an syne 
alteze de communicatie dese angaende mette hove ghehouden,  So hemlieden oick dat men sulcx van 
tshofs moghe scryven sal.  Bovendien es dan voor den ghedeputeerde in den hove oick verclaert dat thof 
soude goed vinden dat schepenen omme de stede te purgeren van alle de ghone [menschen ?] van de 
voors. secte van herdopers souden doen besouck insetene ende elck doen doen de eedt van de stadt 
ghehouden te syn [...]. 

 
422. [7621, fol. 38vo]: 16 september 1585.  Brief van Raad van Vlaanderen waarin de 

vijftigjarige verbanning wordt gevraagd van de gearresteerden. 
 
423. [7621, fol. 40vo]: 18 september 1585.  Idem. 
 

[Appostille: Deze acte aldus buytgegeven aen Mr. Willem de Groot pensionaris op de 19 derzelver maent 
voor [no..ene?] 
 
Ghezien by myne heeren van de Rade etc.  de stux examinerende ghebesoigneerde van Scepenen deser 
Stede aengaende het faict van de neghene gevanghene wederdopers ende zonderlinghe devoir ende 
ghebesoigneerde by hemlieden ghedaen achtervolghende de resolutie van dese hove van date 19 juni 
lestleden metgaders de copie van de advise van myne heeren van de priveen Rade ghescreven an zyne 
hoocheyt up tfaict van de zelve ghevanghene den 13en meye daerte voren ende de briefve van de zelve 
zyne hoocheyt van de 2en juni daernaer ande voorn. scepenen daermede zy ghelast zyn (achtervolghende 
den voors. advise) te procederen tot zulck punitie van de voors. ghevanghene als zy by advise van dese 
selve hove bevincelyck soude te behooren,  Ghezien ende gheconsidereert oock t’Instant ende neerstich 
versouck van de voors. scepenen met thebbene tvoorseyde advis, Ende op al gelet met ryphede van rade, 
myn voorn. heeren van de Rade hebben de voorn. Scepenen in advise ghegeven ende gheven by desen de 
voors. ghevanghene ende elck van henlieden te bannen uyten lande ende graefschappe van Vlaenderen de 
tyt van vyftich Jaeren, te ruymene dese stede ende scependom vandier binnen zonneschyn ende tvoorseyde 
landt van Vlaenderen binnen derde daghe, al op de galghe,  condempnerende de zelve voorts in huere 
vanghenesse coste ende in de misen van justicien. 
[moeilijk te lezen: op de calaynge van [.............] d’ordonnantie [..........] volghende confiscatie.] 
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Raad van Vlaanderen - Criminele sententiën 
 
 
424. [8954, fol. 1- 1vo]: 18 maart 1585.  Zelfde tekst als [Archief Raad van Vlaanderen, secrete 

camer: inv. nr. 7621, fol.  1vo- 2]. 
 
425. [8954, fol. 2vo- 3]: 7 juni 1585.  De Gentse pensionaris Groote heeft de opdracht gekregen 

de magistraat aan te zetten de volgende bijzonderheden in te winnen bij de aangehouden Jacques de 
Clercq en zijn celgenoten. 

 
Communicatie by Schepenen en thof van hierbinnen ghedaen van den procederen ghedaen tot laste van 
de herdoopers. 
 
Den 6en junii 1585 is by den hove ghecomen den Pensionaris Groote medebringende t’ghebesoignierde 
ten laste van de ghevanghene herdoopers met de briefven geschreven by zyne Alteze van de zelve materie 
an myne heere van de priveen Raede ende de rescriptien van de voors. heeren an zyne Alteze voornoemt 
ende al tghone dat Schepenen daernaer in de materie ghebesoigniert hebben, versouckende dat thof 
believen zoude al het zelve oversiene, omme by de voorn. Schepenen naer tgoetduncken van de hove 
voorts ghedaen te worden soo t behooren zal, waer by hem in antwoorde ghegheven dat thof de zaecke zal 
oversien teghen morgen. 
 

 De pensionaris Groote was weer hiertoe geordonneerd door de landvoogd. Deze had op 2 mei in een (niet 
bewaard gebleven) brief aan de Geheime Raad zijn mening betreffende de Gentse Mennisten te kennen 
gegeven. Hij eiste de bestraffing van de gevangenen, maar liet de keuze van het vonnis over aan de Raad 
van Vlaanderen. Verder drukte hij de wens uit dat de gevangenen aan een nieuwe ondervraging zouden 
worden onderworpen, om nadere informatie in te winnen betreffende de activiteit van de broederschap te 
Gent. 

 
426. [8954, fol. 3]: 7 juni 1585.  Antwoorde ende instructie by den hove van Schepenen verclaert 

omme te procederen tot laste van de herdoopers. 
 
 Den 7en Junii 1585 in ghevolghe van tghone voorschreven, is by de hove antwoorde ghegeven an de 

pensionaris Groote, dat Schepenen souden moeten breeder devoir doen int examineeren vande 
ghevanghene herdoopers te weten wie heurlieder minister is ende andere administrateurs soo van 
almoessen als andere, waer ende hoe dickwils zy vergadert zyn gheweest, wie meer zyn present gheweest, 
voorts van alle die ghone die van heure gheloove zyn, oock die almoessen gheve ende ontfanghe ende of 
dezelve zyn van heure gheloove, ooc off zy gheene exercitie ghedaen en hebben in ofte buyten dese stede, 
ende daerup te doen rigoureux examen ten minste van de persoonen die hemlieden ghedenomineert waere 
in heurlieden verclaeren, ende anderssins d’apparentie wesende, die behooren rigoureuselick 
gheexamineert te werden ende voorts te procederen soo ‘t behooren soude. 

 
 

Oudburg 
 
 
427. [161, fol. 49vo]: 1585.  Schepenen van Gent willen na de arrestatie van voornoemde 

personen in deze zaak niet op eigen initiatief handelen en winnen advies in van de Raad van Vlaanderen: 
Boven dien alzo te kennen ghegheven wiert dat de bailliu gheapprehendeert hadde zekere persoonen 
heretycque ende dat men niet goelicx en wiste wat men met henlieden doen zoude ende dat men ten dien 
fyne anghesprocken hadde diversche zo gheestelicke als andere, is geresolveert om tselve advijs te 
sprekene an myne heere van de raede. Zij stellen twee vragen. In de eerste plaats of de stedelijke overheid 
gemachtigd is de negen doopsgezinden in de gevangenis te houden en een rechtsgeding tegen hen in te 
spannen; vervolgens of zij niet onmiddelijk mogen optreden tegen al de doopsgezinden, die zo talrijk in 
de stad vertoeven en zelfs door hun ononderbroken prediking nieuwe bekeerlingen maken. 

 Op de eerste vraag antwoordden de leden van de raad dat er volgens hen onmiddelijk moet worden 
overgegaan tot het instellen van een proces tegen de gevangenen. Over de tweede vraag durfden zij zich 
niet uit te laten en gaven de magistraat de raad zich voor deze zaak te richten tot de landvoogd, hertog van 
Parma. 
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Archief van de heerlijkheid Vinderhoute-Merendree en Belsele 
 
 
 Inv.nrs. 164-174: reeks ferieboeken van de heerlijkheid;  
 
428. [Inv.nr. 168 (1595-1606), fol. 83vo]: 3 maart 1600.   Mr. Joos van der Coyen fs Antheunis, 

gehuwd met joncvr. Anthonine Plumioen fa Franchois verkopen een rente in profijt van Hercules van 
Hembiese. 

 
 

Archief van de notarissen te Gent 
 
 
429.  [Inv.nr. 259, notaris G. De Hane (1559-1563). fol. 53vo]: 24 juli 1560. Compareerde in per-

soone Katelyne sCleercx wed. van wijlen Jacop Rogiers, te kennen ghevende dat uute dien dat bij der 
scheydinghe ende deylinghe anclevende huere zesse kinderen bij den selven Jacob daer inne 
gheordonneert ter cause van den huwelicken goeden die de vier oudste kinderen van vader ende van 
moeder ofte van eenich van henlieden beeden ten huwelick ghehadt hebben ofte henlieden toegheleyt is, 
sy comparante in recompense van dien Grietken ende Lysken Rogiers haere twee joncste dochters 
alsnoch beede onghestelt wesende respectivelick toegheleyt heeft voor huwelic goet seker pertien van 
goeden, verclaert ende ghespecificeert in de voors. scheydinghe ende deylinghe voor scepenen der stadt 
van Loven ghepasseert int jaer 1558, onbegrepen van juyste tyden, ghevraegen elcx toelech de somme 
van 22 zo 23 guldens tsiaers ofte daeromtrent beloopende in capitaele ter somme van 400 guldens eens 
tot 20 stuivers elcken gulden, met conditie ende reservatie dat de voorn. twee ongehouwde dochters van 
den voors. huerlieder toegheleyden huwelicken goede eerst garderen(?) zouden nader aflivicheyt van 
haer comparante huerlieder moeder, so ist dat deselve comparante kent ende verclaerst dat zou uut 
haeren vryen ende eyghenen wille gheaboleert, afghegaen ende gherenuncieert heeft ende by desen 
abolierende, afgaende ende renunchierende is de selve reservatie ten bhoef van den selven haren twee 
dochters, consenterende volghende dien dat al waert zo dat sij oft eenich van henlieden beeden binnen de 
levene van haer comparante haer ten huwelicken staet voechde dat henlieden bij der voors. scheydynghe 
ende deylynghe respectivelic voor huwelic toegheleyt is sonder haer comparante haer te moghen 
behelpene metter reservatie voorseyt oft dat zou comparante daeranne eenighen tocht hebben oft 
pretenderen sal moghen, nemmer sal sulcke ghehuwede dochtere elc int syne deselve toegheleyde goeden 
ghebruucken ende daermede huer gheliefde moghen doen, dies wert zulcke dochter ten huwelick comende 
ghehauden haer daerop te cleedne van bruloft cleederen ende te draghene de oncosten van de bruloft 
maeltyde wel verstaende ooc ende met expresse conditie dat sylieden ende elc zoderlighe haer thuwelicke 
voeghen by dancke ende advyse van haer comparante huerlieder moedere metgaders Jacob Rogiers 
haerlieder broedere, Jan Boschmans, Heyndric Vleye (Weye?), Mattheus de Muntere, Mr. Cornelis van 
der Straten, Mr. Jacob Gosseau, Hendric de Muysere, Martin de Clerck of .... de meeste ende ganse 
pertyen van den selve ghedecimeerde(?) vrienden ende indien de contrarien ghebuerde zo en sal sulcke 
dochteren die hier buyten de dancken ende advyse inder manieren vooren verhaelt thuwelicke voeghde 
van hueren toeleghe niet moghen ganderen(?) daer naer de inhauden vanden voorschreven scheydynghe 
ende deylynghe [...] Ghedaen binnen der stede van Ghendt ten huuse van my notaris. 
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Schepenregisters 
 
 
430.  [SAL 7817, fol. 82ro-91vo]: 30 aug. 1532.   Scheiding en deling tussen Janne van Rosmer ter 

ene zijde, en Marie van Rosmer, wed. Claes wijlen van Hugerden, uit kracht van het testament van 
dezelve wijlen Claes, met consent, welwetene en in bijzijn van Diericx van den Hofstat, haar huidige 
man, ter andere, Katheline sClercx, dochter van wijlen Pieters, die hij had bij Marten wijlen van Rosmer, 
zijn huisvrouw, met consent, welweten en in bijzijn van Jacops Rogiers de jonge, haar man, Jacop 
Rogiers de oude als momboir bij het testament van Jan wijlen van Rosmer de oude, als hij leefde, 
geordineert(?) van Lijsbette sClercx, zuster van de voors. Kathelyne, en ook de onbejaarde kinderen van 
Jacop wijlen sClercx, ter derde, Magdalena van Rosmer, met consent enz. van Gielys Hujoel, haar man, 
ter vierde, ende Anthohia van Rosmer, met consent enz. van Jans Haveloos haar man, ter vijfde zijde van 
de goederen, renten en pachten hen verstorven bij het overlijden van de voors. wijlen Jans van Rosmeer 
de oude en Aechten Stercx, zijn huisvrouw. 

 [...] 
 Gebleven en gevallen op naam van Marie van Rosmer, Kathelynen sClercx, met haar medeplegen(?), te 

weten de voors. Marie van de ene helft en de voors. Kathelynen sClercx met haar medeplegen voor de 
andere helft, de volgende partijen. Te weten eerst het gehele hof met het huis, hof, boomgaard, schuren, 
stallen 'metten hayslien(?) dat men te heeten plach de Moelgie' ook een blok land daar achteraan liggende, 
houdende in het geheel drie dagmalen, gelegen te St. Joris Weert, tussen de kerk ... ter ene en de straat 
alhier ter andere zijde, op de kommer en last daaruit gaande, waaronder nader beschreven renten. Voorts 
nog diverse stukken land. Daarbij aan het einde ook genoemd: 'twee derde .. wyngaerts gelegen op de 
Roesselberch, tusschen de goede Bartel Calaber, ter ene, ende 't velt aldaer ter ander zyde.' 

 […] Item de voirs. Jan van Rosmer in ... heeft gekynt ... dat de voirs. Marie van Rosmer de kynderen en 
erf... van Pieter wijlen sClercx ende Magdalene van Rosmer hem ..compens gedaen hebben van hueren 
parte van dien 20 ... Rijnguldens(?) erfelijck den welke Dierick van den Hofstat up zijn huijs hebbende es 
ende in den leste stecke bij Gielyse Hujoel ende hueren huijsvrouwe gedaen niet begrepen [...] 

 Item de voirs. Maria van Rosmer met Dierick hueren man, Kathlyne sClerc met Jacoppe rogiers hueren 
man, Jacop Rogiers doude als momboir bij den testamente van Janne wijlen van Rosmer ge...cht van 
Lysbette sClercx suster der voirs. Katlyne ende van den onbejaerde kynderen Pieters wijlen sClercx in 
den name ende van ... den ... in presentia hebben gekynt dat hen bij Janne van Rosmer, Magdalene ende 
AEchte ... recompens gebuert es van dat hoe wel hen de perten naebescreven, te weten yerst ... dachmael 
lants gelegen op tCruysvelt ... de chatroisen d'eende ende ... Matthys d'andere zijde, item ... dachmael 
lants gelegen op t.... 

 
431.  [SAL 8194, fol. 240v]: 12 dec. 1534. Jacop Rogiers de jonge, apothecaris, wonende te Leuven, 

heeft geconstitueerd de procureurs Clasen Davidts, Geerde Carbeels, Janne Bueckels e.a. in al zijn zaken. 
 
432.  [SAL 8194, fol. 367v]: 7 april 1535. Gielis Goetkindt en Margriete van Hougerden zijn 

huisvrouw, dochter wijlen Claes en van wijlen Marien van Rosmeer, gehuyschen, ter ene en Dierick van 
de Hofstadt, weduwnaar der voors. wijlen Marien van Rosmeer, haar tweede man, ter andere zijde, 
hebben met elkaar geaccordeerd wegens de nalatenschappen van haar vader Claes van Hougerden, haar 
grootvader Jan van Rosmeer en haar moeder Marien van Rosmeer. Verwijzing naar testament van wijlen 
Marien van Rosmeer met Dierick van der Hofstadt, haar tweede man, voor Mr. Lambrecht Joirdens, 
notaris, op 23 februari 1533 (o.s.), dat van waarde wordt gehouden, voor zover het de voors. Dierick (en) 
zijn tegenwoordige huisvrouw betreft. Mergriete zou bij haar huwelijkse staat 90 rijnguldens krijgen; 
daarvan heeft zij van Van der Hofstadt reeds 50 rijngulden ontvangen; de resterende 40 blijft hij haar 
schuldig. Uitvoerige akte, waarin een aantal goederen worden genoemd, alsook de huur van het huis 
genaamd Cranenborch, 'daer inne de voors. Dierick woenachtich es'. 

 
433.  [SAL 8194, fol. 429]: 16 juni 1535.  Jacop Rogiers en joncvrouwe Kathlijne sClercx zijn huisvrouw, 

Dierick van der Hoefstadt en joncvr. Joorijne sClercx zijn huisvrouw Lijsbeth sClercks, allen tezamen als 
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hoirs ende erfgenamen van de driedelen van vijven in de versterfte van wijlen Pieter sClercx hun vader, 
hebben gemachtigd joncvrouwe Kathlijnen Impens weduwe wijlen Peeters van Spiere, Janne Impens, 
Meerten de Clerck, meesteren Jannen de Clerck, in al hun zaken, kwesties en geschillen die zij uitstaande 
hebben of zullen mogen krijgen, gevende hun daarmee autoriteit en bevel ‘deselve saken met rechte te 
vervolghen beschudden ende bedingen t'allen plaetsen voer alle gerechten, geestelijck ende weerlijck 
ende tegen eenen iegelijcken daer des van doen sal moegen weesen’ en speciaal om in hun naam te 
mogen verkopen ‘huerlieder poortien ende aengedeijlten van allen den huijsingen ende lotingen groot 
ende cleijne met alle 't ghene der toebehorende ende aencleevende es, gestaen ende gelegen bijnnen der 
stad van Ghendt daer zij paert ende deel in hebbenende gerecht zijn, navolgende huerlieder state van 
goede daer aff gemaict wesende voer wethouderen der stadt van Ghendt voirs., mitsgaders oick van 
d'anderen cleijnen deelen in erven ende renten, gemeijne ende onverdeijlt liggende met haerlieder 
medehoirs ende erffgenamen, het sij vercoepinge, renunciatie, sceijdinge ende deijlinge te doen.’  

 
434.  [SAL 8197, fol. 41r]: 19 aug. 1538.   Georgedine sClercks weduwe Diericx wijlen van de 

Hofstadt heeft gemachtigd diverse personen in al haar zaken, waaronder: Meerten sClercx haar broeder, 
Jannen Ympens haar oom, Joos de Ghendt, Baudyn Mayaert, Robrecht en Jannen de Bisschop, Jan 
Wasteel, Jannen de Clerck, Mathijsen de Wilde, Jannen Peerman, Jannen tSerclaes, Jacoppe Rogiers, 
Vrancken van den Hoffstadt en Joost van der Haghe. 

 
435.  [SAL 8197, fol. 61vo]: .. sept. 1538.  Bernaert Bertels en Marie van Hougaerden zijn huisvrouw, 

dochter wijlen Claes en wijlen Marien van Rosmer, gehuyschen, wonende te Mechelen, hebben verklaard 
van Jacoppen Rogiers in de naam en vanwege Joryne sClercx weduwe Diericx wijlen van der Hofstadt 
ontvangen te hebben alzulke honderd karolusguldens te 20 stuivers 't stuk eens, als derzelve Marien van 
Hougaerden bij het testament van de voors. Marien van Rosmer huisvrouw toen zij leefde, des voors. 
wijlen Diericx van der Hofstadt gelaten en gelegateerd zijn geweest, zo wanneer zij tot enige 
geapprobeerde staat gekomen zou zijn, om haar die bij de voors. Diericken betaald te moeten worden. 

 
436.  [SAL 8197, fol. 405-416vo]: 28 sept. 1538.  Verdelingsakte tussen de kinderen van Coleyn van 

Hoegaerden en Marie van Rosmeer, van de goederen hen toegevallen bij het overlijden van Jan wijlen 
van Rosmeer, Aechten wijlen Stercx zijn huisvrouw, grootvader en grootmoeder van deze kinderen, als 
van de voirs. wijlen Claesen van Hougaerden en wijlen Mariën van Rosmere, vader en moeder der voorn. 
kinderen. 

 Tot de nalatenschap behoort een 'winhove' (pachtboerderij) met huis, hof, boomgaarden, schuren, stallen, 
borreput en andere toebehoren, daar men 't te heten placht Die Moelge, met een blok land daaraan 
gelegen, te St. Jooris Weerde, tussen de kerk aldaar en de Droestraat(?) aldaar. Verder nog diverse 
stukken land. Daarbij genoemd zekere erfpacht die alle jaren op St. Andries apostels moeten worden 
betaald en geleverd ten huize van Jacop Rogiers, Kathlynen sClercx ende hueren consorten erfelijk. Ook 
een som van zeven rijnsguldens jaarlijks den Godshuis van Bethaniën den leven lang durende van zuster 
Machdaleenen van Hougaerden aldaar in geprofessijt is. 

 Aan Collyne van der Stockt, Aechten van Hougaerden zijn huisvrouw, Gielysen Goetkint en Margriete 
van Hougaerden zijn huisvrouw, tesamen in delinge: twee huizen met alle hun toebehoren, de een geheten 
Cranenborch, gestaan tegen de Ouden Pieter, over op de hoek van de Steenstraat en het ander huis 
genaamd St. Jooris, gestaan achter het voorn. huis in de Steenstraat [tegenwoordig Brusselsestraat] en 
verder diverse stukken land en renten. 

 
437.  [SAL 8197, fol. 74-74vo]: 10 okt. 1538. Barbele Wouters wed. wijlen Jacops Rogiers, heeft 

verklaard voor haarzelf en haar nakomelingen, dat zij door Jacoppe Rogiers haar zoon goede, deugdelijke 
en wettige rekening, bewijs en reliqua gehad heeft en alleszins wel en volkomen voldaan en opgericht te 
zijn, eerst? van de gehele administratie na het overlijden van wijlen zijn vader, als van de tol G.H.? des 
Keijsers zo lang hetzelve gedurende, ook als van de ....? en de afkwijting van alzulke 20 guldens erfelijk 
met volle pacht voortijds door wijlen Jacoppe van Brecht voor schepenen van Leuven persoonlijk bekend 
en door jonker Jannen van Outheusden, man en momboir van de achtergelaten weduwe van wijlen Jacob 
van Brecht, kortgeleden afgelegd met volle pacht door Henricken Pasteels, waard in Roomen, in het 
verkrijgen van de zelver tavernus Roomen genaamd, nu onlangs gereduceerd en afgemeten, en al door de 
voors. Jacop in haar naam gehaven(?), voorts meer als van de gehele administratie, uitgaven en ontvangst 
als hij Jacop in haar naam tot heden enigszins gehad heeft, in renten, pachten en andere schulden die men 
haar schuldig is geweest, waarna zij Jacob hiervan volkomen kwijt en ontslaat. 

 
438.  [SAL 1899, fol. 162ro-162vo]: 8 febr. 1541.   Georgine sClercx dochter wijlen Peeters, wonende 

binnen de stad Gent, heeft onwederroepelijke volmacht en speciaal bevel aan Jacoppe Rogiers haar 
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zwager, om in haar naam kwijtschelding te doen, zoveel het haar aangaat, voor de wethouders of 
anderszins zoals het behoort, ten eerste van acht carolusguldens erfelijke rente, jaarlijks vallende op 29 
jun, voorts nog van 12 halsteren rogge erfpacht vallende jaarlijks op St. Andries apostels en te Loeven te 
benemen(?) als zij constituante met haar medeplegers verkregen heeft, blijkens zekere schepenbrieven 
van Loeven daarvan gemaakt op 19 juni 1536, op een huis en hof met toebehoren te Weerde (Sint-Joris-
Weert) in de Bergstraat en veel meer andere percelen van grond, in dezelfde brief nader gespecificeerd, 
eertijds toebehoord hebbende aan Jannen Herevens(?) en Petronillen van Overbeke, echtelieden. 

 
439.  [SAL 8201, fol. 353v-354]: 22 dec. 1542. Item Jan de Swerttere zone wijlen Jans tymmerman, in 

presentia, heeft bekynt verdinght ende aengenomen te hebben van Jacoppe Rogiers die aen hem insgelycx 
bekynde soe bestaendt te hebben de tymmeringhe van eenen schueren wel ende lofflycken gewacht in de 
linghden van vijff ende vijftich voeten ende wydden oft breydden van xxviii voeten met eenen wagenhuyse 
van thien voeten van sesse gebunden waertoe de voors. Jan leveren sal alle t houtwerck..  toe allessints 
groot ende cleyn behoerende ende de haut met oick de saghe ende tselve werck wel ende lofflyck gewrecht 
zynde op zynen coste te rechten ende stellen van onder tot boven tot sdeckens toe op thoff des voors. 
Jacops bestaen buyten deser stadt aen de papiermoelen ter plaetssen daer den voors. Jan tselve bewesen 
es, ende tselve gestelt ende volmaect te zyn gereedt om decken te smegende(?) nu naestcomende, ende dat 
op den steeck, forme in alle der vueghen als tselve verclaert staet ende begrepen es van des den groven 
ende principaelsten stucken aengaende es in sekere cedulle tusschen hen daer aff gemaeckt ende by der 
eygender hant des voirscreven Jans gescreven soe hij bekinde ende hier mede voir scepenen als onder 
weth by hem overgegeven wordt over al deselve stucken [...] omme hondert karolusguldens te xx st. tstuck 
eens by den voirs. Jacoppen den vooirs. Janne te betaelen ende volle betaelinghe te geschieden tvoirs. 
werck volcomelycken voldaen ende gestelt wesende, waer op alsnu de voirs. Jan bekinde van den vooirs. 
Jacoppe gereedt ontfanghen te hebben in affcortinghen der somme voirs. twintich karolusguldens. In 
desen ondersproken dat tvooirs. werck alsoe gestelt ende volmaect zynde men tselve sal doen visiteren 
met twee gesworen meesters tymmerlieden van tymmerlieden ambachte deser stadt te halven ende 
gelycken coste. Ende by alsoe alsdan bevonden wordt daer inne gebreck te wesen ende nyet 
geachtervolcht den steeck ende den vurwerden daer aff gemaect, dat men tselve aen tverdinghde voirs. ter 
estimatien van den voirs. meesters corten sal. 

 
440.  [SAL 8201, 372vo]: z.d. (volgende akte 10 jan.) 1543.  Jacop Rogiers als collecteur van de grote 

Landtol ons Heeren sKeysers in Brabant in presentie heeft in die kwaliteit geconstitueerd Willem Fijnaert, 
wonende te Santvliet, om in zijn naam te eisen de schuld die wijlen Jacop, in leven tollenaar van de tol te 
Zandvliet, ter cause van de zelve zijn ontvanger schuldig is gebleven, en daarvoor op zijn achtergelaten 
goederen of weduwe te apprehenseren. 

 
441.  [SAL 8201, fol. 139]: 12 maart 1543.  Jacop Rogiers heeft ontslagen op de borg navolgende 

alzulke schuld als Jan van der Borch in handen Mr. Jans van Thienen als onder wet gedeponeerd had .... 
voorts is borg als principael schulden Jan Boschman, cremer woonende Inden Pallemboom. 

 
442.  [SAL 8202, fol. 340vo-343vo]: 12 juli 1545.  Willem van der Dylen sone wijlen Willems en 

Anne Kyps zijn huisvrouw, wonende te Voorde onder de parochie van Corbeke Loo [Korbeek-Lo] 
hebben opgedragen de helft van een stuk land houdende een boender gelegen boven Vinckenbosch onder 
Heverlee aan Holewangecleese(?) omtrent het ‘sieckgasthuyshof’ aldaar tussen de goederen Laureys van 
de Wavere(?) ter ene en de goeden sGodshuis van Percke ter tweede en Jacops Rogiers ter andere zijde, 
door de voors. gehuyschen opgedragen staende hun huwelijk verkregen. […] 

 Jacoppe Rogiers voor schepenen van Leuven gedaan als van de een helft van zes dachmael beempts 
onbegrepen de maten gelegen te Vinckenbosch aen de Papiermolen aldaar tussen de goeden des Godshuis 
van Perck ter ene, de beke aldaer vlietende, ter tweede, de weduwe In de Want ter derde, en de goeden 
van de grote Gasthuis te Leuven ter andere, gehouden te erfduur(?) van de godshuis van Perck als heer 
van de gronden daaruit tot behoef van Josephs van Vlaenderen […] 

 ‘Item es te weten gelyckerwys de voirs. Willem van der Dylen als vercooper ter eender ende Joseph als 
cooper ter andere by her manwaerheyd verclaert hebben dat de helicht der voirs. sess dachmael by de 
voirs. Willeme van enen oft omtrent 5 oft 6 jaren vercocht is geweest aende voirs. Jacoppe Rogiers ende 
daerna van bij de voirs. Joseph van hem aenvaerdt ende guedighe(?) daeraf met meyer ende scepenen van 
Loeven ontfanghen ende dat den selven coop gedaen ter somme van honderdvijftig rijnsguldens eens 
sonder fraude ende arglist.’ 

 
443.  [SAL 8202, fol. 373-380vo]: 17 okt. 1545. Scheiding en deling tussen Jacop Rogiers, zoon van wijlen 

Jacob en joncvr. Barbele Woutiers, zijn huisvrouw, ter eenen, heren Mr. Diericke Rogiers, licentiaat in 
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medicijn, broeder van de voorn. Jacop, ter tweede, Kathelyn Ympens, wed. van Pauwels wijlen Rogiers, 
en Jan Rombouts en Pieter van Caudcosen(?) als momboirs van Kaerlgen Rogiers, zoon van de voors. 
wijlen Pauwels en Kathelyne Ympens, gehuysschen, daartoe bij de Raad dezer stad geordineerd en 
gedeputeerd zijnde zo zij verklaarden, ten derde, Margriete Rogiers, zuster der voorschr. gebroeders, met 
consent en in bijzijn van Hans Garrit haar man, ter vierde, Barbelen Rogiers, huisvrouw van Wouter 
Goossens, peltier, met diens consent en in diens bijzijn, ter vijfde, Anneken Rogiers, huisvrouw van Jan 
Doetwal, met diens consent en in diens bijzijn, en Jan de Meyster als momboir van Willem en Joris 
Sarens, gebroeders en kinderen van de voorn. Anna die zij had bij haar eerste man Anthonis Sarens, ter 
zesde, Kathelyne Rogiers, eveneens zuster, met consent en ten bijzijn van Huybrecht de Witte haar man, 
ter zevende, van de goederen en renten hen verstorven van de voors. hun ouders. 

 Gebleven en gevallen aan de voors. Jacob Rogiers in zijn deling o.a. het achterste huis met de kameren 
staande achter het huis geheten De Catte, zo Huybrecht en Jacop Rogiers die beseten hebben en nu 
onlangs elkaar overgelaten en gesepareerd hebben. Ook: ‘een hoff met de stalle ende bakchuys gelegen 
achter de Gulden Tessche comende aen decomo(?) van den Yngel ghelyck Jacop die nu besittende is.’ 

 Verder genoemd dat op 4 april 1544 na Pasen zo zijn Jacop Rogiers ter ene en Huijbrecht de Witte zijn 
zwager ter andere zijde met elkaar overeengekomen van zekere mangeling van erven tussen hen beiden 
erven staande tussen de Gulden Tessche des voors. Jacops en 't groot huys des voors. Huybrechts, daar 
zijn moeder uit gestorven es, en dan in de manieren als volgt, te weten dat het kleine huis daarin de voors. 
Huybrecht nu in woont, gelegen naast de Gulden Tessche voors. met de keuken 'ende eenen cleynen 
schaelghyen' komende tot aan de kamer van het huis van de Catte toebehorende, volgen zal in 't geheel de 
voors. Jacop en zijn nakomelingen erfelijk, in toekomende tijden, behalve dat dezelve Jacop noch zijn 
nakomelingen in dit huis voor in de winkel geen stal zal mogen maken, en desgelijks zal dezelve 
Huijbrecht volgende de voors. kamer vanmaels(?) van de huijse van De Catte met de blande(?) huis en 
zijn toebehoren boven en beneden met ook een klein stukje erf of plaatsje in de wijdte van omtrent 8 
voeten, dewelk dezelve Huijbrecht zal moeten afsluiten met een muurtje van aan den 'eghde' van de grote 
kamer van voors. Jacops tot op het muurtje van de hove van deszelfs  Jacops, in de wijdte van omtrent 8 
voeten, zo lang strekkende op het zelve muurtje van de voors. Jacops hove en zo lijnrecht tot aan de muur 
staande tussen het hof van de voors. Jacop het het huis of de herberg geheten de Hyngel, gelijk dezelve 
kamer ende 'blande' huis dezelve Jacop in de deling gebleven is, tussen zijn broeders en zusters, zo hij 
verklaarde, des zal dezelve Huijbrecht en zijn nakomelingen mogen leiden het water van zijn erf, 
komende achter op de plaats over de 'scaelgie' en door de poort des voors. Jacops Rogiers achter komende 
in 't straatje geheten de Verduldicheyt. 

 
444.  [SAL 7831, fol. 122]: 1 okt. 1546.  Jorynen sClercx, weduwe Diericx wijlen van der Hofstadt geeft te 

kennen dat zij van haar man behouden heeft twee onbejaarde kinderen, te weten Anneken en Lynken van 
der Hofstadt, waarover tot momboirs waren gesteld Johannes Lupi en Jacop Rogiers. Maar omdat de 
voors. Johannes Lupi is overleden en ook hun grootvader Vranck van der Hofstadt is gestorven, van wie 
zij zekere erfgoederen en renten hadden geërfd, waarvoor met de andere erfgenamen tot scheiding en 
deling te komen, zo is verzocht om als vervangende momboir op te treden Mr. Dierick Peelmans, om te 
helpen tot de genoemde scheiding en deling te komen en de aan de weeskinderen toevallende goedereren 
te beheren, etcetera. 

 
445.  [SAL 8204, fol. 368-368v]: 14 okt. 1546.  Item meester Dierick Peelmans, licentiaet in den rechten 

ende Jacop Rogiers, beyde als mombois van den onbejaerde kinderen Diericx wijlen van den Hoffstadt, 
behouden van Joryne sClercx met consente, weten ende overstaen der selve weduwe, in presentie uijt 
crachte van zekeren decrete ende consente hen tot dies naebeschreven staet te moegen doen bij den Rade 
der stadt van Loeven op ten yersten dach octobris lestleden gegeven soe zij verclaerden, affirmeerden 
ende in den naeme ende van wegen der selver kinderen hebben gekindt ende geleden dat Karel Bernaige 
als getrouwt hebbende Lysbetten van der Hofstadt sustere des voors. Diericx ende kinderen Vrancx wijlen 
van den Hofstadt van den goeden bij den selven Vrancken achtergelaeten te deelen gevallen ende 
gebleven es het vijfste deel van den goede naebeschreven, den voors. kinderen competerende, te weten 
van een huijsse ende hove, bogaerde, wateren, wi...nen(?), landen, beempden ende allen zijn 
toebehoorten, houdende tsamen omtrent vierthien boenderen onbegrepen van der maeten soe die gelegen 
zijn binnen de parochie van Lubbeke ter plaetssen geheeten Rosbeke, op den lasten ende commeren daer 
van voeren uijtgaende, termens(?), ende daer en boven op vijff karolusguldens gr. te 20 sch. stuck 
mote(?) erfelijke rente alle jaeren St. Janss. Baptisten te betaelen den voors. kindern ins...? waer aff 
d'eerste betalingen zijn zal St. Janss. naeste, hebbende de voors. momboirs .....? mits der voors. renten 
den voers. kinderen te deele gevallen opt voerscr. vijfste deel tot behoef des voors. Karels Bernaige 
gerenunceert ende vertegen. [...] 
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446.  [SAL 7831, fol. 199v-200]: 11 dec. 1546.  Jacop Rogiers sone wijlen Jacops heeft genomen tegen 
heeren en meesteren Peteren de Cortte, onderparochiaan van St. Peters in de Heijlige Godheijt en Peteren 
Vrint, in de rechten doctoren, Anthoenijs Keghel en Antonis Smeets als executeurs van het testament van 
joncvr. Cathlyne wijlen van Rillaer, weduwe Jans wijlen Betermans, en Lijsbetten van Rillaer, weduwe 
Matheeus wijlen van der Vekene, voor haar en haar nakomelingen, de navolgende goederen. Te weten 
eerst een stuk land gelegen voor de papiermolen geheten Wayenberch, item nog een stuk aan de Stadsvest 
geheten tKetelken, item nog een stuk land aan de wijngaard van Perck geheten Steenpoel, item nog een 
stuk geheten tSteenkin aan de hof der voors. erfgenamen, alzo deze landen gelegen zijn, om deze te 
houden te hebben en in pachting te bezitten van nu 'Andree'(?) lestleden een termijn van negen jaar lang 
durende, met bepalingen over de betalingen. 

 
447.  [SAL 8205, fol. 209ro]: 17 april 1548. Kathlyn sClercx, weduwe Jacops Rogiers, heeft geconsti-

tueerd diverse personen, waaronder Jacops Rogiers haar zoon, Merten de Clerck haar broer, Jan 
Boschman, Mr. Cornelis van der Straten, Wouteren Carbeels, Augustijn Bernarts, en Mr. Hubrecht van 
Hougaerden, in al haar zaken. 

 
448.  [SAL 7442, fol. 133vo]: 1 dec. 1548.  Jonffr. Katlyne sClercx weduwe wijlen Jacops Rogiers in ... 

heeft geconstitueerd etc. cum tutora Jacops Rogiers hueren zone, Merten de Clerck hueren broeder, Jan 
Boschman, Mr. Cornelis van der Straten, Peteren Pienmans(?), Wouteren Carbeels, Augustijn Bernarts, 
lase van den Hostijne, Jan Zegers, Jan van Bonant, Mr. Hubrecht van Hougaerden, Bartelmeeus 
Fransman, Mr. Machiele Berchovens(?), Mr. Hubrecht Mans(?), Mr. Jan Speelberch .... 

 
449.  [SAL 7833, fol. 221]: 8 jan. 1549.  Katlyne sClercx, weduwe Jacops wijlen Rogiers, uit kracht van de 

macht haar gegeven bij voorn. wijlen Jacob gemaakt, ter ene, en jonkvr. Katlyn Rogiers met consent van 
mr. Cornelis van der Straten, licentiaat, haar man en Jan Garet en Goert Houdtmerct, als momboirs van de 
kinderen derzelver Katlyne bij haar behouden van Hubrecht de Witte, haar eerste man, ter andere zijde, 
zijn overeengekomen aangaande de differentiën die zij hadden en hierna nog zouden mogen ontstaan ter 
zake van hun huizen en erven, naast elkaar gelegen op de Proefstraat, waarvan het huis van Katlynen 
sClercx is geheten De Gulden Tessche op de hoek van het straatje 'geheeten de Verduldicheyt' en het huis 
van de voorn. Katlyn Rogiers daarnaast, aangaande de lichten van hun voorn. huizen en erven, op de 
manier hierna beschreven. Katlyne sClercx noch naar nakomelingen, bezitters van het voorn. huis en 
erve, met haar hof gelegen achter het erf van jonkvr. Katlyne Rogiers op 14 voeten, en na dit erf niets zal 
mogen betimmeren uit de muur van de voorn. Katlyne Rogiers, daarmede hun beide erven van elkaar 
gescheiden zijn. Tevens en ter andere zijde zal Katlyne Rogiers, noch naar nakomelingen, deze muur niet 
hoger mogen betimmeren hoger dan deze nu al is, op de zijde van haar 'nedercamer werts', te weten 7 
voeten vanuit gronden. 

 
450.  [SAL 7833, fol. 254vo-255]: 29 jan. 1549.  Katherine sClercx weduwe van Jacops wijlen Rogiers, heeft 

verklaard dat Barbele Jooris, wed. Antheunis wijlen Hootstaels aan haar mits een som van penningen 
heeft gekweten met de volle pacht een rente van 7 rijnsguldens erfelijk, daarvoor met schepenbrieven van 
Leuven d.d. 22 sept. 1525 verbonden stonden, die de voors. Antheunis Hootstaels, Katlyne Liebrechts 
zijn huisvrouw en hun kinderen. 

 
451.  [SAL 8207, fol. 186ro-188vo]: 6 nov. 1550.   Katherine sClercx dochter wijlen Pieters, weduwe 

wijlen Jacops Rogiers, uit kracht van het testament dat zij en haar echtgenoot samen passeerden voor heer 
Joosen Maldegemen, openbaar notaris en getuigen op 1 febr. 1548 en met consent van haar kinderen en 
erfgenamen heeft opgedragen een steynen huys metten andere huysingen twee schueren, stallen, 
duffhuyse, boogaerde ende allen anderen ende yegewelck toebehoerten, gelegen bij Perck oft te 
Vinckebos bynnen der vryheyt van dese stadt genaempt tHoff ten Broecke metten landen daer toe 
behoerende groot samen in een stuck drye boenderen regenoote de straete geheeten de Broeckstraetken 
ter eenen, d'erffgenaemen der wedewen Betmans ter derde ende de straete geheeten dMolestraetken ter 
vierde zyden, gelyc de voers. wijlen Jacop deselve goeden met Janne Garet zynen zwegere op den 21 
februarij [geen jaartal] voer meyer ende scepenen van Loevene vercregen heeft tegen Jacoppen 
Wagemans ende Antonynen van Dorne ende waeraff daer nae zekere deyling ende ende renunciatie 
tusschen hen beyden es gedaen geweest 11 aprilis anno 1533’ en heeft daarin gegoed de ‘rechte ende 
geleerde meester Jemma Frisius doctor in de medicijn  tot behoeff van hemselven ende tot behoeff van 
jonffr. Barbara van Meldert zyn wettige huysvrouwe. 

 De inkomsten hieruit zal worden gebruikt voor het betalen van schulden van het erfhuis en tot afkwijting 
van diverse erfrenten. Daarbij wordt genoemd: ‘Ierst aen Aerden van den Heetvelde oft actie hebbende 26 
rijnsguldens erffelyck met volle noch vyftich rijnsguldens aen heer ende meester Peeter Curtie prochiaen 
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van St. Peeters welcke erffrenten zy partyen voergenoemt hebben geloeft ind...? aff te leggen tegen den 
valdach noch anderen schulden ende t'achterheyden aen ons. g... heere voer den tolle die hy wijlen Jacop 
gehadt heeft, gedraegen soe met andere straet? schulden bat dan 15(c) karolusguldens, declarerende die 
coopmanschap van desen te zynen xv(c) karolusguldens los gelts.’ 

 
452.  [SAL 7836, fol. 186r-186v]: 6 dec. 1551.  Katherina sClercx weduwe Jacops wijlen Rogiers 

apothecaris als hij leefde over huer selve zoe uut crachte van testament des voors. wijlen Jacobs voer 
heeren Joos van Maldeghem als notari gepasseert, zoe anders... ende oick in de name ende van weghen 
Lysbetten sClercx dochter wijlen Peeters, Diercx hueren man ende Lysbetten sClercx dochter wijlen 
Jacops ende Lieven Diercx ende Lysbette Clercx dochter wijlen Jacops zijnder huysvrouwen ende als 
daer toe tot des naebescreven is gecommitteert zijnde met brieven onder den zeghel ten sake der stad van 
Ghent van daeten des vierden daegs Julij anno xlviii in presentia heeft gekendt ende geleden den heeren 
ende Mr. Adriaen Averotins(?) haer tot behoef als voer volcomelyck geloft ende afgequeten heeft alsulcke 
vierthien mudden ende zesse halsteren corens als zij met huer complicen pers...? uyt crachte van scepen 
brieven van Loeven van deylinge van daet 10 augustij xv(c) xxxvii hadden aen ende opp hof Jans wijlen 
Rosmeer gelegen St. Jooris te Weerde in diversche stucken ende plaetsen annex toebehorendeden voors. 
Adriaen scheldende daeraf quyte. 

 
453.  [SAL 7836, fol. 206r-207]: 10 dec. 1551. Jan Boschmans sone Dominici en Anna van Velthem zijn 

huisvrouw, wonende binnen de stad Leuven, hebben opgedragen diverse goederen en renten, waaronder: 
drie en een half dachmaele lants luttel min of meer gelegen te Vinckenbosch bij Loeven, tussen de strate 
ghaende van Vinckenbosch naer Blandene ter ene, de Herstrate gaende nae Voerde ter tweede ende 
goeden des heeren van Percke ter derde zijde, item nog een boender lants gelegen boven Vinckebosch op 
de grouwemere tussen de strate gehetende Holewageleese ter ene, de goede der weduwe ende erfgenamen 
Jacops Rogiers ter tweede ende de goede Jans van Dormale ter derde zijden, gelijk dezelfe twee stukken 
en erven gehouden werden van mijn heren den prelaet en godshuis van Percke. 

 
454.  [SAL 7843, fol. 196vo-197ro]: 9 jan. 1559 (n.s.)  Kathlijn sCleercx wed Jacops wijlen Rogiers als 

tochteresse cum tutore Jacop Rogiers sone des voors. wijlen Jacops, Barbele Rogiers, met consente, 
wille, weten ende byzyne Henricx Weyen huers man, Kathlyn Rogiers met consente, wille ende byzyne 
Matheus de Muntere, huers man, Jan Boschman, Jacop Rogiers ende Meester Jacop Gosseal als 
momboiren van de onbejaerde kynderen des voors. Jans Boschman behouden van Aeghten wijlen Rogiers 
tot des naebeschreven es by de Raede der stadt van Loeven geauctorizeert ende de voors. Meester Jacop 
Gosseal ende Henrick de Muysere als momboiren van Anthony, Margrieten ende Lysken Rogiers alle 
kynderen des voors. wijlen Jacops tot des naebeschreven bij den raede der stadt van Loeven, gedeputeert 
up den ....... (niet ingevuld) als erflieden van goeden naebescreven in presentia hebben uuytgegeven ende 
bekynnen uuytgegeven te hebben voor hen ende hueren erfgenaemen Diericken Bake ende Cathlynen van 
Hougaerden zynen huysvrouwe ende voer hen ende hueren naecomelingen, een huys genoempt die 
Gulden Thessche metten achterhuyze, hove ende huyze daer naestgegelegen, gelyk tzelfve huys gelegen es 
op de Proeffstraete op den hoeck van der Verduldickheytstraetken, dezelve straete ter eenen ende thuys 
der erfgenamen Huybrechts de Witte ter andere zyden, erffelycken te houdene ende te besitten opt recht 
ende commer daer te voren uuytgaende, te wetene ...... (diverse jaarlijkse renten, w.o. aan Huybrecht de 
Witte en de kapel van St. Peeters) 

 
455.  [SAL 7843, fol. 197ro-197vo]:  9 jan. 1559 (n.s.) Item de voors. Jan Boschman heeft geloeft 

Cathlynen sCleercx weduwe Jacop wijlen Rogiers midt dse bekenne los ende vry te houdene ende te 
ontheffen aen Ysacken de la Meta van alsulcke 13 rijnsguldens erfelijck als hij op heur heffende es alsoe 
dat heur ende huere erfgenaemen t’eeuwigen dagen sal mogen genoech sijn, ende es te wetene dat die 
thien rijnsguldens erffelick zijn in recompens van die hooftpenning van thien rijnsguldens erfelick die hy 
Jan des selven Kathlyn sCleercx geleent hadde, zoe sy pertyen vercleerden. 
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Schepenregisters 
 
 
456.  [SR 328 (......, AM), fol. 627vo]: 30 okt. 1571. Geerardt Corbet, koopman, verklaart dat volgende 

de ordinantie van sijn(?) 60ste en de plactate daarop onlangs geleden gedaan in respecte van de genen die 
geïnteresseerd zijn door ...? en aanhouden van de goeden in het Koninkrijk van Engeland, waarachtig te 
zijn dat hij deponant den 10 december 1568 heeft doen laden binnen de stad van Sevillien in het 
koninkrijk van Spaengen, door Robert Corbet zijn zoon, in het schip genaamd Den Poseydon, 
toebehorende Jacop Peeters schipper van Haarlem, de navolgende parcelen: eerst tien carteelen met 
olijven van Mansonyle(?) hem deponant kostend 12 gulden elk carteel, dus samen bedragende twintig 
ponden Vlaams, twee booten met alpistel (= kanariezaad?), wegende elke boot daarvan duizend pondend 
tot 12 sch. 't honderd, bedragende twaalf ponden Vlaams, item 16 busselen met zeep, cabazen tot 3 
dousijn, elke bussel bedragende 48 dousijn tot 10 sch. Vl., belopende also 24 ponden gr. Vlaams, item 12 
douzijnen tien paar handschoenen, gepakt in de voors. zeep cabazen tot 18 ducaten belopende 6 pond Vl., 
en drie pakken met spoorten(?) nr. 8, 9, 10, houdende 216 douzijnen tot 17 sch. gr. de dozijn, bedragende 
alzo 23 ponden 12 sch. gr. Vl., alles tesamen nader blijkende bij het cognissement daarvan zijnde. De 
goederen zijn aangehouden in Engeland, zonder dat hij deponant daarvan ooit penningen heeft ontvangen. 

 
457.  [SR 388, fol. 162vo]: 7 nov. 1585.  Guillaume de Clerck, koopman, debet Janne Boote, 

koopman, de som van 842 karolusguldens 13 sch. 2 d., als ter .. van 3 gr. Brabants de .. elke gulden, ter 
zake van geleende gelden bij hem ....? ontvangen, welke som de voorn. comparant belooft te betalen aan 
de voors. Janne Boote binnen vier maanden, speciaal per twee plaatsen of stallen met hun toebehoren die 
hij op 7 maart 1582 tegen Jacoba Boelaer(?) gekocht heeft, gestaan in de pand van de huizingen geheten 
Spaengien aan de Groote Marct achter wezende de elfde en twaalfde plaats achter aan de plaats van de 
markt tussen beide de huizen aldaar, nevens elkaar gelegen, belast zijnde met 4 ponden 10 sch. Br. gr. per 
jaar. 

 
458.  [SR 390, fol. 411]: 27 jan. 1587. Franstalige akte betr. missive van Philibert de Marbays, 'grand 

mayeur de Namur' aan Gerard Corbet, inzake geld die Marbais hem schuldig is. [zie ook fol. 387 over 
deze kwestie] 

 
459.  [SR 390, fol. 47]: 22 aug. 1587. Geerart Corbet, koopman, aangaande alzulke goederen en 

koopmanschappen als hij comparant van hier zenden zal of van buiten aan hem geconsigneerd zullen 
komen, en die hij affirmeert op zijn Majesteits tollen verklaren zal zijn goeden te zijn, dat al deze 
goederen hem zullen toebehoren, zonder dat iemand anders en geen poorter dezer stad daarin zijn part of 
deel zal hebben. 

 
460.  [SR 390, fol. 366vo]: 13 juli 1587.  Verklaring van een Franchois van Bouchout, wapenkoper, oud 

omtrent 55 jaar, Franchois Dyckstrate, out omtrent 47 jaren, en Cornelis van Boom, oud omtrent 32 jaren, 
op verzoek van Geerart Corbet, koopman en ingezetene der stad, dat zij over vele jaren binnen deze stad 
gekend en weten wonen hebben Peter en Jacques l'Hermite, gebroeders en kooplieden, en dat zij wel 
weten dat dezelve Pieter en Jacques l'Hermite binnen de laatste troebelen en de voorgaande regering dezer 
stad respective als kapitein en officiaal binnen deze stad gediend en in de dienst van de geepretendeerde 
gereformeerde kerk geweest hebben. 

 
 

Certificatieboeken 
 
 
461.  [CERT 9, fol. 281]: 7 april 1554.  Gerard Corbet, coopman, machtigt Guillaume de Clerck 

[doorgestreept: zyne zwaghere], Maximiliaen Carpostele, Jan Denys, Hans de Clerck de jonge(?), .....(?) 
(latijnse tekst) ... goeden waren coopmanschappen ... 
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462.  [CERT 12, fol. 170v-171]: 10 dec. 1557.  Ten verzoeke van Jacop de Clerck, roodverver en 

poorter en inwoner der stad Gent, verklaren Gheert Corbet, oud omtrent 43 jaren, en Wouter sGruijters, 
omtrent 29 jaren, beiden poorters en inwoners dezer stad, dat zij wel kennen de voors. Jacop de Clerck, en 
over lange wel gekend hebben, en dat dezelve Jacop, roodverver, is poorter en inwoner der stad Gent en 
hij aldaar doende is de nering van roodverven en over lange tijd binnen dezelve stad gedaan heeft, en dat 
hij tot zijn nering van roodverven is behoevende en van node te hebben de 'ware of stof die men noempt 
alluijn, sonder dewelke ware men de nering van verven niet en can doen'. Mede compuit(?) de voors. 
Jacop, dat hij geen honderd ponden alluijn hem toebehorende heeft [doorgestreept: 'daarmede nyet meer 
een dach en can gewercken'] 

 
463.  [CERT 14, fol. 324-324vo]: 13 dec. 1559.  Marie de Clerck Willemsdr machtigt Jacob de 

Clerck haar oom, wonende te Gent, om te compareren voor de schepenen en wethouders der stad Gent en 
alom van alle andere hoven en ...? als het van node zal zijn, en aldaar Anna van Langenhove, wed. wijlen 
Peeters de Clerck, wonende te Gent, te vesten in al haar recht van een huis, van voor tot achter, dewelk 
een verwerij is, gestaan en gelegen binnen Gent omtrent St. Jacobs kerk, daar dezelve Anna nu in woont, 
welk recht haar is verstorven van haar grootvader, daarvan kwitantie te ontvangen, etc. 

 
464.  [CERT 15, fol. 157v]: 15 april 1560. Gheeraerdt Corbet, koopman, machtigt Jacob de Clerck en 

Zegher de Vriese, wonende te Gent, ...? (latijnse tekst) .... Gheven voorts de voors. constituant den 
voorgen. Jacobe de Clerck, Zegher de Vriese en Augustijne Boccart, Gillise van Meerlant, Janne de Smet, 
Janne Moenin, Lieven de Vylder ende elcken bezonder, volcomen macht ende autoriteyt ad ....? (latijnse 
tekst) ... bezonder omme te gaen ende te compareren voor schepenen van de keure in Ghendt .....? daer 
Laureys de Cuyper hem comparant deuchdelick t'achter ende in gebreke is vijftich ponden Vlaams als 
reste van 57 pond 12 sch 8 d. Vlaams eens toekomende van goede wettige coopmanschappen navolgende 
van deszelfs Laureys de Cuypers obligatie ofte cedulle voor de voors. schepenen van Ghendt ter wette 
geleyt.   

 
465.  [CERT 18, fol. 322]: 26 maart 1562. Guillaume de Clerck in recht staande jegens Gheraert 

Corbet ... request als ...?  (korte, onduidelijke akte) 
 
466.  [CERT 18, fol. 380]: ... 1562. Jacques Coene pour luy et en son nom et comme principal de sa 

compagnie intitulee Jacques Coene et compagnie, Nicolas de la Fortage comme compagnon et qual. 
administrateur en ceste ville d'Anvers de sa compagnie intitulee Guillaume de Treffries(?) et compagnons 
Gerard Corbet, Gerard Voel et Jehan Boudaen, ... diceulx trois pour luy et en son propre nom tous 
marchans .... et resident en ceste ville d'Anvers (uitvoerige akte) 

 
467.  [CERT 19, fol. 345-345vo]: 24 maart 1563.   Henrick Corbet in naam van Gheeraert Corbet 

zijnen vader, poorter en ingezetene dezer stad, aangaande vier tonnekens met het merk sheeren, getekend 
nr. 1/2/3/4, drie pakken huiden en een canteel met wier..?, gemerkt met het merk in de marge van deze 
gesteld, geladen en bevracht in het schip van Laureyns Cornelis Cuyper, schipper van het schip genaamd 
De Cop, om van hier gevoerd te worden naar Ruwaen, dat alle koopmanschappen toebehoren aan de 
voorn. Gheeraert Corbet en van niemand anders, en dat geen fransoyse noch engelse daarin deel hebben. 

 
468.  [CERT 30, fol. 35]: 15 juni 1564.  Ten verzoeke van Joes de Cueninck, bonetmaker, wonende 

tot Brugge. Gheeraerdt Corbet, creemer, oud 54 jaren, Jacques Breugel(?), koopman, oud 44 jaren en 
Anthonis Behagle, ook cremer, oud 44 jaren, verklaren dat zij de voors. Joes al lang kennen, met 
verklaring over zijn merkteken, afgebeeld in de marge. 

 
469.  [CERT 31, fol. 275]: 27 juni 1571.  Franstalige akte. Jehan Nicquet, koopman, machtigt 'Josse 

de Clercq, natif de Gand, son serviteur' om naar Rouen en elders te gaan om schulden aan zijn 
handelshuis te innen en wat meer nodig mocht zijn. 

 
 

Processen (Rechtspraak) 
 
 
470.  [7, nr. 7351]: ... 1576. Stukken betr. het proces van her Gerard Hannaert, priester en procurator van 

het Godshuis van (de) Beke in het land van Luydik, tegen Gerard Corbet, inzake het levensonderhoud van 
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Margriete Severijns, simpel en innocent, eertijds in het voorn. klooster gekleed. Corbet was curator van 
de voorn. Margriet, naast Balthasar Severijns. 

 Hierbij o.a. ook: een kopie van het transport dat Margriete Severijns gedaan heeft aan Cornelia van 
Herpecum, haar stiefmoeder, van 30 gr., waarin genoemd dat Margriete een dochter is van Jasper 
Severijns, verwerkt bij Agnete Chateron. Ook vermeld: een erfelijke rente door Jasper Severijns gekocht 
op de stad Antwerpen, blijkens kwitantie d.d. 20 juni 1544 gepasseerd voor schepenen Claes Donch(?) en 
Jacop Hautappele.  

 
471.  [7, nr. 3728]:15 maart 1594.  Geerard Corbet, aanlegger, contra David Scholier, verweerder. De 

aanlegger, hem funderende van de dagemente, zegt dat Jaspar van den Bogaerde uit naam en als doende 
d....? van de verweerder heeft uit kracht van zekere voluntaire condemnatie alhier doen executeren en 
verkopen zonder nochtans voorgaande levering een huis met toebehoren gestaan en gelegen in de 
Sleutelstrate, alsdoen toebehorende Jacques Stevens, daaraf hij aanlegger door Joos Saliberens(?), koper 
is gebleven op 17 november 1592. Zonder dat de verweerder of zijn gemachtigde heeft doen uitsteken in 
de voors. coopcedulle dat er onbetaald waren zekere ongelden van honderdsten en vijfde penningen, die 
er los en vrij uitgaan. Deze nochtans niet tegenstaande pretenderen de gecommitteerden tot ontvangst van 
de voors. ongelden van de aanlegger, als possesseur van het voors. huis  betaald te worden de som van 35 
gulden 12 st., daarvoor zij de aanlegger op 10 maart l.l. hebben gesommeerd. En omdat de aanlegger de 
prijs van zijn koop daarin hij gehouden was heeft betaald en dat die bij de voorn. verweerder of zijn 
gemachtigde is geprofiteerd, zo concludeert hij aanlegger ten einde de verweerder zal zijn hem aanlegger 
de voors. ongelden en costen daarop gedaan., om deze af te dragen. 

 
 

Weeskamer 
 
 
472.  [WK 82]: 13 sept. 1587.  'Staet van de sterffhuyse wijlen Hans van der Hoffstadt ende jonffr. Anna 

Frans'.  'Staet van alle ende yegelycke de goederen haeffelyck ende erffelyck by wijlen Hans van der 
Hoffstadt in zijnen levene coopman was tot Londen, ende aldaer op den derthiensten Septembris XV(c) 
ende eenentachentich deser weerelt afflyvich gheworden zijnde, ende bij wijlen jonffrouwe Anna Frans 
Anthonisdr zyne wettige huysvrouwe die oock corts daer naer haestelyck van de ghaven Gods op den 
neghensten dach der maent Octobri int voors. jaer van XV(c) ende eenentachtich, tot Londen voors. den 
voors. haeren man ghevolght is, respective achterghelaeten ende in haerlieder sterffhuysen ghestaen tot 
Londen voors. bevonden hebbende.' 

 Vermeld wordt het testament van Hans van der Hoffstadt d.d. 12 okt. 1578 bij hem geschreven en 
getekend, waarbij deze zijn voorn. huisvrouw Anna Frans had benoemd tot enige executeur en als 
langstlevende heeft zij haar testament gemaakt op 9 okt. 1581, waarin zij Jan Nicquet de oude tot execteur 
heeft benoemd. 

 Jan Nicquet de jonge, procuratie hebbende van zijn vader en als gemachtigde van Ghovaert Franss, zo 
voor hemzelf en als in naam van Anthony Franss zijn broeder, voor wie hij zich sterkt maakt, bovendien 
als gemachtigde van Franchois Toebast, als man en momboir van Katelina van der Hoffstadt, respectieve 
erfgenamen van wijlen de voors. Hans van Hoffstadt en jonfr. Anna Franss, blijkende bij twee 
procuratiën, voor Henrick van Uffele als notaris en getuigen op 6 nov. 1581 gepasseerd, compareert voor 
rekening en bewijs van de administratie, gevoerd door zijn vader, van ontvangst en uitgaven over de 
goederen van het sterfhuis, tot uitvoering van de legaten zoals begrepen in de voorn. testamenten, etc., 
'ende over sulcx oyck doende is aen Anthonis Franss, broeder van de afflyvighe voor hem selven, item 
aen Cornelis en Franchoys Franss den voors. Anthonis kinderen, betaelt ...? ende de selve Cornelis ende 
Franchoys Franss als momboiren metten rechte gelevert over haren onbejaerde broeder en suster bij 
naemen Hans ende Geertruyt Franss, oick aen voors. Anthonis Franss, de vader als procuratie hebbende 
van Anthonis Franss zijn bejaerde soon in den manieren nae volgende.' 

 [...] 
 'Item betaald aan Catharina van der Hoffstadt, wed. wijlen Franchois Toebast, in de naam van haar 

kinderen 10 ponden gr. voor een legaat haar kinderen gesuccedeerd door het overlijden van Joos de 
Clerck sone Mertens de Clerck, welke 10 ponden wijlen Hans van der Hoffstadt den voors. Joos had 
gelegateerd, met kwitantie voor not. P. van der Willigen, 3 sept. 1582.’ 
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Notarissen van Antwerpen 

 
 
473.  [N 3568 (not. Gillis van den Bossche), fol. 10-13]: 10 januari 1596.  Testament van de 

eerzame Geeraerd Corbet, poorter van deze stad Antwerpen, en jonffr. Barbara Clerck, zijn wettige 
huisvrouw, hun verstand wel hebbende, hoewel de voors. Geeraerd Corbet 'cranck van persoone te bedde 
lach'. Zij wensen begraven te worden in de Predikherenkerk van Antwerpen. Bespreken aan de fabrieken 
van Onze Lieve Vrouwenkerk alhier 20 stuivers eens, item aan de huisarmen van Antwerpen in de schotel 
en ter distributie van de aalmoezeniers van de stad 12 ponden gr. eens, item het altaar van de Heilige 
Sacrament in de Predikherenkerk alhier 3 ponden gr. eens, item Gerard, indien hij de laatste aflijvige is, 
vermaakt aan zijn zuster Margriete Corbet 4 ponden gr. eens, item aan hun dienstmaagd Digna 3 ponden 
gr. eens, item 'alsoe de voirs. testateurs op den naem des voors. Geeraerd Corbet testateur handelinghen 
zyn hebbende ende dryvende met ende duer handen van Robert ende Hendrick Corbet waervan de 
voorseyde Henrick Corbet deser werelt in Spaengnen is overleden omtrent de acht maenden nu gheleden' 
zo begeren zij dat de voors. Robert Corbet tot Sevillien in Spanje residerende, zal schuldig en gehouden 
zijn binnen een jaar na het overlijden van de eerstaflijvige zal geven goede en rechtvaardige rekening, 
bewijs en reliqua van alle administratie en bewind door hem Robert Corbet en wijlen Hendrick Corbet 
gedaan over alle goederen van de voors. testateurs.  

 Gerard Corbet verklaart onder zich te hebben van enige wezen van de vier staken van hun wettige 
kinderen, zekere goederen en penningen van de kinderen van Aerts Thomas, daar moeder van is Barbara 
Corbet, zo wil Gerard Corbet dat de administratie daarvan blijft in handen van de voors. Barbara Clerck. 

 De testateurs verklaren vier staken te hebben die moeten succederen in hun na te laten goederen, te weten 
Robert Corbet voor één staak, Catharina Corbet voor de tweede, de wettige kinderen van Agneete Corbet 
voor de derde, en de kinderen van Marie Corbet voor de vierde staak. In respecte dat hun vier staken 'zijn 
ghefurneert geweest van merckelicke somme van penningen, als sy ten huwelicke ghecomen syn', zo zal 
de langstlevende het vruchtgebruik houden van alle door de eerstaflijvige na te laten goederen. 

 Benoemen elkaar als langstlevende tot executeurs van hun testament. 
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Archief van de Rekenkamer 
 
 
474. [45971]: 1396.    Betreft een register van 56 folio’s, waarin de buitenpoorters van Geraards-

bergen staan opgeschreven, die in 1396 hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald.23 
 
 fol. 18vo-19ro:  Erpe 
   Goessen de Clerc vel Fayeel  8 s. 
  
 fol. 19ro:  Eerondeghem 
   Boyden de Clerk f. Boudijns et ux. Kateline  7 s. 
   De weduwe van Nijse de Clerc  8 s. 
   Lijsbet Heinrics sClercxs wijf was van Bulleghem  8 s. 
 
  
 

Archief van de Grote Raad van Mechelen 
 
 
475. [815. 32 (249-254)]: 1490 / 1506.  Christoffle van den Hove, Jacob de Clerc fs. Jan en Barbele 

van den Leye, weduwe van Pieter Eggelin tegen Romain van Claerhoult. 
 Evocatie van Raad van Vlaanderen.  Eisers, Gentse kooplui waren direct na de vrede van Tours naar 

Brugge gegaan. Op de terugweg werden zij door verweerder in Tielt gevangen genomen omdat Brugge 
nog opstandig was.  Eisers vorderden vergoeding voor losgeld. 

 Verweerder veroordeeld tot betaling van volledig schadevergoeding. 
 [Nederlandse taal] 
 
476. [855. 96 (1183-1196)]: 24 december 1554.  Joos en Quintin Hendricx en Maerten de Clercq  

tegen Willem Geerlofs, echtgenoot van Lysbette Hendricx. 
 Beroep tegen vonnis van Raad van Vlaanderen, dd. 19 mei 1553, waarbij, anders dan bij vonnis van 

schepen van gedeele van Gent dd. 16 april 1548 was beslist, dat Lysbette die voor haar vader met een 
leengoed was bevoordeeld, dit leendgoed of de waarde daarvan niet hoefde in te brengen. 

 Beroep gegrond verklaard. 
 [Nederlandse taal] 
 
 
 

 
23 Van dit register is een tekstuitgave verzorgd door J. de Brouwer: Het buitenpoortersboek van Geraardsbergen (Leuven 1954) 


