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VOORWOORD 

Voorliggend boek is een bewerking van de licentiaatsverhandeling die ik in het 
academiejaar 1997-98 heb voorgelegd aan de Vakgroep Middeleeuwse Ge
schiedenis van de Universiteit Gent met het oog op het behalen van het diploma 
licentiaat in de Geschiedenis. Zowel toen als nu is het op zijn plaats een aantal 
personen hartelijk te bedanken die mij bij het afwerken van mijn verhandeling 
en bij de voorbereiding van deze publicatie bijgestaan en geholpen hebben. In de 
eerste plaats gaat mijn oprechte dank uit naar mijn promotor prof. dr. em. Walter 
Prevenier die met zijn niet-aflatend enthousiasme en interesse een belangrijk 
aandeel heeft in de totstandkoming van dit boek. Een gemeend woord van dank 
richt ik ook tot prof. dr. Marc Boone voor zijn belangstelling en nuttige 
aanwijzingen evenals voor zijn bemoedigende steun. Van onschatbare waarde 
was de hulp die ik de loop van mijn onderzoek mocht ervaren van drs. Leen 
Charles, Daniël Lievois en drs. Marie Christine Laleman, enthousiaste pioniers 
van het huizenonderzoek die steeds bereid gevonden werden hun kennis en 
ervaring met mij te delen. Verder wens ik nog drs. Inge Schoups te vermelden 
die mij de mogelijkheid bood het door haar verzamelde bronnenmateriaal in te 
kijken en te gebruiken evenals Matto De Seyn en Carlos Hourez die voor de 
illustraties hebben ingestaan. Tot slot richt ik me in het bijzonder tot mijn 
vrienden en de personen die mij van heel dichtbij gesteund hebben: mijn ouders, 
broers en zussen, de familie Delplace, Alexander, Geraldine en Peter wiens 
aanwezigheid, belangstelling en aanmoedigingen een onmisbare steun geweest 
zijn. 
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1. INLEIDING 

Op het gebied van de sociale topografie van laat-middeleeuwse steden werd 
reeds interessant onderzoek verricht en verschenen tot nog toe een aantal 
belangrijke studies. Sinds enkele jaren echter bieden zich in het bijzonder voor 
Gent, nieuwe perspectieven aan. Vrij recent werd immers in het kader van het 
Gentse huizenonderzoek een retrogressieve werkmethode op punt gesteld die de 
onderzoeker in staat stelt de geschiedenis van een huis en zijn eigenaars en 
bewoners over een periode van verscheidene eeuwen te volgen2

• De mogelijk
heid om deze onderzoeksmethode uit te werken voor een uitgestrekt gebied en 
het gegevensmateriaal dat langs deze weg kan verzameld worden te gebruiken 
als uitgangspunt voor een diepgaande sociale analyse, presenteert zich alvast als 
een nieuwe invalshoek binnen de sociale geschiedschrijving die mogelijks tot 
vernieuwende inzichten kan leiden. Dit onderzoek fungeert dan ook als test-case 
voor de bruikbaarheid van deze retrogressieve werkmethode en dit meer speci
fiek in het kader van een onderzoek dat zich concentreert op een uitgestrekte 
geografische omschrijving en waarbij van een radicaal sociaal gerichte vraag
stelling met betrekking tot de late Middeleeuwen wordt uitgegaan. Het opzet van 
dit onderzoek is immers via uitwerking van de verschillende stappen van de 
onderzoeksmethode van het huizenonderzoek te komen tot een beeld van de 
sociale realiteit in de straten in de onmiddellijke omgeving van de Sint
Miebielskerk bij de overgang van de J5de naar de J6de eeuw. Centraal staan 
vragen naar de bevolkingssamenstelling en het maatschappelijk profiel van de 
personen die gedurende deze periode binnen het onderzoeksgebied gewoond 
hebben of er met één of meerdere huizen in verband gestaan hebben. De 
informatiegegevens die op de voornoemde manier kunnen verzameld worden, 
moetenenerzijds de basis vormen voor de reconstructie van de topografie van het 
onderzoeksgebied binnen het bestudeerde tijdsbestek en anderzijds als uitgangs
punt fungeren voor een gedegen sociale analyse vertrekkende van de namen van 
huiseigenaars en -bewoners. Deze studie valt dan ook in twee grote delen uiteen. 
In een eerste deel wordt de onderzoeksmethode van het huizenonderzoek 
beschreven en toegepast op het onderzoeksgebied, waarna in een tweede deel de 
eigenlijke sociale analyse wordt uitgewerkt. Daarbij wordt de Sint-Michielswijk 
vanuit verschillende invalshoeken belicht met een maximaal gebruik van de 
prosopografische benaderingswijze. 

Wat de precieze gebiedsafbakening betreft, zal de aandacht gericht worden op 
de Drabstraat, de Poel, de Sint-Michielsstraat3, de Huurdochterstraat4

, de Pens-

L. CHARLES, R.K. DEBRUYNE, J. DECA VELE e.a., Huizenonderzoek in Gent. Een 
handleiding, Gent , Stadsarchief, 1994, 125p. 
De Sint-Michielsstraat omvat de percelen 1257-1259, 1295-1306 en 1320-1329. De zuidkant 
van het Sint-Michielsplein die aansluit bij een andere huizenblok hoort daar niet bij en werd niet 
bij het onderzoek betrokken . 
De Huurdochterstraat heet vandaag Ravensteinstraat 
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steeg5, de Zeurzaksteeg6, de Korenlei en de huizen langsheen de Leie. Deze 
afbakening was een zuiver arbitrair gegeven. Ten gevolge van de uitgestrektheid 
van de concreet bestaande indelingen was een artificiële gebiedsafbakening die 
niet samenvalt met een bestaande politieke, administratieve, gerechtelijke of 
kerkelijke indeling, vereist. Wat politieke en gerechtelijke zaken betreft, ressor
teerde de Sint-Miebielswijk onder de bevoegdheid van de twee Gentse schepen
banken en vanuit kerkelijk oogpunt maakte ze deel uit van de Sint
Miebielsparochie die eveneens een ruimer gebied omvatte dan het stadsdeel dat 
ingesloten lag tussen de Houtlei en de Leie7

• Een aantal overwegingen deed de 
definitieve keuze belanden op de straten in de nabijheid van de Sint-Michielskerk. 
Dit deel van de stad, dat tot nog toe nauwelijks bestudeerd werd, lag vlakbij de 
Gentse haven wat belangwekkende economische en sociale gegevens zou 
kunnen opleveren. De aanwezigheid van de haven staat immers garant voor een 
drukke economische bedrijvigheid en ook vanuit sociaal oogpunt vormt de 
nabijheid van de haven een interessant gegeven. Enerzijds was de haven een bron 
van rijkdom die mogelijkerwijs in de straten in de onmiddellijke nabijheid haar 
beslag vond, anderzijds kunnen haven en havenarbeid ook met armoedige 
situaties in verband gebracht worden. Door het samengaan van rijkdom en 
armoede was dit een uitgelezen onderzoeksgebied voor deze, toch in hoofdzaak 
sociaal gerichte studie. Een ander argument dat voor de voorgestelde afbakening 
pleitte, was de aanwezigheid van de Utenhove' s, één van de belangrijkste Gentse 
patricische geslachten. F. Blockmans die een aantal van de oorspronkelijke 
stedelijke eigendommen van de Utenhove's wist te lokaliseren, formuleerde de 
hypothese als zou hun oorspronkelijke hereditas het hele gebied tussen de Leie 
en de Houtlei omvat hebben8

• Hoewel deze stelling ten gevolge van de beperking 
van de onderzoekspenode tot de jaren 1480-1520 niet kon geverifieerd worden, 
bieden de gegevens die in het kader van dit onderzoek verzameld werden wel een 
geschikt uitgangspunt om het onderzoek door te trekken en na te gaan of de 
resultaten die vanuit een verschillende invalshoek geboekt werden, met elkaar 
in overeenstemming zijn. 

Evenals de afbakening van het onderzoeksgebied, was ook de afbakening van de 
onderzoeksperiade arbitrair. De rijkdom van de onderzoeksresultaten en de 
"overvloed" aan bruikbaar bronnenmateriaal voor sociaal gericht onderzoek 
wezen 1480 en 1520 aan als de meest geschikte termini ter afbakening van de 
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De Penssteeg komt overeen met de huidige Gruuthuusestraat. 
De Zeurzaksteeg komt overeen met dàt deel van de Jan Breydelstraat dat ten zuiden van de 
Houtlei gelegen was. 
Voor de afbakening van de Sint-Miebielsparochie zie: W. BLOCKMANS, "Peilingen naar de 
sociale strukturen te Gent tijdens de late 15e eeuw", in: W. BLOCKMANS, I. DE MEYER, J. 
MERTENS, e.a., Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e 
en /Se eeuw, Heule, UGA, 1971, p.269 en plan IV. (Standen en Landen, LIV) 
F. BLOCKMANS, Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen-' s Gravenhage, 
De Sikkel- Martinus Nijhoff, 1938, pp.79-86 en Idem, "Bijdrage tot de studie van het stedelijk 
'allodium' te Gent", in: Bulletin de la cammission royale pour la publication des anciennes lois 
et ordonnances de la Belgique, t. XIV, 2° fase., 1935, pp.144-147. 



onderzoeksperiode: de ruimtelijke samenhang binnen het onderzoeksgebied zou 
nagenoeg volledig kunnen gereconstrueerd worden en voor het grootste deel van 
de huizen zou tenminste één huiseigenaar of bewoner gekend zijn. Bovendien 
werd er in de voorgaande jaren voor Gent reeds heel wat onderzoek verricht met 
betrekking tot de sociale structuren op het einde van de 15cte en het begin van de 
16cte eeuw waardoor een aanzienlijk percentage van het beschikbare bronnen
materiaal reeds verwerkt werd in gemakkelijk raadpleegbare en vaak zelfs 
gecomputeriseerde gegevensbestanden. Het feit dat veel interessant en bruik
baar vergelijkingsmateriaal ter beschikking staat en dat een groot deel van het 
bronnenmateriaal vrij goed toegankelijk is, golden dan ook als bijkomend 
argument voor de voorgestelde tijdsatbakening. 
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2. DE WERKMETHODEVAN HET HUIZENONDERZOEK 

2.1. INLEIDING 

Om tot een betrouwbare topografische reconstructie van het onderzoeksgebied 
en het opstellen van lijsten met opeenvolgende huiseigenaars en bewoners van 
de verschillende panden te komen, werd zoals aangegeven de werkmethode van 
het Gentse huizenonderzoek gevolgd9

. Het gaat om een onderzoeksmethode 
waarbij de geschiedenis van een pand stap voor stap gereconstrueerd wordt en 
die toelaat middeleeuwse informatiegegevens met een hoge mate van precisie 
aan een pand te koppelen. Deze retrogressieve onderzoeksmethode waarbij in 
hoofdzaak gebruik gemaakt wordt van fiscale en kadastrale bronnen, werd eind 
de jaren '80 begin de jaren '90 uitgewerkt en geleidelijk aan op punt gesteld in 
het kader van een intense samenwerking tussen archeologen, historici en 
bouwkundigen. De bruikbaarheid van deze methode werd reeds herhaalde 
malen aangetoond 10

, maar het onderzoek bleeftot nog toe in hoofdzaak beperkt 
tot één of meerdere huizen. Momenteel is er echter wel een onderzoek lopend dat 
gericht is op een uitgestrekte geografische omschrijving doch de specifiek 
middeleeuwse situatie werd daarbij nog niet exhaustief bestudeerd 11

• In de 
hiernavolgende bespreking zal de aandacht vooral uitgaan naar het middel
eeuwse bronnenmateriaal en de uiteindelijke onderzoeksresultaten. De tussen
liggende stappen en de bronnen die daarbij gebruikt worden, komen slechts 
vluchtig aan bod daar ze reeds uitvoerig besproken worden in de handleiding 
voor het huizenonderzoek. 

10 

11 

L. CHARLES, R.K. DEBRUYNE, J. DECA VELE e.a., Huizenonderzoek in Gent. Een 
handleiding, Gent, Stadsarchief Gent, 1994, 125p. In deze handleiding wordt de onderzoeks
methode van het huizenonderzoek stap voor stap uiteengezet. 
In de bibliografie werden de verschillende studies waarin de onderzoeksmethode van het 
huizenonderzoek praktisch uitgewerkt wordt, opgenomen. 
L. DEVRIESE, "Enkele bouwblokken in de Gentse waterwijk. Evolutie van het huizenbestand 
sinds het einde van de J7de eeuw", in: Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, XIX, 
1995, 1, pp.?-22; Idem, "Lokalisatie van stadscijnsgronden in Gent. Een belangrijk 
stadscijnsgebied ten noordoosten van de oude stadskern", in : Stadsarcheologie .. . , XIX, 1995, 
2, pp.4-9; Idem, "Beluiken en huisjescomplexen. Ontstaan en evolutie in het J8dc_eeuwse Gent", 
in : Stadsarcheologie ... , XX, 1996, l , pp.8-28; Idem, "Zeventiende-eeuwse huisgevels in de 
Gentse waterwijk. Lokalisatie en datering aan de hand van J7dc_eeuwse bouwsubsidies", in: 
Stadsarcheologie ... , XX, 1996, 2, pp. J 0-24; Idem, "Moderne bouwaanvragen in de waterwijk. 
Een rijke bron van gegevens omtrent oudere huizen", in : Stadsarcheo/ogie ... , XXI, 1997, I, 
pp.?-25 enD. BONCQUET en L. DEVRIESE, "De Gentse waterwijk. Lokalisatie van de J8de_ 
eeuwse bouwaanvragen met geveltekening", in: Stadsarcheologie ... , XIX, 1995, 3, pp.4-20. 
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2.2. BESPREKINGVAN DE ONDERZOEKSMETHODE 

De resultaten die geboekt werden bij de uitwerking van de verschillende stappen 
van de werkmethode van hethuizenonderzoek werden in tabel 1 samengebracht. 

Tabel]: 

Absoluut Procentueel 

Aantal percelen in 1835 133 100% 

Aantal percelen met Oostenrijks huisnummer 110 82,7% 

Aantal Oostenrijkse huisnummers 106 100% 

Aantal verwijzingen naar landcijnsboeken 70 100% 

Aantal Oostenrijkse huisnummers met 58 54,7% 
een verwijzing naar een landcijnsboek 

Aantal landcijnsboeken 27 100% 

Aantal teruggevonden landcijnsboeken 22 81,5% 

Aantal teruggevonden verwijzingen 52 74,3% 

Aantal extra gevonden verwijzingen 59 I 

Aantal bruikbare verwijzingen 111 100% 

Aantal huizen waarop de bruikbare 78 73,6% 
verwijzingen betrekking hebben 

Aantal bruikbare verwijzingen doorgetrokken 59 53,2% 
tot vóór 1550 

Aantal huizen gevolgd tot vóór 1550 52 49,1 o/o 

2.2.1. Van het Belgisch kadaster tot de overstap naar de landcijnsboeken 

Het "primitief percelenplan" van 1835 en de aanwijzende tabel 208, twee 
documenten die deel uitmaken van het Belgisch kadaster, vormen het uitgangs
punt van het hele onderzoek 12

• Dit "primitief percelenplan" waarop de 133 
percelen zijn aangeduid die binnen het onderzoeksgebied gelegen waren, fun
geerde als basisplan voor de reconstructiekaart die in bijlage werd toegevoegd. 

12 ARCHIEF KADASTER GENT, Oorspronkelijk percelenplan Gent, sectie F, deel 18; UG, 
Handschrift 3307, Oorspronkelijk percelenplan Gent 1835, sectie F, deel 18; ARCHIEF 
KADASTER GENT, Gent, doe. 208, sectie F. Een aanwijzende tabel is een kadastraal document 
waarin de kadastrale gegevens genoteerd worden op basis van een systematische opsomming 
van de gebouwen. Een bespreking van het "primitief percelenplan" en de aanwijzende tabel208 
is te vinden bij : R. VANDEN BILCKE, "Het Belgisch kadaster", in: Huizenonderzoek ... , pp.81-
84. 

10 



Via de tussenstap van het Ho11ands en het Frans kadaster konden 110 van de 133 
percelen met een Oostenrijks huisnummer verbonden worden 13

• Om van daaruit 
de overstap te kunnen maken naar de landcijnsboeken waar de middeleeuwse 
informatiegegevens in terug te vinden zijn, moet de concordantielijst tussen de 
"Spaanse" of"oude" en de "Oostenrijkse" of"nieuwe" registers van het huisgeld 
gebruikt worden 14

• Deze concordantielijst werd rond 1790 op verzoek van de 
Oostenrijkse regering opgemaakt om op een vlotte en snelle manier oudere 
informatie over een huis of perceel te kunnen opsporen. Vanuit deze optiek 
werden in de concordantielijst voor een groot deel van de Oostenrijkse huisnum
mers één of meerdere verwijzingen naar een landcijnsboek of de registers van 
"Vrij huis, vrij erve" opgenomen. Van de 106 Oostenrijkse huisnummers binnen 
het onderzoeksgebied was dit voor 58 huisnummers het geval. Het gaat in totaal 
om 70 verwijzingen naar 27 verschiJlende landcijnsboeken. Voor deze huizen 
ligt alvast de weg open voor verder systematisch onderzoek. 

2.2.2. De landcijnsboeken 15 

De landcijnsboeken zijn ontstaan in het licht van hetjuridisch onderscheid dat 
tot op het einde van het Ancien Régime is blijven bestaan tussen allodiaal 
grondeigendom en stedelijke cijnsgrond 16• Terwijl een eigenaar van eenstedelijk 
allodium het volledige eigendomsrecht had over zijn grond, had een eigenaar van 
stedelijke cijnsgrond dat niet. Dit onderscheid is ervoor verantwoordelijk dat er 
zich met betrekking tot het huis- en grondbezit binnen de stad twee situaties 

13 

14 

15 

16 

Voor een bespreking van de documenten die deel uitmaken van het Hollands en het Frans 
kadaster en die gebruikt kunnen worden bij het huizenonderzoek, zie de bijdragen van D. Lievois 
in de handleiding voor het huizen onderzoek, respectievelijk pp.75-80 en pp.63-73 . Voor wat het 
Hollands kadaster betreft, gaat het in essentie om twee aanwijzende tabellen van 1828 (SAG, 
Modern archief, reeks DD, nr.47 en SAG, Modern archief,reeksDD, nr.l5). Van de documenten 
die behoren tot het Frans kadaster kunnen de aanwijzende tabel van 1804 (SAG, Modern 
Archief, reeks DD, nr.4) en de "Atlas Napoléon" (RAG, Fonds Kaarten en Plannen, nrs.227l-
2273) gebruikt worden. 
SAG, reeks 153/1, nr.202 bis. Het huisgeld was een stedelijke belasting van een 20ste penning 
geheven op onroerend bezit. Een uiteenzetting over de bruikbaarheid van de "oude" en de 
"nieuwe" registers van het huisgeld voor het Gentse huizenonderzoek en van de concordantietabel 
tussen beide, is te vinden bij L. CHARLES, "De registers van het huisgeld", in: Huizen
onderzoek ... , pp.37-61 ; Idem, "De Gentse registers van het huisgeld als kadastrale bron: 
mogelijkheden en beperkingen (17de_J8dc eeuw)", in : HMGOG, 1992, pp.l51-193 en Idem, 
"Kadaster en familiekunde: de Gentse regi sters van het huisgeld ( 17dc_l8dc eeuw)", in: Vlaamse 
stam, Oostende, XXX, 1994, 6, pp.289-308. 
De betekenis van de landcijnsboeken voor het Gentse huizenonderzoek wordt uitvoerig 
behandeld bij: D. LIEVOIS, "De landcijnsboeken in Gent", in: Huizenonderzoek ... , pp.29-36 en 
L. CHARLES, "De registers van het huisgeld", in: Huizenonderzoek. .. , p.37 . 
G. DES MAREZ, Etude sur la propriétéfoncière dans les villes du moyen-áge et spécialement 
en Flandre, Gand, Université de Gand, 1898, pp.l-5 et pp.223-224 en F. BLOCKMANS, 
"Bijdrage tot de studie van het stedelijk 'allodium' te Gent", in: Bulletin de la cammission royale 
pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, t.XIV, 2e fase., 1935, 
pp.l41-142. 
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"Primitief percelenplan" van Gent van 1835 (Archief kadaster Gent, Oorspron
kelijk percelenplan, sectie F, deel 18.) 

konden voordoen 17
• De eerste mogelijkheid hield in dat de eigenaar van een huis 

ook het volledige eigendomsrecht had over de grond waarop dat huis gebouwd 
was. Hij was allodiaal grondeigenaar en het huis droeg samen met de grond 
waarop het stond de titel "Vrij huis, vrij erve". De tweede mogelijkheid 
daarentegen hield in dat de eigenaar van een huis, de grond waarop het gebouwd 
was niet in volle eigendom bezat maar er jaarlijks aan een landheer een landcijns 
voor moest betalen. Aangezien de landheer het juridische eigendom over de 
grond behield en er juridische verantwoordelijkheid voor droeg, was het nood
zakelijk dat hij op de hoogte werd gesteld van alle juridische handelingen met 
betrekking tot de op zijn grond staande gebouwen. Niet alleen veranderingen van 
huiseigenaar, door koop of vererving, maar ook rentebezettingen met het huis als 
onderpand moesten aan de landheer gemeld worden. 

Een deel van de stedelijke cijnsgrond was eigendom van particulieren, maar het 
meerendeel ervan was in handen van grote kerkelijke instellingen of van de 
stedelijke overheid 18

• Wie ook landheer was, de juridische handelingen met 
betrekking tot de cijnsgrond en de daarop staande gebouwen werden steeds 
bijgehouden in speciaal daartoe aangelegde landcijnsboeken. De meeste landhe
ren bezaten immers vele stukken grond verspreid over de hele stad wat een 
degelijke administratie absoluut noodzakelijk maakte. De landcijnsboeken 

17 D. LIEYOIS, "De landcijnsboeken in Gent", in: Huizenonderzoek .. . , p.29 . 
18 De registers waarin de juridische transacties met betrekking tot de stedelijke gronden en de 

daarop staande gebouwen geregistreerd werden, vormen de reeks "Stedecijnzen" (SAG, reeks 
152). 
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waren bijgevolg vaak lijvige registers die op regelmatige tijdstippen dienden 
heropgemaakt te worden om functioneel en bruikbaar te blijven. 

Vanaf 1552 werd ook de registratie van alle juridische handelingen met betrek
king toteen "Vrij huis, vrij erve" door de stedelijke overheid verplichtgesteld 19

• 

De registers van "Vrij huis, vrij erve", die op een analoge manier waren 
opgebouwd en analoge informatie bevatten als de echte landcijnboeken, zagen 
het levenslicht en werden door de stedelijke administratie bijgehouden. 

De landcijnsboeken en registers van "Vrij huis, vrij erve" bleven in gebruik tot 
het einde van het Ancien Régime. In de nasleep van de Franse Revolutie verloren 
ze echter hun praktisch nut daar er een nieuwe grondeigendomsstructuur werd 
ingesteld. Eeuwenoude instellingen werden afgeschaft en de overheid hield zich 
voortaan zelfbezig met het toelaten, registreren en sanctioneren van handelingen 
met betrekking tot onroerend goed20

. De situatie waarbij men eigenaar was van 
een huis maar niet van de grond waarop het huis gebouwd was, kwam voortaan 
niet meer voor. Een deel van de landcijnsboeken belandde in een openbaar 
archiefdepot, een deel bleefbij de archiefvormer achter en een deel ging gewoon 
verloren. 

De structuur en de opbouw van de landcijnsboeken is vrij stereotiep en dienaan
gaande kunnen twee tradities onderscheiden worden. De meest recente 
landcijnsboeken zijn over het algemeen als ommelopers opgevat terwijl de 
huizen in de oudere landcijnsboeken gegroepeerd staan volgens de dag waarop 
de landcijns moest betaald worden. Deze dag lag vast en viel meestal samen met 
een kerkelijke feestdag zoals bamis, Sint-Jansmis, kerstavond, ... Het feit dat de 
J7de en J8de eeuwse landcijnsboeken als ommelopers zijn opgemaakt, is van 
groot belang voor het huizenonderzoek en biedt nieuwe mogelijkheden. In de 
concordantielijst tussen de "Spaanse" en de "Oostenrijkse" registers van het 
huisgeld werd immers voor een groot aantal Oostenrijkse huisnummers geen 
folioverwijzing naar een landcijnsboek opgenomen. De systematische opbouw 
van de landcijnsboeken volgens de ligging van de huizen kan hier een uitweg 
bieden. Op deze manier kunnen vaak huizen waarvoor in de concordantielijst 
geen verwijzing was opgenomen, toch teruggevonden en verder gevolgd wor
den . Het huizenbestand waarvoor verder onderzoek mogelijk is, wordt zo 
opmerkelijk uitgebreid. Concreet werden op deze manier 59 extra verwijzingen 
gevonden en konden 31 huizen opnieuw bij het onderzoek betrokken worden. 
Het totale aantal huizen dat in de landcijnsboeken kon gevolgd worden, komt zo 
op 78 wat overeenkomt met drie vierden van het totale huizenbestand binnen het 
onderzoeksgebied. 

19 SAG, reeks 153, nrs.l - 11: landboeken "Vrij hui s, vrij erve" . 
20 D. LIEVOIS, "Het kadaster", in : Huizenonderzoek .. . , p.61. 

13 



De informatie die voor elk pand afzonderlijk in een landcijnsboek is opgenomen, 
wordt steeds op een karakteristieke wijze gepresenteerd. De oudste 
landcijnsboeken bevatten vrij weinig huisgebonden informatiegegevens. Naast 
een korte geografische situering die meestalletterlijk uit een ouder register werd 
overgenomen, de namen van de opeenvolgende eigenaars die vaak moeilijk 
leesbaar zijn omdat bij elke eigendomsoverdracht de naam van de vorige 
eigenaar werd doorgehaald en het bedrag van de landcijns wordt soms, maar 
eerder uitzonderlijk, een folioverwijzing naar een ouder landcijnsboek opgege
ven. In de recentere landcijnsboeken van het einde van de 16de, de 17de en de 18de 
eeuw, wordt de informatie aanzienlijk uitgebreider. Per folio wordt één huis 
behandeld, dit terwijl in de middeleeuwse exemplaren vaak 6 tot 8 huizen per 
folio werden opgenomen. Bovenaan de folio staan immer een korte omschrij
ving van de ligging van het pand die werd overgenomen uit het voorgaande 
landcijnsboek, de naam van de eigenaar bij de opmaak van het register, het 
bedrag van de landcijns en de dag waarop de landcijns moest betaald worden. In 
de marge treffen we meestal een folioverwijzing aan naar een ouder register. De 
rest van de bladspiegel is opgedeeld in twee kolommen. In de kolom der 
"eerfenessen" die over het algemeen de linkerhelft van het blad in beslag neemt, 
staan de opeenvolgende huiseigenaars vermeld. Bij verkopingen en erfenissen 
wordt daarbij telkens een folioverwijzing naar de schepenregisters opgenomen 
opdat de geregistreerde akte gemakkelijk zou kunnen teruggevonden worden. In 
de kolom der "commeren" worden alle renten die op het huis bezet waren en 
eventueel ook de andere landcijnzen die moesten betaald worden, vermeld. 
Renten die afgelost werden, zijn doorgehaald en bijgevolg moeilijk leesbaar. 
Evenals in de kolom van de "eerfenessen", wordt ook in de kolom van de 
"commeren" een folioverwijzing opgenomen naar de schepenregisters waar de 
akten met betrekking tot de verschillende renteverkopen geregistreerd werden 
en naar andere landcijnsboeken indien er meerdere landcijnzen aan verschil
lende instellingen moesten betaald worden. 

De landcijnsboeken en de registers van "Vrij huis, vrij erve" bevatten cruciale 
informatiegegevens voor het huizenonderzoek in het algemeen en voor ons 
sociaal gericht onderzoek met betrekking tot de late middeleeuwen in het 
bijzonder. Vooreerst zijn er de gegevens die rechtstreeks uit de landcijnsboeken 
kunnen gehaald worden, meer bepaald de namen van de opeenvolgende huis
eigenaars en de verschillende rentebezettingen op het huis. Het onderzoek wees 
echter uit dat de informatiegegevens met betrekking tot rentetransacties, die 
bijzonder geschikt zijn als basismateriaal voor sociaal-historisch onderzoek21

, 

uitermate schaars zijn. Enkel de meer recente landcijnsboeken bevatten dienaan
gaande meer gegevens. Vervolgens zijn de landcijnsboeken interessant omwille 
van de verwijzingen die erin zijn opgenomen naar de jaarregisters van de 
schepenen van de Keure en de registers van de schepenen van Gedele. Er dient 

21 

14 

M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijk
heid te Gent, 1483-1503, Kortrijk-Heule, UGA, 1981, pp.73-86. 



echter wel op gewezen te worden dat het aantal verwijzingen naar de schepen
registers in de 15cte_ en vroeg 16cte_eeuwse landcijnsboeken bijzonder beperkt is 
en slechts vanaf het midden van de J6de eeuw toeneemt. Ten slotte zijn de 
landcijnsboeken belangrijk omdat de specificiteit en de onveranderlijkheid van 
het bedrag van de landcijns ervoor verantwoordelijk zijn dat het landcijnsbedrag 
en de naam van de landheer samen een huis ondubbelzinnig definiëren en als 
leidraad kunnen fungeren bij verder onderzoek. Aan de hand van deze twee 
gegevens kan een huis in andere bronnen geïdentificeerd worden. In specifieke 
omstandigheden kunnen landcijnsbedragen echter wel wijzigingen ondergaan, 
meer bepaald bij splitsing of samenvoeging van percelen. Worden percelen 
samengevoegd dan gebeurt hetzelfde met de landcijnzen, wordt een perceel 
gesplitst dan wordt ook de landcijns, volgens eenzelfde verhouding, opgedeeld. 

De belangrijkste problemen bij het gebruik van landcijnsboeken situeren zich op 
het vlak van de vindbaarheid van de registers. Van de 27 instellingen waarnaar 
in de concordantielijst tussen de "oude" en de "nieuwe" registers van het 
huisgeld verwezen wordt, waren er 5 waarvoor geen landcijnsboeken werden 
teruggevonden. Dat de landcijnsboeken vaak moeilijk terug te vinden zijn, hangt 
enerzijds samen met de overlevingstraditie van archiefbescheiden en anderzijds 
met de inventarisatie ervan. Zoals reeds aangestipt, zijn heel wat landcijnsboeken 
aan het einde van het Ancien Régime verloren gegaan op het ogenblik dat ze hun 
gebruiks- en actualiteitswaarde verloren. Daarnaast zijn veel landcijnsboeken 
moeilijk terug te vinden omdat ze verkeerd geïnventariseerd werden . De erva
ring leert dat landcijnsboeken heel dikwijls gewoon als renteboek of als land
boek in een inventaris zijn opgenomen. Ontbreekt er een schakel in de keten van 
landcijns boeken, dan dienen alle registers die als renteboek, als landboek of als 
renterol in de inventaris vermeld staan, nagekeken te worden, wat een bijzonder 
tijdrovende bezigheid is. 

Een laatste moeilijkheid doet zich voor wanneer er geen folioreferentie naar een 
ouder landcijnsboek is opgenomen. Zijn beide landcijnsboeken volgens het
zelfde criterium opgebouwd en worden de huizen in beide registers in dezelfde 
volgorde vermeld, dan stellen zich in feite geen problemen. Is dit niet het geval 
en is het ouder landcijnsboek opgebouwd volgens de aflossingsdag en het 
recentere als ommeloper opgevat, dan is het een stuk moeilijker om een huis 
terug te vinden . In een dergelijk geval moet men afgaan op de gegevens die 
gekend zijn, met name de aflossingsdag, de straatnaam en het bedrag van de 
landcijns en aan de hand van deze gegevens het huis proberen op te sporen. 

Gaat men na hoe lang de huizen in de landcijnsboeken kunnen gevolgd worden 
dan stelt men vast dat van de 111 verwijzingen waarover we uiteindelijk 
beschikten -52 via de concordantielijst en 59 extra gevonden verwijzingen- er 59 
tot vóór 1550 konden gevolgd worden. Van de 52 huizen waarop deze verwij-

. zingen betrekking hebben , stopte voor 26 elk spoor in de loop van de eerste helft 
van de 16cte eeuw, voor 14 in de tweede helft van de 15cte eeuw en van slechts 12 
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huizen kon de geschiedenis doorgetrokken worden tot vóór 1450. Heel concreet 
betekent dit dat de geschiedenis van ongeveer de helft van de huizen in de 
nabijheid van de Sint-Michielskerk kon gevolgd worden tot rond de bestudeerde 
tijdsperi ode. 

2.2.3 De jaarregisters van de schepenen van de Keure22 en van Gedele23 

De schepenen van de Keure hadden binnen de afgebakende onderzoeksperiade 
het monopolie op de vrijwillige rechtspraak binnen Gent. Tot 1552 was de 
registratie van transacties met betrekking tot onroerend goed echter niet ver
plicht en aangezien deze ook niet kosteloos was24

, werd een niet nader te bepalen 
aantal transacties nooit geregistreerd. De registratie in de jaarregisters van de 
schepenen bood echter een aantal onmiskenbare voordelen, zoals de officiële 
bekendmaking van de transactie en een verhoogde rechtszekerheid bij eventuele 
betwisting, waardoor een groot deel van de stedelijke bevolking wel degelijk tot 
registratie zal zijn overgegaan. Concreet zijn in de jaarregisters van de Keure 
verkopingen, verpachtingen, rentebezettingen en -lossingen, huwelijkscontracten, 
schuldbekentenissen, testamenten, borgstellingen en allerlei andere overeen
komsten terug te vinden25

• 

De registers van de schepenen van Gedele, ook wel "wezen- of wezerijboeken" 
genaamd, bevatten naast de staten van goed en de daarbijhorendebewijsstukken 
ook verzoeningen, vonnissen, akten en contracten. Wat de staten van goed 
betreft die de hoofdbrok van deze registers uitmaken, gaat het telkens om een 
beschrijving of inventaris opgemaakt door een deelvoogd van het bezit dat door 
één of meerdere minderjarigen werd geërfd bij het overlijden van een familielid. 
Staten van goed werden dus niet bij elk overlijden opgemaakt, maar enkel 
wanneer er één of meerdere wezen bij een erfenis betrokken waren en dit met het 
oog op de bescherming van hun erfdeeF6

. 

22 

23 

24 

25 

26 
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SAG, reeks 30 l. Een bespreking van de akten van de jaarregisters van de schepenen van de 
Keure als historisch bronnenmateriaal voor de studie van de immobiliënmarkt is te vinden bij: 
M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt ... . , pp.45-52. 
SAG, reeks 330. De Gentse staten van goed werden voor de periode 1380-1389 uitvoerig 
behandeld en op hun bruikbaarheid getest door L. WYN ANT, "Peiling naar de vermogensstruktuur 
te Gent op basis van de staten van goed 1380-1389", in: W. BLOCKMANS, I. DE MEYER, J. 
MERTENS, e.a., Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 
14de en 15de eeuw, Heule, UGA, 1973, pp.47-137 (Standen en Landen, LXIII). De staten van 
goed worden ook besproken bij M. BOONE, "De Gentse staten van goed als bron voor de kennis 
van de materiële cultuur: Mogelijkheden en beperkingen (Late middeleeuwen- vroege moderne 
tijden)" , in: F. DAELEMANS (ed.), Bronnen voorde geschiedenis .. . , pp.51-73. 
M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt. .. , p.48. Op 2 maart 1552 (n.s.) 
werd een ordonnantie uitgevaardigd waardoor de registratie van transacties waarbij stedelijk 
onroerend goed betrokken was, verplicht werd gesteld. 
J. DECA VELE en J. V ANNIEUWENHUYSE, Stadsarchiefvan Gent: Archiefgids deel 1: Oud 
archief, Gent, Stadsbestuur, p.l56. 
J. DECAVELE en J. V ANNIEUWENHUYSE, op. cit. , p.l57. 



In de akten die betrekking hebben op huizen, wat in hoofdzaak koopakten, 
rentebezettingen en staten van goed zijn, wordt normaal gezien een korte 
geografische situering gegeven en worden de naam van de landheer en het 
bedrag van de landcijns vermeld. Aan de hand van deze gegevens kan, zoals 
aangegeven, een huis ondubbelzinnig geïdentificeerd worden wat nieuwe 
informatiegegevens kan opleveren, voornamelijk met betrekking tot eigenaars 
en bewoners. Aangezien in de meeste akten niet alleen de naam van de eigenaar 
van het huis waarop de akte betrekking heeft, maar ook de namen van de buren 
vermeld worden, levert één akte vaak informatie op over drie huizen. Meermaals 
was dit de enige manier om huizen waarvan de geschiedenis niet in een 
landcijnsboek kon gevolgd worden, opnieuw in het vizier te krijgen en bij het 
onderzoek te betrekken. Bovendien konden sommige akten enkel op basis van 
de namen van de buren aan een huis gekoppeld worden. Dit was het geval 
wanneer in een akte betreffende een huis waar verschillende landheren rechten 
op hadden, enkel een globaalbedrag als som van de afzonderlijke 
landcijnsbedragen vermeld werd, wanneer het bedrag van een landcijns samen
geteld werd met de bedragen van andere renten die op een huis bezet waren of 
wanneer noch de naam van de landheer, noch het bedrag van de landcijns 
vermeld werden. Langs deze weg kon enorm veel nieuwe informatie verzameld 
worden die van cruciaal belang was voor de topografische reconstructie van het 
onderzoeksgebied en voor het opmaken en vervolledigen van de lijsten van 
opeenvolgende huiseigenaars en bewoners . Het onderzoek toonde ook aan dat 
men bij de registratie van een transactie vaak het precieze bedrag van de landcijns 
niet kende. Meer dan eens treffen we de vermelding aan "lettel min of meer"27

• 

Het landcijnsbedrag in de schepenregisters mag bijgevolg enkele penningen 
afwijken van het bedrag in de landcijnsboeken zonder dat de betrouwbaarheid 
van het onderzoek in het gedrang komt. Men kan gerust stellen dat de jaar
registers van de schepenen van de Keureen in mindere mate van de schepenen 
van Gedele van cruciaal belang geweest zijn om een samenhangend beeld te 
kunnen ophangen van de bewoningssituatie binnen het onderzoeksgebied en dat 
de sociale analyse aanzienlijk minder uitgebreid en diepgaand zou geweest zijn 
daar een enorm aantal huiseigenaars en bewoners gewoonweg niet in het 
onderzoek zouden zijn voorgekomen. Dit alles wijst op het belang van de 
schepenregisters als bronnenmateriaal voor dit soort onderzoek en voor het 
huizenonderzoek in het algemeen28 . 

De jaarregisters van de schepenen van de Keureen de wezenboeken zijn echter 
niet altijd even gemakkei ijk toegankelijk. Wat de jaarregisters van de schepenen 
van de Keure betreft, zijn er enkel regestenlijsten opgemaakt voor de 14cte eeuw 

27 Als voorbeeld ge ldt SAG, reeks 301,58, F l61 , 21 -06-1486. 
28 Dit aspect wordt te weinig benadrukt in de handleiding voor het Gentse huizenonderzoek. De 

jaarregisters van de schepenen worden er enkel in vermeld als bruikbaar bronnenmateriaal om 
de huiseigenaars en bewoners sociaal te situeren . Dit onderzoek heeft echter uitgewezen dat ze 
ook en vooral van cruciaal belang zijn om namen van eigenaars en bewoners op het spoor te 
komen en om de topografie van een wijk te kunnen reconstrueren. 
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en het eerste decennium van de 15cteeeuw, uitgezonderd het schepenjaar 1405-
1406 waarvoorde regesten nog in voorbereiding zijn29 . De situatie aangaande de 
wezenboeken is enigszins anders. Er werden indices opgemaakt voor de jaren 
1349-1385, 1508-1513 en 1582-1795 en er staan regesten ter beschikking voor 
de periode 1349-140030

• De indices voordejaren 1513-1516daarentegen zouden 
nog in voorbereiding zijn. Op dit ogenblik is er dus voor de periode 1480-1520 
nog niet echt veel voorhanden, zeker niet voor wat de jaarregisters van de Keure 
betreft. 

Is men heel gericht op zoek naar informatie betreffende één of meerdere huizen 
in Gent dan staan drie werken ter beschikking die als hulpinstrument kunnen 
gebruikt worden om op een vrij snelle en min of meer precieze manier relevante 
informatiegegevens in de schepenregisters op te sporen: de uiterst waardevolle 
notities van F. Vanden Bernden onder de titel "Gand, rues et fonds batis", de 
nota's Straten in hetSAGen het 8-delige standaardwerk van F. De Potter "Gent 
van den oudsten tijd tot heden: Geschiedkundige beschrijving der stad" 31 • 

Ferdinand Vanden Bemden: "Gand, rues et fonds bätis" 

Van de drie voornoemde werken zijn de notities van F. Vanden Bernden als 
hulpinstrument ter ontsluiting van de schepenregisters het belangrijkst. Voor de 
hier behandelde periode zijn ze verreweg het volledigst en vooral in vergelijking 
met het werk van F. De Potter ook het meest betrouwbaar. 

Ferdinand Vanden Bemden, een 19cte eeuws vorser, heeft een enorme hoeveel
heid bronnenmateriaal met betrekking tot huizen binnen Gent verzameld, 
samengevat en per huis gegroepeerd. Ondanks de brede waaier aan bronnen die 
verwerkt werden, heeft de hoofdbrok van de referenties duidelijk betrekking op 
de jaarregisters van de schepenen van de Keure en in mindere mate op de 

29 J. BOON, Schepenjaren 1339-1340, 1343-1344, 1345-1346, /349-1350, 1353-1354, 1357-
1358, Gent, 1968-1969, 2dln.; J. YANNIEUWENHUYSE, Schepenjaar 1360-1361, Gent, 
1981; M. HOUBRECHTS-DE CROOCK, Schepenjaar 1400-1401, Gent, 1967-1972, 3dln.; H. 
VANDENSTEEN, Schepenjaar 1401-1402, Gent, 1981 ; J . DE ZUTTER, Schepenjaar 1402-
1403, Gent, 1981; E. PAIRON, Schepenjaar 1403-1404, Gent, 1983; J. VANDE WIELE, 
Schepenjaar 1404-1405, Gent, 1981; M. GEVAERT, Schepenjaar 1406-1407, Gent, 1983; R. 
NOWE,Schepenjaar 1407-1408, Gent,2dln., 1982; Idem, Schepenjaar 1408-1409,Gent, 1984; 
J. DEWOLF, Schepenjaar 1409-1410, Gent, 1984. 

30 Regesten op de 14de eeuwse registers: L. WYNANT, Regesten op de Gentse staten van goed. Eerste 
reeks: /349-1400, Band 1: 1349-1370, Brussel, 1979, xxii-530p. en Band 11: 1371-1400, Brussel, 
1985, 464p. 
Indicesop de registers van de schepenen van Gedele: SAG, inv. nr.47/l (A) t.e.m.47/6 voordejaren 
1349-1385 en inv. nr.47/7 t.e.m. 56 voor de periode 1582-1795; W. STEEGHERS, Staten van 
goederen en indices op de registers vangedele. Schepenjaar 1508-1509, Gent, 1982, 131p.; Idem, 
Schepenjaar 1509-1510, Gent, 1983, 158 p.; Idem, Schepenjaar 1510-151 I , Gent, 1984, 173p.; 
Idem, Schepenjaar 1511-1512, Gent, 1984, 151p.; Idem, Schepenjaar 1512-1513, 1984, 177p. 

31 UG, Hs. nr.2484, F. VANDEN BEMDEN, Gand, rues etfonds béitis, 21 bdn. ; SAG, Nota's 
Straten, 3 7 4 omslagen en F. DE POTTER, Gent van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige 
beschrijving der stad, Gent, Annoot-Braeckman, 1883-1901 , 8d1n. 
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registers van de schepenen van Gedele. Aangezien F. Vanden Bernden in zijn 
samenvattingen nooit de naam van de landheer noch het bedrag van de landcijns 
heeft overgenomen, twee voor de identificatie van een huis cruciale gegevens, 
moeten de originele akten opgezocht worden, wil men ze op een betrouwbare 
manier aan een huis kunnen koppelen. 

De informatiegegevens in de notities van F. Vanden Bernden hebben betrekking 
op de 14de, 15de en J6deeeuw. We stelden echter vast dathetgros van de vermelde 
referenties voor het bestudeerde gebied in de nabijheid van de Sint-Michielskerk 
betrekking heeft op bronnenmateriaal uit de tweede helft van de J5de en de eerste 
helft van de J6de eeuw32

• Dit doet vragen rijzen aangaande de volledigheid van 
de notities en de criteria die F. Vanden Bernden gehanteerd heeft om bepaalde 
zaken wel en andere niet op te nemen of om voor bepaalde jaren veel grondiger 
tewerk te gaan dan voor andere. Het onderzoek wees uit dat de schepenregisters 
die betrekking hebben op de hier behandelde periode vrij volledig verwerkt 
werden. Wij baseren ons hiervoor op een toetsing van de notities aan de nota's 
Straten in hetSAGen aan het werk van F. De Potter. Nagenoeg alle verwijzingen 
naar de schepenregisters die daarin voor deze jaren zijn opgenomen, zijn ook bij 
F. Vanden Bernden terug te vinden. Al te vergaande conclusies mogen hier 
echter niet uit getrokken worden. Zoals verder duidelijk zal worden, is er in de 
nota's Straten zeker geen exhaustiviteit nagestreefd en wordt er getwijfeld aan 
de originaliteit van het onderzoek van F. De Potter. Men vermoedt dat hij in 
aanzienlijke mate roofbouw gepleegd heeft op de notities van F. Vanden 
Bernden zonderdit in zijn voetnoten of inleiding te vermelden. Bijgevolg werden 
de notities van F. Vanden Bernden ook op een andere manier op hun volledigheid 
getest. Voor elke akte die opgezocht werd, hebben we nagegaan of er op de 
desbetreffende folio nog andere akten geregistreerd stonden waarin ook huizen 
uit het studiegebied behandeld werden maar waarnaar F. Vanden Bernden niet 
gerefereerd heeft. Op de slordige 400 akten die opgezocht werden, kwam dat 
slechts uitzonderlijk voor, wat de betrouwbaarheid van de notities voor de 
periode 1480-1520 aangeeft. 

Regelmatig kunnen F. Vanden Bernden onnauwkeurigheden verweten worden. 
Herhaaldelijk geeft hij verkeerde folioverwijzingen op of vermeldt hij een 
foutieve datum voor het voltrekken van de rechtshandeling waardoor sommige 
akten niet konden teruggevonden worden. Hoewel F. Vanden Bernden in 
hoofdzaak verzamelt, maakt hij op de plaatsen waar hij zijn bronnenmateriaal 
probeert te interpreteren vaak zware fouten. Regelmatig worden akten verkeerde
lijk aan huizen gekoppeld en ook de schetsen van de middeleeuwse bewonings-

32 Van de 450 akten uit de jaarregisters van de schepenen van de Keure die betrekking hebben op 
de bestudeerde territoriale omschrijving en waarnaar F. Vanden Bernden verwijst, dateren er 
338 of75,1 % uit de periode 1470-1530 en 304 of67,7% uit de jaren 1480-1520. Van de 81 
verwijzingen naar de wezenboeken is 52% van tussen 1470 en I 530. 
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situatie die af en toe worden ingelast, zijn zelden betrouwbaar. Ondanks de 
verschillende onjuistheden kan men er toch niet omheen dat het handschrift van 
onschatbare waarde is voor al wie aan degelijke huizengeschiedschrijving wil 
doen. 

Nota's Straten in het SAG33 

In het Stadsarchief Gent wordt een reeks nota's bewaard van de hand van 
verschillende vorsers aangaande huizen en straten binnen Gent. Deze nota's 
vormen een amalgaam van referenties naar een hele reeks bronnen, zowel 
primair als secundair bronnenmateriaal. Ze bevatten verwijzingen naar het werk 
van F. De Potter, naar kronieken, landcijnsboeken, registers van "Vrij huis, vrij 
erve", stadsrekeningen, jaarregisters van de schepenen van de Keu re en van 
Gedele, archiefmateriaal van de Raad van Vlaanderen, ... Aangezien het gaat om 
aantekeningen die terloops gemaakt werden, zijn de nota's onvolledig en weinig 
systematisch opgebouwd. Hun waarde voor het huizenonderzoek is dan ook 
eerder beperkt te noemen. 

"Gent vanden oudsten tijd tot heden: Geschiedkundige beschrijving der 
stad", het 8-delige standaardwerk van Frans De Potte~4 

In dit naar opzet en uitwerking kolossale werk heeft F. De Potter alle informatie 
waarover hij beschikte betreffende huizen in Gent van de 1 4de tot de J8de eeuw, 
bijeengebracht en verwerkt tot een soort globale geschiedenis van de stad, 
belicht vanuit de invalshoek van de afzonderlijke huizen, hun eigenaars en 
bewoners. Daarbij verwijst de auteur uitvoerig naar archiefmateriaal en 
transcribeert hij regelmatig stukken tekst. Het werk is echter op vele plaatsen 
inaccuraat en bevatflagrante fouten. Tijdgenoten vanDePotterzoalsJ. Vuylsteke 
hadden reeds op vergissingen gewezen en enkele verbeteringen aangebracht35 . 

Het gaat niet alleen om fouten in de transcripties van archiefmateriaal en de 
eigenlijke bronverwijzingen, frequenter nog wordt het bronnenmateriaal 
verkeerdelijk met een pand in verband gebracht. Terwijl sommige fouten 
onontkoombaar waren, hadden andere kunnen vermeden worden omdat ze te 
wijten zijn aan de overhaaste werkmethode en de onnauwkeurigheid van de 

33 De bruikbaarheid van de nota's Straten wordt besproken bij J. DECA VELE, "Bronnen voor 
bouwhistorisch onderzoek in Gent", in: Huizenonderzoek ... , p.I02. 

34 Een korte bespreking is te vinden bij J. DECA VELE, "Bronnen .. . " , p.l 02. en M.C. LALEMAN, 
"Van materieel spoor tot huizengeschiedenis", in: Huizenonderzoek ... , p.l5. 

35 J. VUYLSTEKE, Een handvol misslagen uit het zesde deel van Gent van den oudsten tijd tot 
heden, door Frans De Potter, Gent, Vuylsteke, 1894, 48p. 
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auteur36
• Bovendien is het werk waarvan de orginaliteit betwist wordt, qua 

globale opbouw heel slordig en vrij ongestructureerd. Een huis wordt vaak op 
verschillende plaatsen besproken zonder dat aangegeven wordt dat het om één 
en hetzelfde huis gaat. Het overheersende gevoel dat het werk nalaat is er dan ook 
één van onnauwkeurigheid, slordigheid en onbetrouwbaarheid. De archief
verwijzingen die erin opgenomen zijn, kunnen wel gebruikt worden maar men 
moet zelf nagaan op welk huis ze betrekking hebben. In tegenstelling tot wat vele 
jaren gangbaar was en tot gevolg had dat huizengeschiedenis approximatief, 
onbetrouwbaar en vervormd bleef, mag men zich niet laten leiden door het 
betoog en de conclusies van F. De Potter. De interpretaties van de auteur moeten 
strikt van het originele bronnenmateriaal gescheiden worden en kunnen slechts 
als één alternatief uit een brede waaier van mogelijkheden beschouwd worden. 

2.3. ONDERZOEKSRESULTATEN 

Aan de hand van de akten uit de schepenregisters37 en de gegevens uit de 
landcijnsboeken kon de ruimtelijke samenhang binnen het onderzoeksgebied op 
het einde van de 15cte en het begin van de 16cte eeuw voor het grootste deel 
gereconstrueerd worden. Er deden zich in hoofdzaak enkele moeilijkheden voor 
betreffende de juiste afgrenzing van de percelen en de heel precieze plaatsing van 
de huizen, maar wat de loutere opeenvolging en globale situering van de 
gebouwen betreft, werden over het algemeen weinig problemen ondervonden. 
Op twee plaatsen kon de geschiedenis van één of meerdere huizen niet gevolgd 
worden, noch in de landcijnsboeken, noch aan de hand van akten uit de 
jaarregisters. Het gaat om twee percelen in de Zeurzaksteeg38 en de percelen aan 

36 

37 

38 

Enkele voorbeelden van slordigheden en fouten: op p.350 zegt F. De Potter dat er tussen de 
Fiennesdreef en het voormalig kerkhofvan Sint-Michiels drie gebouwen stonden. Hij geeft drie 
huisnamen op waarvan er bij nader onderzoek twee op eenzelfde huis betrekking hebben. Zijn 
daaropvolgende betoog handelt eveneens slechts over twee huizen en nergens wordt de stelling 
dat er effectief drie huizen gestaan hebben, hard gemaakt. Een ander voorbeeld heeft betrekking 
op het huis "de carre", dat naast de Sint-Michielskerk op de perceelnummers 1251-1255 moet 
gesitueerd worden en "de herberg van de kooplieden van het graan", gelegen naast het "hof van 
Gruuthuuse/Fiennes" op perceel 1350. Hoewel beide huizen een eind van elkaar verwijderd 
lagen en niets met elkaar te maken hadden , verbindt F. De Potter opp. 351 en p. 352 15de eeuwse 
informatie die duidelijk betrekking heeft op "de herberg van de kooplieden van het graan" aan 
het huis "de carre". Enkele pagina's ervoor, meer bepaald op de bladzijden 328 en 329, had hij 
"de herberg van de kooplieden van het graan" reeds behandeld en daarbij de namen vernoemd 
die hij iets verder zou koppelen aan het huis "de carre". Dit is een flagrante fout die louter aan 
slordigheid toe te schrijven is en die gemakkelijk had kunnen vermeden worden. 
De akten uit de periode 14 70-1530 waarnaar F. Vanden Bernden verwijst, werden systematisch 
nagekeken. Voor een aantal huizen werden ook akten van buiten deze periode gebruikt omdat 
dit noodzakelijk bleek voor het uitwerken van de topografische reconstructie van het onderzoeks
gebied. Dit was ondermeer het geval voor de huizen 0275 en 0276 op perceelnummer 1339. 
Daarvoor werden een renteconstitutie van 06-12-1552 (SAG, reeks 301, 70, f' 117v), een 
verkoopakte van 06-03-1562 (SAG, reeks 301, 79, f"155v) en een andere verkoopakte van 13-
11-1589 (SAG, reeks 301 , 110, f'76) gebruikt. 
Percelen 1373(Bll4)en 1374(Bll3). 
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de oostkant van de Penssteeg39
• Het vermoeden is echter groot dat er aan de 

oostkant van de Penssteeg weinig of geen woonhuizen gestaan hebben maar dat 
er in hoofdzaak achterhuizen terug te vinden waren van huizen in de Drabstraat 
en op de Korenlei. Afgezien van deze percelen, kon ook de geschiedenis van 
twee percelen in de Sint-Michielsstraat niet tot in onze eigenlijke onderzoeks
periade doorgetrokken worden40

• Qua namen van huiseigenaars en bewoners 
konden deze percelen in de landcijnsboeken enkel tot in het midden van de 16de 
eeuw gevolgd worden. Vervolgens werden ook enkele problemen ondervonden 
voor wat de noordkant van de Torrepaart betreft. De precieze bewoningssituatie 
kon niet volledig gereconstrueerd worden, maar uit de jaarregisters van de 
schepenen weten we wel dat er binnen de behandelde periode tenminste één 
winkeltje stond. Tot slot deden er zich ook nog enkele moeilijkheden voor bij de 
reconstructie van de huizenblok ten noorden van de Sint-Michielskerk41

• De 
geschiedenis van de verschillende huizen kon wel gevolgd worden maar er 
stelden zich problemen voor wat de precieze plaatsing van de huizen betrof. 

Wat de reconstructie van de ruimtelijke samenhang betreft, kunnen we beslui ten 
dat er op het einde van de 15de eeuw en het begin van de J6de eeuw in de straten 
in de onmiddellijke nabijheid van de Sint-Michielskerk minimaal 130 of 131 
huizen gestaan hebben. Het precieze aantal is niet volledig zeker omdat niet kan 
uitgemaakt worden of er één, al dan niet twee huisjes aan de Torrepaart waren 
aangebouwd. Naast die 130 of 131 huizen kunnen ook nog het achterhuis van het 
hof van Gruuthuuse/Fiennes, de poort en de paardestal van een huis op de 
Korenlei, de stal van de herberg "de vijf helmen", een stal in de Huurdochter
straat, de poort van "het bakkershuis" en twee tuinen op de kaart gesitueerd 
worden42

. Tot slot mogen ook nog de Sint-Michielskerk en het daarbij horende 
ommuurde kerkhof niet vergeten worden43

. 
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Percelen 1352-1353-1354 (kant Penssteeg). 
Percelen 1322 (0283) en 1323 (0282). 
De problemen met betrekking tot de huizenblok ten noorden van de Sint-Miebielskerk deden 
zich voor op de percelen 1251 tot en met 1256. 
Het achterhuis van het hof van Gruuthuuse/Fiennes moet gesitueerd worden op perceel 1346 
naast het eigenlijke hof van Gruuthuuse/Fiennes dat ook met een poort uitkwam in de Drabstraat 
op perceel 1341 (0273); de poort en de paardestal stonden op perceel1360 en hoorden bij het 
huis op de Korenlei dat gebouwd werd op de percelen 1364 en 1365 (0348-0349); de stal van 
de herberg "de vijf helmen" werd opgetrokken op de percelen 1361-1362; de stal in de 
Huurdochterstraat was gelegen op het perceel 1329 vlak naast het hoekhuis van de Sint
Michielsstraat; de poort van "het bakkershui s" stond op de grens van de percelen 1327 en 1338 
en de twee tuinen kunnen respectievelijk op perceel 1354 (0271) en perceel 1359 (0266) 
gesitueerd worden. 
Over het Sint-Miebielskerkhof dat op het einde van de l8dc eeuw omwille van hygiënische 
redenen werd gesloten en afgebroken, zal in het volgende hoofdstuk dat handelt over het J6de 
eeuws cartografisch materiaal dat bij het onderzoek kon gebruikt worden, meer gezegd worden. 



Tabe/2: 

Straatnaam Totaal aantal huizen 

Drabstraat-Poel-Torrepooft 57 of 58 

Korenlei en de huizen 15 
langsheen de Leie44 

Huurdochterstraat 15 

Sint-Michielsstraat en -plein 26 

Penssteeg 6 

Zeurzaksteeg 11 

TOTAAL 130of131 

Slechts voor een beperkt aantal huizen binnen het onderzoeksgebied kon geen 
akte gevonden worden die informatie bevatte over het desbetreffende huis. Het 
gaat om 7 van de 130of 131 huizen watovereenkomt met5% van hettotaleaantal 
huizen in de omgeving van de Sint-Michielskerk45

• Belangrijk is echter dat deze 
7 huizen wel tot in de 16cte eeuw konden gevolgd worden in de landcijnsboeken. 
Afgezien van deze 7 huizen, konden voor I 1 huizen geen akten teruggevonden 
worden die rechtstreeks verband hielden met de betreffende huizen maar via de 
akten die handelden over één van hun buurhuizen was het toch mogelijk om 
enkele namen van eigenaars en bewoners te verzamelen46

• Voor de 112 of 113 
resterende huizen tot slot werden er wel akten teruggevonden die rechtstreeks 
betrekking hadden op de bestudeerde panden. 

Afgaande op het voorgaande kan tot besluit gesteld worden dat het, op basis van 
de informatie die in de landcijnsboeken en in de jaarregisters van de schepenen 
teruggevonden werd, mogelijk bleek om de bewoningssituatie in de onmiddel
lijke nabijheid van de Sint-Michielskerk op het einde van de 15cte en in het begin 
van de 16cte eeuw voor het grootste deel te reconstrueren en dat voor nagenoeg 
alle huizen binnen deze omschrijving de naam van tenminste één eigenaar of 
bewoner kon verzameld worden. Bovendien rechtvaardigen de geboekte resul-

44 De twee laphuisjes aan de voet van de Sint-Michielsbrug werden hier ondergebracht. 
45 Het gaat om het huis met het Oostenrijks huisnummer 0283 gelegen op het perceel 1322, het 

huis met Oostenrijks huisnummer 0282 op perceel 1223 en enkele huizen in de Zeurzaksteeg 
metnamedehuizenopdepercelen 1369(BII6), 1370(B117), 1371 (BJ18), 1372(B115)en 
1375 (B 112). 

46 Het gaat om de volgende huizen: Huis 3 op de percelen 1249-1250 (0358-0359), het huis op 
perceel1304 (0224), het huis op perceel 1306 (0222), het huis op perceel1324 (0281), het huis 
op perceel I 330, meer bepaald op het deel in de richting van de Minnebrug (0337), het 
"bakkershuis" op perceel 1334 (0339), huis 8 op de percelen 1346-1346 bis, "het hodeveerkin" 
gelegen op perceel 1361 (0264), het huis op perceel 1363 (0350), het huis op perceel 1376 
(B 111) en het huis op perceel 1392 (0254 ). 
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taten het gebruik van de notities van F. Vanden Bernden als hulpinstrument ter 
ontsluiting van de schepenregisters, niettegenstaande de zwakke punten van 
deze notities en de onzekerheden die ermee verbonden zijn. 

2.4. 16de EEUWS CARTOGRAFISCH MATERIAAL 

De moeilijkheden die ondervonden werden bij de reconstructie van de bewonings
situatie in de nabijheid van de Sint-Michielskerk, hebben ertoe bijgedragen dat 
een beroep gedaan werd op oud cartografisch materiaal en op de informatie die 
in de loop van de jaren door de Gentse stadsarcheologische dienst verzameld 
werd47

• Vooral voorde huizenblok ten noorden van de Sint-Michielskerk leverde 
dit een aantal interessante gegevens op. 

Het kaartenmateriaal dat bij het onderzoek kon gebruikt worden, omvat 6 
panoramische gezichten die, met de woorden van W. Blockmans "onvoldoende 
nauwkeurig zijn om er de aard en het precieze aantal der gebouwen -behalve dan 
de belangrijkste- uitafte leiden. Wel zijn ze nuttig omhetnetvanstraten,pleinen, 
bruggen en waterwegen in een ongeveer nauwkeurige verhouding gestruktureerd 
te zien "48

. Vanuit de voornoemde onderzoeksresultaten werd een poging onder
nomen om het beschikbare kaartenmateriaal op zijn nauwkeurigheid te testen 
door de panoramische gezichten te vergelijken met de voorgesteldereconstructie
kaart Deze vergelijking bevestigde de conclusies van W. Blockmans en toonde 
nogmaals aan dat geen enkele van de gebruikte kaarten nauwkeurig kan 
genoemd worden. Tussen de kaarten onderling is er echter op het vlak van 
nauwkeurigheid wel een duidelijk verschil waar te nemen. De kaarten van 
Guicciardini van 1567 en van J. Van Deventer zijn een heel stuk slordiger en 
geven een opvallend minder nauwkeurige indruk dan de 4 andere 16de eeuwse 
kaarten. Op de kaart van Guicciardini van 1567 bijvoorbeeld, is de Penssteeg niet 
eens weergegeven net zo min als de huizenblok vlak naast de Sint-Michielskerk. 
Dat ook op de andere, meer zorgvuldige kaarten de verhoudingen meermaals niet 
kloppen, is duidelijk op de anonieme kaart van 1550 waar de Zeurzaksteeg, die 
in werkelijkheid een korte straat was -aan de westkant stonden immers slechts 
5 huizen- onrealistisch lang wordt weergegeven. 

De moeilijkheden bij de reconstructie van de huizenblok ten noorden van de 
Sint-Michielskerk vinden hun oorsprong in de ingrijpende bouwkundige veran
deringen die er in de loop van de eeuwen aan deze kant van de Sint-Michielskerk 

47 SAG, Atlas Goetghebuer, lade 1/4, Anoniem plan van Gent daterend van rond 1550; lade 115, 
Plan van Jacques van Devtnter getekend tussen 1559 en 1564; lade 1/6, Plan van Gent 
gepubliceerd door Guicciardini in 1567; lade 117, Plan van Gent volgens de "Civitates orbis 
terrarum" vanG. Braun en Fr. Hogenberg van 1567; lade l/9, Plan van Gent gepubliceerd door 
Guicciardini in 1581; lade 3/9 Panoramisch gezicht op Gent van 1534. Zie hiervoorpp. 114-116. 

48 W. BLOCKMANS, "Peilingen naar de sociale strukturen .. . ", p. 226. 
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werden doorgevoerd, waardoor de situatie zoals ze is weergegeven op het 
"primitief percelenplan" van 1835 sterk verschilt van de laat-middeleeuwse 
realiteit. Rond de Sint-Miebielskerk lag van oudsher een ommuurd kerkhof dat, 
zoals uit enkele akten kan afgeleid worden, op het einde van de J5de eeuw en in 
de loop van de 16de eeuw werd uitgebreid49 • Op het einde van de 18de eeuw echter 
werden zowel het kerkhof als de muur errond gesloopt en in de plaats daarvan 
werd het Sint-Miebielsplein aangelegd, met ongetwijfeld ingrijpende verande
ringen in het straatbeeld tot gevolg50

• Zoals enkele akten uit de schepenregisters 
vermelden en zoals het ook op de anonieme kaart van 1550, de kaart van 
Guicciardini van 1581 en de kaart uithet "Civitates orbis terrarum" vanG. Braun 
en Fr. Hogenberg duidelijk te zien is, waren de huizen die behoorden tot de 
huizenblok naast de kerk, precies aan die muur rond het kerkhof gelegen51

• Op 
het ogenblik dat zowel het kerkhof als de muur gesloopt werden, hebben er zich 
dan ook wijzigingen voorgedaan in de structuur van deze huizenblok. Bovendien 
werd de straat ten noorden van de Sint-Miebielskerk in de loop van de 18de eeuw 
verbreed, een operatie waarvoor enkele gebouwen die behoorden tot de hier 
besproken huizenblok gesloopt werden52

. Dit alles verklaart de moeilijkheden 
bij de reconstructie van deze huizenblok. Het kadasterplan waarvan werd 
uitgegaan, dateert immers van na de hele reorganisatie en het 16de eeuws 
kaartenmateriaal is veel te onnauwkeurig om als uitgangspunt te fungeren voor 
de reconstructie van de middeleeuwse bewoningssituatie. Een benaderend beeld 
is bijgevolg het enige dat voor dat deel van het onderzoeksgebied bereikbaar is. 

2.5. BESLUIT 

Dat de onderzoeksmethode van het Gentse huizenonderzoek werkt, is geen echt 
verrassende conclusie aangezien de bruikbaarheid van de werkmethode reeds 
herhaalde malen werd aangetoond. Het is echter wel een belangrijke besluit 
omdat dit onderzoek het eerste was waarbij de werkwijze van het huizen
onderzoek werd toegepast op een uitgestrekt gebied en dit specifiek met het oog 

49 In de akten die betrekking hebben op de huizenblok ten noorden van de Sint-Michielskerk, wordt 
gealludeerd op de uitvoering van werken aan het Sint-Michielskerkhof. Een voorbeeld: " ... bij 
sen te michiels neffens nieuwen weerke .. . " SAG, reeks 30 I , 56, f06, 24-08-1480. Ook F. De 
Potter wijst op de vele veranderingen in het straatbeeld ten gevolge van uitbreidingen van het 
kerkhof. F. DE POTTER, Gent ... , deel VII, pp.358-359. 

50 Niet alleen op het platteland maar ook in de steden werden de doden in de onmiddellijke 
omgeving van de parochiekerk begraven. Zo had ook de Sint-Michielskerk haareigen ommuurd 
kerkhof. In 1784 echter verbood Jozef 11 om hygiënische redenen het grafdelven binnen de 
stadsmuren. Het Sint-Michielskerhofwerd gesloten en eenjaar later samen met de omringende 
muur gesloopt nadat beide door de stedelijke overheid waren opgekocht. Archief stad Gent, 
Dienst stadsarcheologie, Persmededeling 86/253 van 27-03-1986. Oudste sporen binnen de 
kerkhofmuren ? 

51 Een voorbeeld: " .. . twee huusen ende steden ... commende tot ancten muer van sente rnichiels 
keerckhof ... " SAG, reeks 301 , 73, f012v 0

, 16-09-1513. 
52 F. DE POTTER, Gent ... , deel VII, p. 353. 
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op de reconstructie van de middeleeuwse bewoningssituatie en de middeleeuwse 
sociale realiteit. 

Daar dit onderzoek verschilt van de doorgedreven oikologie waarbij het doel is 
te komen tot een zo volledig mogelijke geschiedenis van een huis en zijn 
eigenaars en bewoners door de eeuwen heen53

, kan het beschouwd worden als 
een test om na te gaan in welke mate deze onderzoeksmethode bruikbaar is om 
op een snelle maar toch ook precieze en zekere manier naar de Middeleeuwen 
op te klimmen. Vooreerst moet stilgestaan worden bij de term "snel". De 
ervaring leerde dat het toepassen van de onderzoeksmethode, in tegenstelling tot 
wat men geneigd is te denken bij het lezen van "Huizenonderzoek in Gent. Een 
handleiding", geen simpel mechanisme is dat telkens opnieuw moet herhaald 
worden. Daarvoor zijn de hindemissen bij de praktische uitwerking van de 
onderzoeksmethode al te talrijk. De belangrijkste problemen deden zich voor bij 
het opsporen van de landcijnsboeken en bij het koppelen van de akten waarnaar 
in de notities van F. Vanden Bernden verwezen wordt aan een welbepaald huis, 
vooral wanneer daarbij moest uitgegaan worden van de namen van de eigenaars 
en van de buren omdat de akten niet op basis van de naam van de landheer en het 
bedrag van de landcijns met een huis konden verbonden worden. Wat tot slot de 
term "precies" betreft, kan gesteld worden dat een hoge graad van precisie werd 
bereikt op het punt van de topografie, zeker in vergelijking met wat vroeger op 
dit vlak mogelijk was. Toch blijven op een aantal plaatsen onzekerheden bestaan 
maar over de globale ligging van de huizen in het straatbeeld kan weinig twijfel 
bestaan. 

53 
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Oikologie is de term die Daniël Lievois voorstelt voor de tak van de geschiedschrijving die zich 
bezighoudt met huisgebonden historiek. Hij omschrijft oikologie of woningkunde als "een 
poging om, uitgaande van de zogenaamde stamboom der eigenaars en bewoners van een pand, 
inzicht te verwerven in de historische positie die deze lieden en hun familie innamen. We 
bedoelen hunfamiliale context, hunfilosofische ingesteldheid, hun bouw- en wooncultuur, hun 
socio-economische rol en positie, hun materiële toestand en nog tal van andere benaderings
aspecten die de essentie uitmaken van elk menselijk avontuur. " D. LIEVOIS, "Een nieuwe 
methode voor het bouwhistorisch onderzoek van particuliere huizen in Gent", in: Huizen
onderzoek ... , p.24. 



3. DE SOCIALE REALITEIT IN DE OMGEVINGVAN DE SINT
MICHIELSKERK 

3.1. INLEIDING 

Na de uiteenzetting over de onderzoeksmethode die gehanteerd wordt bij het 
Gentse huizenonderzoek wordt de klemtoon verlegd naar het sociale luik van het 
onderzoek. Vragen met betrekking tot de sociale samenstelling van de straten in 
de onmiddellijke omgeving van de Sint-Michielskerk komen centraal te staan 
met het doel een zo coherent mogelijk beeld van de sociale realiteit binnen het 
onderzoeksgebied te kunnen ophangen. Deze doelstelling hebben we willen 
realiseren door maximaal gebruik te maken van de prosopografische invalshoek. 
Er werden zoveel mogelijk identificatiegegevens verzameld voor de personen 
die met één of meerdere huizen binnen het afgebakende onderzoeksgebied in 
verband gestaan hebben, om vanuit de analyse van dit gegevensmateriaal tot 
conclusies te komen betreffende het sociale karakter en de sociale samenstelling 
van de straten in de nabijheid van de Sint-Michielskerk. 

Met de voorgestelde onderzoeksmethode gaan wel een aantal zwakheden en 
methodologische moeilijkheden gepaard. In de eerste plaats is er het onvermij
delijke probleem van de homoniemen waar elk prosopografisch onderzoek met 
betrekking tot de Middeleeuwen mee geconfronteerd wordt. Het veelvuldig 
voorkomen van homoniemen leidt ertoe dat men er vaak niet zeker van kan zijn 
dat de teruggevonden informatiegegevens effectief betrekking hebben op de 
persoon die men aan het bestuderen is en niet op een naamgenoot die volledig 
buiten het onderzoek staat. In essentie werd bij het prosopografisch onderzoek 
van de stelregel uitgegaan dat zolang er geen goede en grondig gefundeerde 
redenen waren om aan te nemen dat de opgespoorde informatie op iemand anders 
dan de bestudeerde persoon betrekking had, de identificatie als gegeven mag 
aangehouden worden. Als gegronde redenen golden in hoofdzaak argumenten 
van chronologische aard. Om bepaalde functies zoals een schepenambt te 
kunnen uitoefenen, was bijvoorbeeld een vastgestelde minimumleeftijd van 
kracht terwijl om in aanmerking te kunnen komen voor de uitoefening van 
sommige andere ambten een welbepaald niveau van macht, aanzien en rijkdom 
vereist was. Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met de gemid
delde levensverwachting die op het einde van de 15cte en het begin van de 16cte 
eeuw aan de lage kant lag, zeker in de crisisperiode ten tijde van de oorlogen met 
Maxi mi liaan. 

Een tweede probleem waarmee we geconfronteerd werden en dat reeds aange
stipt werd, is het feit dat het bewaard gebleven bronnenmateriaal in hoofdzaak 
informatie bevat met betrekking tot de huiseigenaars en slechts in beperkte mate 
gegevens verstrekt over de eigenlijke huisbewoners. Dit heeft belangrijke 
repercussies naar de resultaten van het onderzoek toe. Aangezien het onderzoek 
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in overeenstemming met de bronnen situatie, in hoofdzaak op huiseigenaars zal 
gericht zijn, is de kans groot dat het beeld dat uiteindelijk van de samenleving in 
de omgeving van de Sint-Michielskerk geschetst wordt, rooskleuriger is dan het 
in werkelijkheid was. Een deel van de minder gegoede inwoners die niet in staat 
waren een huis aan te kopen, is immers onvermijdelijk buiten het gezichtsveld 
gebleven54

• 

Een andere moeilijkheid waarmee terdege rekening dient gehouden te worden, 
vloeit voort uit de afbakening van het onderzoeksgebied tot een welomschreven 
maar eerder beperkte geografische eenheid. Het feit dat we ons in hoofdzaak 
geconcentreerd hebben op iemands bezittingen in de onmiddellijke omgeving 
van de Sint-Miebielskerk kan vooral met betrekking tot de meervermogende 
personen binnen het onderzoek gevolgen hebben55

. Het gevaar was reëel dat 
iemands sociale status en financiële mogelijkheden, louter afgaande op zijn 
bezittingen binnen het onderzoeksgebied, verkeerd zouden ingeschat worden en 
sterk zouden afwijken van de reële omvang van zijn vermogen. Eigendommen 
in andere wijken en buitensteeds bezit werden immers niet systematisch in 
rekening gebracht. Dit gevaar, dat weliswaar onmogelijk kon uitgeschakeld 
worden, hebben we zoveel mogelijk trachten te omzeilen door maximaal gebruik 
te maken van de prosopografische invalshoek. Huizenbezit was bijgevolg niet 
het enige criterium waarmee in de analyse werd rekening gehouden om iemand 
sociaal te situeren. Er werd zoveel mogelijk naar gestreefd verschillende 
invalshoeken met elkaar te combineren en vanuit de combinatie van uiteenlo
pende soorten informatiegegevens zicht te krijgen op de aard en de sociale 
samenstelling van het onderzoeksgebied. 

3.2. STATUS QUAESTIONIS 

Tot nog toe werd het onderzoeksgebied in de nabijheid van de Sint-Miebielskerk 
in essentie vanuit twee verschillende invalshoeken belicht: de Sint-Miebielswijk 
komt enerzijds aan bod in de studies betreffende het fiscale bronnenmateriaal 
van de jaren 1492-149456 en anderzijds in het onderzoek naar de Gentse 

54 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt .. . , pp. 72-73. Hier wordt heel 
duidelijk aangetoond dat slechts een beperkt deel van de stadsbevolking zich de aankoop van 
een huis kon veroorloven. In de crisisperiode 1483-1493 moest een gekwalificeerde arbeider 
ongeveer 25 jaar werken om zich een huis met een gemiddelde prijs te kunnen aanschaffen, een 
diender had daar 50 jaar voor nodig en voor een ongeschoolde lag de aankoop van een huis met 
een gemiddelde verkoopwaarde hoegenaamd niet binnen de mogelijkheden. 

55 W. BLOCKMANS, "De vermogensstruktuur in de Sint-Jakabsparochie te Gent in 1492-1494", 
in: W. BLOCKMANS, I. DE MEYER, J. MERTENS, e.a., Studiën betreffende de sociale 
strukturenteBrugge, Kortrijken Gentinde 14"en 15"eeuw,Heule. UGA, l973,p. 141 en p. 147. 
(Standen en Landen, LXIII) 

56 W. BLOCKMANS, "Peilingen ... ", pp. 231-232 en pp. 24S-249; M. BOONE, M. DUMON en 
B. REUSENS, lmmobilënmarkt ... , pp. 135-136 en pp. 193-194. 
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immobiliënmarkt in de periode 1483-150357
• De conclusies waartoe men in de 

voornoemde studies komt aangaande de sociale samenstelling van de Sint
Michielsparochie en meer specifiek van de straten in de onmiddellijke nabijheid 
van de Sint-Michielskerk, liggen duidelijk in elkaars verlengde. Zowel vanuit de 
invalshoek van de fiscaliteit als vanuit de invalshoek van de verkoopwaarde van 
huizen, komt de omgeving van de Sint-Michielskerk als een eerder rijke buurt 
naar voren die sterk afstak tegen de rest van de globaal als arm en proletarisch 
te omschrijven Sint-Michielsparochie. 

In zijn analyse van het huisguldenregister kwam W. Blockmans tot de vaststel
ling dat meer dan de helft van de inwoners van de Sint-Michielsparochie de 
forfaitaire belasting van 40 d. gr. niet of niet volledig betaalde58

• Aangezien niet
betalen in hoge mate kan gelijkgesteld worden met een onvermogen tot betalen, 
kan men stellen dat zowat de helft van de inwoners van de Sint-Michielsparochie 
in de ogen van de tijdgenoot als arm aanzien werd. Enkel de straten in de 
onmiddellijke nabijheid van de Sint-Michielskerk vormden een uitzondering op 
deze situatie. Het aantal niet-betalers lag daar een eind beneden het parochiaal 
gemiddelde wat het rijkere karakter van deze straten aangeeft. Dit beeld wordt 
volkomen bevestigd door de analyse van de verplichte lening van 1492 en het 
onderzoek naar de immobiliënmarkt binnen Gent in de periode 1483-1503. 
Afgaande op de vrij hoge huisprijzen zijn de straten binnen het onderzoeks
gebied als eerder rijke straten te bestempelen, zeker de Drabstraat die als 
toegangsweg tot het stadscentrum een echt rijke straat was59

• 

3.3. BESPREKINGVAN HET BRONNENMATERIAAL 

Bij het opmaken van de prosopografische fiches werden verschillende soorten 
bronnenmateriaal gebruikt. De bronnen die op een systematische manier door
genomen en verwerkt werden, zullen op de hiernavolgende bladzijden voorge
steld en besproken worden. De prosopografische fiches die de basis vormen van 
het sociale luik van dit onderzoek werden niet in bijlage toegevoegd maar 
kunnen wel op aanvraag geraadpleegd worden op de vakgroep Middeleeuwse 
Geschiedenis van de Universiteit Gent. 

57 B . REUSENS, Verkoop en herenting van huizen te Gent op basis van de schepenregisters van 
de Keure, 1483-1493, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1977, 160 p. en M . 
DUMON, Verkoop en herenting van huizen te Gent op basis van de schepenregisters van de 
Keure, 1493-1503, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1978, 287p. De resul
taten van beide studies werden tot een geheel verwerkt en uitgegeven samen met de resultaten 
van het onderzoek van M. Boone met betrekking tot het fiscale bronnenmateriaal uit de periode 
1492-1494: M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, 1mmobiliënmarkt ... , 285p. 

58 I pond groten (lb. gr.)= 20 schellingen groten (s. gr.)= 240 penningen groten (d. gr.) 
59 M. BOONEen B. REUSENS, "Topografische verdeling van de welvaart te Gent aan het eind 

van de JSdc eeuw", in: Spiegel Historiael, XIV, 1979, p. 545. 
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De jaarregisters van de schepenen van de Keure en van de schepenen van 
Gedele werden in het voorgaande deel reeds uitvoerig behandeld60

. Daar 
wezen we op het belang van dit soort bronnenmateriaal bij het uittekenen van 
een huizengeschiedenis en het opmaken van een stamboom van opeenvol
gende huiseigenaars en bewoners. De akten uit de schepenregisters bevatten 
echter nog een hele reeks andere, sociaal relevante informatiegegevens en 
konden vooral voor het berekenen van huisprijzen en het verzamelen van 
beroepsvermeldingen bij het onderzoek betrokken worden. 

Alle bewaard gebleven Gentse ambachtsregisters van het einde van de 15cte 
eeuw, werden door I. Schoups in het kader van haar doetmaatsonderzoek in 
een gecomputeriseerde databank samengebracht en verwerkt. Deze data
bank is gebaseerd op bronnenmateriaal met betrekking tot de bontwerkers, 
de brouwers, de goud- en zilversmeden, de houtbrekers, de huidenvetters, de 
meerseniers, de metselaars, de scheppers, de schilders, de smeden, de 
tapijtwevers, de tijkwevers, de timmerlieden, de tinnenpotgieters, de 
vleeshouwers, de volders, de wijnmeters en de witledertouwers. Langs deze 
weg kunnen niet alleen een groot aantal personen beroepsmatig geïdentifi
ceerd worden, maar kan ook nagegaan worden of iemand een bestuursfunctie 
binnen één van deze ambachten heeft waargenomen. 

De personen die in de loop van de periode 1384-1505 op stedelijk vlak 
politiek actief geweest zijn, werden samengebracht in een fichier die kan 
geraadpleegd worden op de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de 
Universiteit Gent. Onder de term "politieke functies" vallen de 26 schepen
zetels, de functies van overdeken van de neringen en van overdeken van de 
weverij, de 4 stedekiezers en de 4 herenkiezers. Het uitgangspunt voor deze 
fichier vormt de uitgave van het memorieboek door P.C. Van der Meersch61

, 

waarvan de gegevens vanuit het onderzoek van W. Blockmans, M. Booneen 
I. Schaups werden nagetrokken en verder aangevuld. 

De indices op de uitgavenreeks "Handelingen van de Leden en van de Staten 
van Vlaanderen" werden voor de periode 1467-1506 nagekeken met de 
bedoeling personen op te sporen die in het kader van de statenvergaderingen 
actief geweest zijn, hetzij in dienst van de stad hetzij in dienst van de vorst62

. 

Met betrekking tot de jaren 1492-1494 is een uitgebreide hoeveelheid fiscaal 
bronnenmateriaal bewaard gebleven. Deze fiscale documentatie kwam tot 

60 Zie daarvoor pp. 16-18. 
61 P.C. VAN DER MEERSCH (ed.), Memorieboekder stad Ghent, 1301-1737, di.I, Gent, 1852. 
62 W. BLOCKMANS (ed.), Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen ( 1467-
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1477). Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden, kasseirijen en vorstelijke ambtena
ren, Brussel, K.C.G., 1971, pp. 319-352 en W. BLOCKMANS (ed.), Handelingen van de Leden 
en van de Staten van Vlaanderen. Regeringen van Maria van Bourgondië en Filips de Schone 
(5 januari 1477- 26 september 1506). Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en 
kasseirijen en van de vorstelijke ambtenaren, Brussel, K.C.G ., 2 delen, pp. 1071-1156. 



stand in het kader van de fenomenale boete die de stad op 29 juli 1492 bij de 
vrede van Cadzand werd opgelegd. Om het opgelegde bedrag aan de vorst te 
kunnen betalen, zag de stedelijke overheid zich verplicht over te gaan tot de 
heffing van allerhande buitengewone belastingen. Van de inning van deze 
belastingen vormt het hier besproken bronnenmateriaal de administratieve 
weerslag. 

In het kader van zijn licentiaatsverhandeling heeft M. Boone de fiscale 
documenten die het voorwerp van zijn onderzoek uitmaakten, in bijlage 
opgenomen63

: 

o SAG 20113: Het gaat om een forfaitaire belasting van 12 d. gr. die per 
opperkoningstavelrij over het hele grondgebied van de stad geheven 
werd. De opbrengst van deze belasting moest dienen "om de werking van 
de opperkoningstavelrijen te financieren en te voorzien in het onderhoud 
van fortificaties en grachten64

". Naast de eigenlijke belastingbetalers 
worden in deze fiscale lijst ook de namen van de opperkoningsta velen en 
van de ondergeschikte koningstavelen vermeld. 

0 SAG 20114: Dit document heeft betrekking op de verplichte lening van 
149265

. 

0 

0 

SAG 20/15: Het "conestable bouc" waarvoor als uiterste data 29 juli 1492 
(de dag van het sluiten van de vrede van Cadzand) en 1494 gelden66

, heeft 
betrekking op een evenredige huizen- en rentebelasting geheven in twee 
wijken "extra muros", meer bepaald een wijk buiten de Dendermondse 
poort en een wijk buiten de Sint-Jorispoort. 
SAG 20117: Dit belastingdocument dat loopt van 29 augustus 1492 tot 
1494 heeft betrekking op de inning van de huisguldenbelasting in de Sint
Michielsparochie waarbij per huisgezin een forfaitair bedrag van 40 d. gr. 
moest betaald worden. De belastingbetalers staan volgens de verschil
lende straten gegroepeerd, waardoor we op de hoogte gebracht worden 
van hun woonplaats op het ogenblik van de inning. 

W. Blockmans publiceerde in het kader van zijn studie met betrekking tot de 
vermogensstructuur in de Sint-Jacabsparochie op het einde van de 15cte eeuw 
eveneens een aantal fiscale documenten67

• Strikt genomen gaat het niet om een 
echte bronnenuitgave daar de gegevens van beide documenten verwerkt en in 
tabellen samengebracht werden. 

63 M. BOONE, Sociale structuren te Gent op het einde van de XV de eeuw, Gent, RUG (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 1977, deel II, pp. 51 - 164. (Prom.: Prof. dr. W. Prevenier.) 

64 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, Immobiliënmarkt ... , p. 134. 
65 De verplichte lening van 1492 werd in artikelvorm uitgegeven. M. BOONE, "De Gentse 

verplichte lening van 1492-1493", in: Handelingen van de K.C.G., CXLVII, 1981 , pp. 247-305. 
Deze uitgave bevat echter geen index op persoonsnamen wat het opzoekingswerk aanzienlijk 
bemoeilijkt. 

66 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS , lmmobiliënmarkt .. . , p. 120. 
67 W. BLOCKMANS, "De vermogensstruktuur..." , pp. 150-198. 
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SAG 20116: Dit document werd opgemaakt in het kader van de huis
guldenbelasting in de Sint-Jacabsparochie en vertoont grote gelijkenis
sen met het huisguldenregister voor de Sint-Michielsparochie. 
SAG 20118: Het gaat om een evenredige huizen- en rentebelasting binnen 
de omschrijving van de Sint-Jacabsparochie die waarschijnlijk in 1492 
geheven werd. 

* De informatiegegevens uit de stadsrekeningen die betrekking hebben op het 
verpachten van inkomsten uit de indirecte belastingen en uit het stedelijk 
domein, werden voor de 15cte eeuw in een databank samengebracht. Naast de 
namen van de ontvangers en pachters, de pacht en de pachtsom werden ook 
de namen van de financiële borgen en de instellers vermeld evenals de 
bedragen die ze geboden hebben . Een analoge databank werd opgemaakt 
voor de personen die als leverancier aan de stad zijn opgetreden. 

* Met het oog op het opsporen van kerkmeesters en Heilige-Geestmeesters 
werden de oorkonden die zowel voor de kerk als voor de cotidiane en de 
Heilige-Geesttafel van de Sint-Michielskerk bewaard gebleven zijn en die 
uit de periode 1460-1550 dateren, systematisch nagekeken. Daarnaast wer
den ook nog andere bescheiden uit het fonds van de Sint-Michielskerk in het 
RAG geraadpleegd68

• Het gaat in hoofdzaak om rentebrieven en documenten 
die betrekking hebben op stichtingen van missen en schenkingen. De 
informatiegegevens uit deze bescheiden zijn van uiteenlopende aard en 
kunnen zowel verband houden met iemands vermogenssituatie als met 
familieverbanden of methet uitoefenen van parochiale waardigheidsfuncties. 

* De stadsrekening van 1477 bevat een lijst met namen van 315 leden van het 
weversambacht en van het lid van de kleine neringen aan wie telkens een 
bedrag van 120 d. gr. uitbetaald werd als compensatie voor hun deelname aan 
de krijgsexpeditie van de Vlamingen naar Pont d'Espierre69

• Deze lijst bevat 
echter geen leden van de poorterij en is onvolledig. In diezelfde stads
rekening zit ook een lijst met de namen van 161 personen die in het kader van 
diezelfde krijgsexpeditie voor acht dagen teveel soldij hadden ontvangen en 
bijgevolg 64 d. gr. aan de stedelijke overheid moesten terugbetalen70

• Net als 
de voorgaande lijst is ook deze, waarin naast leden van het lid van de weverij 
en van het lid van de kleine neringen ook leden van het lid van de poorterij 
vermeld worden, onvolledig. De informatiegegevens uit beide lijsten werden 
door I. Schoups in een databank samengebracht. 

68 Inventaris van het archiefvan de Sint-Michielskerk: G. MARECHAL, "Sint-Michiels te Gent", 
in: Archieven in Oostvlaamse kerkfabrieken (Oud Regiem), Deel lil, Brussel, AR, 1976, pp. 66-
149. 

69 W. BLOCKMANS, "Peilingen .. . ", pp. 2 17-218. SAG, reeks 400, nr.25, f"409r-416v . 
70 SAG, reeks 400, nr.25 , f"321r-323v. 
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In de licentiaatsverhandelingen van B. Reusens en M. Durnon wordt op basis 
van de akten uit de jaarregisters van de schepenen van de Keure onderzoek 
verricht naar de immobiliënmarkt in Gent in de jaren 1483-1493 en 1493-
150371. In de bijlagen op beide thesissen werden de akten waarop de studies 
gebaseerd zijn, in prosopografische tabellen verwerkt. Deze tabellen bevat
ten bijgevolg interessante informatiegegevens met betrekking tot de perso
nen die op het einde van de 15cte eeuw op de Gentse immobiliënmarkt actief 
geweest zijn. 

In de bijlagen op haar licentiaatsverhandeling heeft K. Hancké een groot 
aantal prosopografische fiches opgenomen met betrekking tot de personen 
die het voorwerp van haar studie uitmaakten 72 • Deze fiches bevatten vooral 
nieuwe informatiegegevens over de in de periode 14 77-1484 doorgevoerde 
restitutie van pensioenen, over de confiscaties in opdracht van de stad in de 
periode 1488-1492 en in verband met de confiscaties die georganiseerd 
werden door de Drie Leden van Vlaanderen in de jaren 1481-1485. 

Een brede waaier aan informatie met betrekking tot raadsheren in Vlaande
ren kan gevonden worden in de prosopografische fiches die drs. J. Dumolyn 
heeft opgemaakt in het kader van zijn lopend doctoraatsonderzoek. De versie 
waarop in het kader van dit onderzoek beroep gedaan werd, was slechts een 
voorlopige aangezien deze fiches op het ogenblik van onze werkzaamheden 
nog verder aangevuld werden. 

Tot 1559 maakte de Sint-Miebielsparochie deel uit van het bisdom Doornik 
en viel bijgevolg onder de rechtsbevoegdheid van de Doornikse officialiteit. 
Aan de hand van de index bij de uitgave van de rekeningen van de officialiteit 
voor de periode 1429-1481 werd nagegaan of er eventueel personen uit het 
onderzoeksgebied in de nabijheid van de Sint-Michielskerk, metdeofficialiteit 
van Doornik in aanraking gekomen zijn73 • 

Tot slot werd ook een verhalende bron bij het onderzoek betrokken, met 
name het dagboek van Gent van 1447 tot 1515 in de uitgave van V. Fris74 . 

71 B. REUSENS, Verkoop en ... Deel 11: Bijlagen , Gent, RUG (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 1977, 160p. en M. DUMON, Verkoop en ... Deel I/: Bijlagen, Gent, 
RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1978, 287p. (Pram.: Prof. dr. W. Prevenier) 

72 K. HANCKE, Conflict en confiscatie. Een bijdrage tot de kennis van de sociale structuren te 
Gent op het einde van de XVde eeuw. Deel 11: Bijlagen, Gent, R.U.G. (onuitgegeven 
Iicentiaatsverhandeling), 1995. (Pram.: Prof. dr. M. Boone). 

73 M. VLEESCHOUWERS- VAN MELKEBEEK (ed.), Compotus sigilliferi curie Tornacensis. 
Rekeningen van de officialiteit van Doornik I 429-1481, Brussel, K.C.G ., 1995, 3bdn. 

74 V. FRIS (ed.), Dagboek van Gent van 1447 tot 1470, met een vervolg van 1477 tot 1515, Gent, 
2dln., 1901-1904. 
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3.4. BESPREKING VAN HET PERSONENBESTAND 

De personen die tussen 1480 en 1520 met één of meerdere huizen binnen het 
onderzoeksgebied in verband gestaan hebben , werden om methodologische 
redenen in 5 verschillende categorieën ondergebracht die telkens voor een 
verschillende graad van betrokkenheid bij het onderzoeksgebied staan. De 
verbondenheid met de Sint-Michielswijk en het sociale leven in de omgeving 
van de Sint-Michielskerk varieerde immers heel sterk tussen de verschillende 
personen die in het personenbestand werden opgenomen. Een persoon die 
effectief een huis binnen het onderzoeksgebied bewoond heeft, was ongetwij
feld nauwer betrokken bij het samenleven in de Sint-Michielswijk en heeft de 
dag el ij kse realiteit daar op een andere man i er kleur gegeven dan een eigenaar die 
zijn huis daar nooit bewoond heeft en voor wie het slechts een bestanddeel was 
van een veel ruimer vermogen dat zich over de hele stad en eventueel zelfs 
daarbuiten uitstrekte. 

In een eerste categorie aangegeven met de code "BE" werden de personen 
ondergebracht die effectief een huis binnen het omschreven studiegebied be
woond hebben. Het gaat om een groep van 130 personen, een aantal dat 
overeenkomt met 28% van het totale aantal personen dat met het onderzoeks
gebied in verband gestaan heeft. 

Tabel3: 75 

BE TOT. AAN- HUIZEN 
TALHUIZEN MET BE 

% % % 

Drabstraat -Poel-Torrepooft 78 60% 58 44,3% 44 75,9% 

Zeurzaksteeg 5 3,8% 11 8,4% 5 45 ,5% 

Korenlei en huizen langsheen 16 12,3% 15 11,5% 10 66,7% 
de Leie 

Huurdochterstraat 11 8,5 % 15 11,5% 9 60% 

Sint-Michielsstraat en -plein 18 13,8% 26 19,8% 14 53,8% 

Penssteeg 2 1,5% 6 4,6% 2 33,3% 

TOTAAL 130 99,9% 131 100,1 % 84 64,1 % 

75 In de kolom "BE" staan de personen die al s bewoner binnen het studiegebied geïdentificeerd 
werden per straat uitgesplitst, in de kolom "TOT. AANTAL HUIZEN" wordt aangegeven 
hoeveel huizen er binnen de onderzoeksperiade in de onderscheiden straten gestaan hebben en 
in de kolom "HUIZEN MET BE" tenslotte wordt berekend voor hoeveel huizen binnen een 
straat er ten minste één huisbewoner werd teruggevonden en om welke percentage van het totaal 
aantal gekende huizen in die straat het gaat. 
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Het samenleggen van de gegevens met betrekking tot de verdeling van de 
teruggevonden bewoners over de verschillende straten en de geografische 
spreiding van de huizen binnen het onderzoeksgebied, wijst uit dat er vooral voor 
het geheel Drabstraat-Poel-Torrepoort heel wat namen van huisbewoners wer
den teruggevonden en dat deze straten voor wat het aantal teruggevonden 
huisbewoners betreft, beter bedocumenteerd zijn dan de andere binnen het 
onderzoeksgebied. Wat die overige straten aanbelangt, valt het op dat er voor de 
Sint-Michielsstraat en het Sint-Michielsplein relatief weinig huisbewoners 
werden teruggevonden: ongeveer 20% van de huizen moet daar gesitueerd 
worden terwijl slechts 14% van de geïdentificeerde huisbewoners ginds blijkt 
gewoond te hebben. Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden voor de Huur
dochterstraat, de Penssteeg en de Zeurzaksteeg terwijl de informatiegraad voor 
de Korenlei en de huizen langsheen de Leie een stuk hoger ligt. 

Uit tabe13 kan eveneens afgeleid worden dat de beschikbare informatiegegevens 
over huisbewoners op een brede waaier van huizen betrekking hebben. In alle 
straten afgezien van de Penssteeg, werd voor ongeveer de helft of meer dan de 
helft van de gekende huizen minstens één bewoner teruggevonden en dit met een 
globaal gemiddelde van 64%. Opvallend is opnieuw die ene uitschieter, met 
name het geheel Drabstraat-Poel-Torrepooft waar voor driekwart van de huizen 
namen van bewoners werden teruggevonden. 

Bij de interpretatie van het voorhanden zijnde cijfermateriaal mag men echter 
niet uit het oog verliezen dat één huis gelijktijdig door twee of meerdere personen 
of gezinnen kan bewoond geweest zijn, wat impliceert dat de informatiegraad 
hoogstwaarschijnlijk een stuk lager ligt dan we hem in eerste instantie, aan de 
hand van het beschikbare gegevensmateriaal, kunnen inschatten. Het bronnen
materiaal stelt ons echter niet in staat uit te maken in welke mate dergelijke 
woonsituaties zijn voorgekomen aangezien over het algemeen zeer weinig 
informatie bewaard is gebleven met betrekking tot huurders en andere bewoners 
die geen huiseigenaar waren. 

Een tweede categorie omvat alle personen die een huis of alvast een deel van een 
huis binnen het onderzoeksgebied in eigendom gehad hebben maar waarvan niet 
kan uitgemaakt worden of ze er effectief gewoond hebben. Deze groep van 224 
mensen respectievelijk 174 mannen en 50 vrouwen die aangeduid werden met 
de code "BE?'' is veruit de grootste van de onderscheiden categorieën: 49% van 
de personen die in het namenbestand werden opgenomen, kon immers bij deze 
categorie ondergebracht worden. Hoewel men er met zekerheid van kan uitgaan 
dat een groot deel van deze personen effectief binnen het onderzoeksgebied 
gewoond heeft, moeten ze toch in een afzonderlijke categorie ondergebracht 
worden omdat het bronnenmateriaal dienaangaande geen zekerheid kan ver
schaffen. 
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Een volgende afzonderlijk te beschouwen groep aangegeven met de code "BE 
niet" is die van huiseigenaars waarvan met zekerheid of met een hoge graad van 
zekerheid kan gezegd worden dat ze het huis dat ze binnen het onderzoeksgebied 
in eigendom hadden, niet bewoonden. Enerzijds zijn er de enkele huiseigenaars 
die hun huis aan derden verhuurden en anderzijds werden ook die personen tot 
deze groep gerekend waarvan op basis van ander bronnenmateriaal kan gecon
cludeerd worden dat ze rond het tijdstip waarop ze een huis in de omgeving van 
de Sint-Michielskerk in eigendom hadden, in een andere straat of in een ander 
stadsdeel woonden76

. Al bij al gaat het slechts om een kleine groep van 9 
personen, 8 mannen en één vrouw wat in totaal overeenkomt met 2% van het 
globale personenbestand. 

In een vierde, kwantitatief al even beperkte categorie aangegeven met de code 
"EIG kort" werden de personen ondergebracht die binnen een tijdspanne gaande 
van enkele maanden tot hooguit één jaar een huis aangekocht en opnieuw 
doorverkocht hebben. Het gaat zoals gezegd om een kleine groep van 9 personen, 
7 mannen en 2 vrouwen. Hoewel de kans reëel is dat deze personen evenals de 
voorgaande groep van niet-residerende eigenaars niet binnen het onderzoeks
gebied gewoond hebben, was het omwille van de specificiteit van hun situatie 
zeker aangewezen hen in een afzonderlijke categorie onder te brengen. Onder
zoek naar de personen die tot deze groep behoren, opent immers perspectieven 
om tot conclusies te komen in verband met speculatie rond huizen op het einde 
van de 15cte en het begin van de 16cte eeuw. 

Tot de vijfde en laatste categorie behoren de personen die heel kortstondig een 
deel van een huis in eigendom gehad hebben dat hen bij erfenis was toegekomen 
en die dit snel na datum van verwerven doorverkocht hebben. De namen van deze 
personen werden met het oog op hun identificatie voorzien van de code "ERF". 
Het gaat om een redelijk omvangrijke groep: 18,5% van de personen die in het 
personenbestand werden opgenomen, kon tot deze categorie gerekend worden 
of uitgedrukt in absolute cijfers gaat het om een totaal van 85 personen. Hoewel 
het draait om personen die slechts tijdelijk als eigenaar binnen het onderzoeks
gebied zijn opgetreden en er, voor zover dat kon achterhaald worden, niet 
gewoond hebben, werden ze toch in een afzonderlijke categorie ondergebracht 
in hoofdzaak omdat hunmotivering om op de immobi I iënmarkt in het onderzoeks
gebied op te treden fundamenteel van die van de twee voorgaande groepen 
verschilt. De personen die deel uitmaken van één van de twee voorgaande 
groepen traden eerder "uit vrije beweging" en "gericht" op de immobiliënmarkt 
op. Met de termen "uit vrije beweging" en "gericht" wordt bedoeld dat zij, in 
tegenstelling tot de personen die een erfdeel dat hen is toegekomen snel weer 

76 Hierbij werd vooral uitgegaan van de fiscale lijsten van 1492-1494 die betrekking hebben op de 
inning van de huisguldenbelasting in de Sint-Michielsparochie en de Sint-Jacobsparochic 
(respectievelijk SAG, reeks 20, nr.l7 en SAG, reeks 20, nr.l6). Aan de hand van deze lijsten , 
waarin de belastingplichtigen gegroepeerd staan volgens de straat waarin ze woonden, kan 
immers de woonplaats van een groot aantal stedelingen achterhaald worden. 
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doorverkopen, goede redenen moeten gehad hebben om precies op dat moment 
en op die plaats een huis of een deel van een huis aan te kopen. Erfgenamen 
hoeven dergelijke keuzen niet te maken en bij hen spelen bijgevolg soortgelijke 
overwegingen niet. Zij komen eerder toevallig en in hoofdzaak op basis van 
verwantschap in aanraking met een welbepaald huis. Hun binding met het 
onderzoeksgebied is dan ook van een andere aard. Terwijl de twee voorgaande 
groepen kunnen besproken worden in het kader van investeringen binnen een 
bepaalde geografische omschrijving en in verband kunnen gebracht worden met 
fenomenen als huizenspeculatie, kan deze groep bestudeerd worden in het licht 
van de bredere, straat- en wijkoverschrijdende solidariteit van vrienden en 
magen die in de middeleeuwse samenleving een belangrijke maatschappelijke 
functie vervuld heeft. Binnen deze georganiseerde en gestructureerde groep van 
verwanten leefde een heel sterk gevoel van solidariteit, sterker dan de vormen 
van solidariteit die op topografische basis ontstonden, waarbij dan in de eerste 
plaats gedacht wordt aan de relaties die onderhouden werden met de onmiddel
lijke buren77

• Deze laatste vormen van solidariteit waren maatschappelijk gezien 
eveneens van groot belang maar gingen minder ver dan die binnen de kring van 
"vrienden en magen". De rol van de buren beperkte zich meer tot een "watchdog"
functie terwijl de groep van verwanten een vrij grote greep had op het leven van 
individuen en afzonderlijke gezinnen78

• Hun invloed reikte immers veel verder 
dan louter het optreden op de meest ingrijpende en belangrijkste momenten in het 
leven van een individu79 • De personen die tijdelijk een deel van een huis in 
eigendom gehad hebben dat hen bij erfenis na het overlijden van een verwant was 
toegekomen, kunnen precies tot de groep van "vrienden en magen" van de 
overledene gerekend worden. Juist omwille van hun nauwe verbondenheid met 
iemand die echt betrokken was bij het samenleven in de straten rondom de Sint
Michielskerk, zijn deze mensen voor dit onderzoek van belang. 

Tot slot zijn er nog twee personen die niet in één van de voornoemde categorieën 
konden ondergebracht worden omdat het onmogelijk was uit te maken of ze een 
huis bewoonden dat ze niet in eigendom hadden, een huis bewoonden dat ze in 
eigendom hadden of een huis in eigendom hadden dat ze niet bewoonden80

. In 
de hiernavolgende overzichtstabel werden ze dan ook afzonderlijk onder de 
noemer "onduidelijk" geplaatst. 

77 M. DANNEEL, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent, Garant, Leuven, 1995, 
p. 417 en p. 422. M. Danneel stelt dat met de uitdrukking "vrienden en magen" in hoofdzaak naar 
de "magen" of familieleden verwezen wordt eerder dan dat met dit begrip ook de vrienden 
zouden bedoeld worden. Ibidem, p. 412. 

78 Ibidem, p. 412 en p. 421. 
79 M. CARLIER, "Solidariteit of sociale controle? De rol van vrienden en magen en buren in een 

middeleeuwse stad", in: M. CARLIER, A. GREVE, W. PREVENIER en P. STABEL (eds.), 
Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij, Leuven, Garant, 1997, pp. 79-
80. 

80 Het gaat om Jeronimus Pappal die in de akten teruggevonden werd in verband met een huis 
langsheen de Leie, te situeren op de percelen 1248 en 1249 (huis 3) en Cornelis Pieters die 
vermeld werd met betrekking tot een huis in de Drabstraat, gelegen op perceel 1354. 
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Samenvattende tabel: 

ABSOLUUT PROCENTUEEL 

BE 130 28,3% 

BE? 224 48 ,8% 

BE niet 9 2% 

EIG kort 9 2% 

ERF 85 18,5% 

Onduidelijk 2 0,5% 

Het verder onderzoek concentreert zich in hoofdzaak op de groep van eigenlijke 
huisbewoners en de groep van huiseigenaars waarvan kan aangenomen worden 
dat een groot deel effectiefbinnen het onderzoeksgebied gewoond heeft. De drie 
andere categorieën die in zekere zin verder afstonden van de sociale realiteit en 
van de leefwereld binnen het onderzoeksgebied, zullen minder exhaustief aan 
bod komen. Het onderzoek naar deze groepen zal er vooral op gericht zijn om het 
beeld van de omgeving van de Sint-Michielskerk op basis van onderzoek naar 
de categorieën van huisbewoners en huiseigenaars verder aan te vullen, te 
nuanceren en te corrigeren en om in te zoomen op aspecten die anders onbelicht 
of onderbelicht zouden blijven zoals huizenspeculatie of de rol van vrienden en 
magen binnen de laat-middeleeuwse stedelijke samenleving. Al naargelang van 
het onderwerp dat behandeld wordt, zullen de drie laatstgenoemde categorieën 
samengenomen worden, dit meer bepaald op die plaatsen waar hun gemeen
schappelijke karakteristieken, op basis waarvan ze zich van de twee andere 
groepen onderscheiden, hen tot één groep smeden, of al s aparte groepen, dit 
omdat hun onderlinge verschillen op bepaalde momenten al te groot zijn om hen 
methodologisch verantwoord als één geheel te kunnen bestuderen. 

3.5. HET ECONOMISCH KARAKTER VAN DE BUURT ROND DE 
SINT-MCHIELSKERK EN STUDIE VAN PROFESSIONELE EN 
SOCIALE GROEPEN 

3.5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op de economische bedrijvigheden 
binnen de bestudeerde geografische omschrijving en wordt er nader ingegaan op 
de professionele en sociale groepen die in de straten rondom de Sint-Michielskerk 
konden aangetroffen worden. In eerste instantie wordt daarbij uitgegaan van de 
huizen die konden geïdentificeerd worden als huizen met een economische 
functie zoals bakkerijen, brouwerijen, herbergen e.d.m. Zij vormen een eerste, 
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belangrijke en zekere indicatie voor wat er binnen het onderzoeksgebied aan 
economische activiteiten werd uitgevoerd. Aangezien men kan aannemen dat 
economische huizen niet zonder achterliggende reden op een welbepaalde plaats 
werden ingeplant, is het de bedoeling die motieven te achterhalen en er sociaal 
relevante conclusies aan te verbinden81

• In tweede instantie wordt de aandacht 
gericht op de personen die in verband met de huizen binnen het onderzoeks
gebied werden teruggevonden, zonder daarbij het specifieke karakter van de 
verschillende categorieën waarin die personen werden ondergebracht, uit het 
oog te verliezen. Aan de hand van vermeldingen in verschillende bronnen kon 
voor een groot aantal personen de beroepsactiviteit achterhaald worden, althans 
op een bepaald ogenblik in hun loopbaan van economische bedrijvigheid82

• Op 
basis van deze gegevens zullen enkele conclusies geformuleerd worden aan
gaande de beroepsactiviteit van een aanzienlijk percentage van de personen die 
verbonden waren met het onderzoeksgebied en met betrekking tot de beroeps
sectoren die het meest of alleszins in aanzienlijker mate dan andere in de 
omgeving van de Sint-Miebielskerk vertegenwoordigd waren. Onze aandacht is 
in dit hoofdstuk echternietalleen uitgegaan naar zuivereconomische activiteiten 
maar we hebben ook die personen bij het onderzoek betrokken waarvan we op 
basis van de vermelding van adellijke titels konden afleiden dat ze tot de 
adelstand behoorden. Ter afronding van dit hoofdstuk zal dan ook een poging 
ondernomen worden om de wijk en de personen die ermee verbonden waren 
sociaal te situeren en op de ladder der sociale hiërarchie te plaatsen, daarbij 
rekening houdend met het prestige en de sociale status verbonden aan bepaalde 
beroepen en met de functies die door bepaalde personen werden uitgeoefend 
binnen de ambachtelijke structuren. 

3.5.2. Huizen met een economische functie 

Naast de huizen met een economische functie worden in dit onderdeel ook de 
ambachtshuizen die binnen het onderzoeksgebied gelegen waren, besproken. 
Ambachtshuizen die als het ware als uithangbord moesten fungeren voor het 
prestige van de ambachten, vormen immers ook een belangrijke aanwijzing voor 
de economische bedrijvigheid binnen een welbepaalde omschrijving daar ze bij 
voorkeur gekozen werden in een omgeving waar een groot aantal ambachtsleden 

81 

82 

Huizen met een economische functie kunnen gericht zijn op de productie of op de verkoop van 
bepaalde goederen. In het eerste geval worden economische huizen bij voorkeur opgericht op 
plaatsen waar de grondstoffen en andere noodzakelijke productiemiddelen aanwezig zijn of 
gemakkelijk kunnen aangevoerd worden. In het tweede geval worden ze ingeplant daar waar er 
een ruime afzetmarkt is of daar waar men een leefbare verkoopsituatie kan verwachten. Bij wijze 
van voorbeeld werden brouwerijen het liefst langsheen waterlopen opgericht omdat het 
produceren van bier de aanwezigheid van grote hoeveelheden water vereiste terwijl winkels 
waar luxeproducten verkocht werden, in hoofdzaak in de rijkere buurten terug te vinden zijn. 
Men dient er rekening mee te houden dat één persoon tegelijkertijd verschillende, meestal 
aanverwante beroepen kan uitgeoefend hebben of in de loop van zijn carrière van beroep kan 
veranderd zijn. M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS , Immobiliënmarket .. . , p. 203. 
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verblijf hield of in de buurt van voor het ambacht vitale gebouwen of plaatsen83 • 

Een eerste ambachtshuis binnen onze omschrijving was het "Bakkershuis" in 
eigendom van de nering van de bakkers dat gelegen was in de Huurdochterstraat 
en achteraan meteen gang uitkwam op de Poel vlak naasthet "Hof van Wacken". 
Bouwhistorisch gaat het om een "steen" wat het rijke karakter van het huis 
onderstreept84

. Het prestige van dit ambachtshuis ligt volledig in het verlengde 
van de uitstraling van het ambacht dat als één van de belangrijkste binnen het lid 
der 53 kleine neringen gold85

. De aanwezigheid van de bakkers is niet aan toeval 
toe te schrijven maar wordt bepaald door de nabijheid van het hart van de 
graanhandel. Graan was immers hét basisproduct bij uitstek van de bakkers wat 
met zich meebracht dat de belangen van de nering voor een groot stuk in de ha ven 
geconcentreerd lagen. Naast de bakkers treffen we in de omgeving van de Sint
Michielskerk ook de molenaars aan. Zij huurden, weliswaar voor een vrij korte 
tijdspanne, een deel van een huis gelegen in de Huurdochterstraat, vlak naast het 
ambachtshuis van de bakkers86

• Tenslotte moet de aandachtgevestigd worden op 
het huis op het Sint-Michielsplein waarnaar telkens met de term "Brouwershuis" 
verwezen wordt. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een huis in eigendom van de 
nering der brouwers maar was het niet hun eigenlijk ambachtshuis dat een weinig 
verder op de Graslei dient gesitueerd te worden87

. 

83 

84 

85 

86 
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De vleeshouwers bijvoorbeeld vergaderden in een kamer in het vleeshuis en het ambachtshuis 
van de viskopers was vlakbij de Vismarkt gelegen. PH. BLOMMAERT, Over de ambachts
gilden of neringen te Gent, Gent, F. enE. Gyselynck, 1840, p. 8. 
"Het bakkershuis" was gelegen op perceel I 334. Op dit perceel werd een muurrest in Doornikse 
kalksteen teruggevonden die ondertussen door atbraak definitief verloren is gegaan. Deze 
vondst is alvast een belangrijke aanwijzing dat het "Bakkershuis" één van de rijke en 
prestigieuze huizen binnen Gent was die opgetrokken waren in Doornikse kalksteen. M.C. 
LALEMAN en P. RA VESCHOT, Inleiding tot de studie van de woonhuizen in Gent. Periode 
1100-1300. De kelders, Brussel, AWLsK, 1991 , p. I 15, Steen 135. 
M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384 - ca. 1453. Een sociaal-politieke 
studie van een staatsvormingsproces, Brussel, A WLsK, 1990, p. 76. 
Het huis waarvan de molenaars tijdelijk een deel in huur hadden , was gelegen op perceel 1332. 
We hebben attestaties van hun aanwezigheid op die plaats tussen 1490 en 1503. Het eigenlijke 
ambachtshuis van de nering van de molenaars was gelegen in de WijngaardstraaL 
G. EVERAERT, M. C. LALEMAN, D. LIEVOIS, e.a., "Het huis 'De Inghel' aan de Graslei in 
Gent", in: HMGOG, XLIX, 1995, 1, pp. 40-41. 



Tabel 4: Huizen met een economische functie: 

Drab- Korenlei Sint- Huur Zeur- TO-
straat- en Michiels- dochter- zak- TAAL 
Poel- langsheen straat en straat steeg 
Torre- de Leie -plein 
poort 

Apotheek88 1 1 

Brouwerij89 4 4 

Herberg90 1 1 3 5 

Bakkerij91 2 1 1 4 

Vrouwenstoof92 1 1 

Kruideniers-
winkel93 1 1 

Winkel94 2 2 

Laphuisjë5 2 2 

TOTAAL 9 3 2 2 4 20 

Afgezien van de voornoemde huizen dient ook nog "de lintworm" vermeld te 
worden, een huis langsheen de Leie waar zeker al in 1521 "de keytkelder" werd 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

"De gulden mortier" gelegen in de Drabstraat op perceel 1385 (0261). 
Brouwerijen in de Drabstraat en op de Poel : "De hertshoorn" op perceel 1388 (0258); "het 
hevershoofd" op perceel 1398 (0248); "de maagd van Gent" op perceel 1403 (0246) en "het 
hoefijzer" op perceel 1411 (0240). 
"De vijfhe1men" gelegen op de Korenlei op perceel1361 (0351 ), "de herberg van de kooplieden 
van het graan" te situeren in de Huurdochterstraat op perceel 1350 (0342) en de herbergen in 
de Zeurzaksteeg: "De gulden noble" op de percelen 1370 (B 117) en 1371 (B 118), "de clocke" 
op perceel 1380 (B 120) en "de gulden appel/de grote gouden appel" op perceel 1379 (B 121 ). 
De bakkerijen in de Drabstraat moeten gesitueerd worden op de percelen 1394 (0251) en 1343-
1344 (huis 4), de bakkerij in de Sint-Michielsstraat op de percelen 1295-1296 (0232-0233) en 
de bakkerij in de Huurdochterstraat op perceel 1335 (vóór 1492). 
De vrouwenstoof genaamd "den bosch" was gelegen op perceel 1378 (B 11 0). Stoven waren in 
oorsprong badhuizen waar de stedelingen die niet over een eigen bad beschikten, een bad
mogelijkheid werd geboden. Een groot deel van deze baden had echter reeds in de 14de eeuw zijn 
oorspronkelijke functie verloren en deed dienst als bordeel. G. DUPONT,Maagdenverleidsters, 
hoeren en speculanten, Brugge, Uitgeverij Marc Van de Wiele, 1996, p. 39. 
De kruidenierswinkellag op perceel 1325 (hoek van de Drabstraat en de Sint-Michielsstraat). 
Het gaat om twee winkeltjes die gelegen waren aan de Torrepoort. 
De twee laphuisjes waarvan sprake is, moeten gesitueerd worden aan de voet van de Sint
Michielsbrug op de percelen 1245-1246-124 7. 
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gehouden96
• Of dit huis ook al in de voorafgaande jaren deze functie vervulde, 

kon op basis van het beschikbare bronnenmateriaal echter niet uitgemaakt 
worden. 

Een eerste in het oog springend gegeven is de opmerkelijke concentratie van 
brouwerijen in de Drabstraat en op de Poel. Maar liefst vier in het totaal, allemaal 
gelegen aan de noordkant van de straat, achteraan uitgevend op de Houtlei. Het 
hoeft geen verwondering te wekken dat de brouwerijen binnen het onderzoeks
gebied precies daar gelegen waren. Brouwerijen werden immers bij voorkeur 
langsheen een waterloop opgericht daar het productieproces van het bier
brouwen de aanwezigheid van grote hoeveelheden water vereiste. Hoewel we 
enerzijds weten dat de brouwindustrie binnen Gent een hoge vlucht nam en we 
anderzijds niet over informatie beschikken betreffende het aantal brouwerijen 
binnen de stad noch over hun geografische spreiding, kan een aantal van vier 
brouwerijen op 31 huizen aan de noordzijde van de Drabstraat en de Poel een 
hoog cijfer genoemd worden97

• Hoogstwaarschijnlijk is deze concentratie van 
brouwerijen mede te verklaren door de nabijheid van de haven waar het graan, 
één van de basisgrondstoffen bij het bierbrouwen, de stad werd binnengebracht. 
We wezen er immers reeds eerder op dat de nabijheid en de beschikbaarheid van 
grondstoffen factoren van primordiaal belang zijn bij de keuze van een vestigings
plaats met het oog op een zo efficiënt mogelijk uitoefenen van een beroep. Dat 
de omgeving van de Sint-Michielskerk voor de brouwers een belangrijk gebied 
was, bleek daarenboven ook al uit het feit dat in "de lintworm" de "keytkelder" 
gehouden werd, uit het feit dat ze er hoogstwaarschijnlijk een huis in eigendom 
hadden en uit het feit dat hun eigenlijk ambachtshuis op een boogscheut 
ervandaan gelegen was. 

96 

97 
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SAG, reeks 301, 76, fO 181 , 08-08-1521. De volgende vermelding van het houden van de 
"keytkelder" in het huis "de lintworm", dateert van hetjaar 1534: F. DE POTTER, Gent ... , VII, 
p. 350. Het huis "de lintworm" was gelegen op de percelen 1251-1252-1253. Keyt was een 
biersoort die in Gent zelf niet werd gebrouwen maar in hoofdzaak vanuit Holland en meer 
bepaald vanuit Gouda werd geïmporteerd. P. DE COMMER, "De brouwindustrie te Gent, 1505-
1622", in: HMGOG, nieuwe reeks, XXXV, 1981, pp. 86-87. Wat de precieze functie van de 
"keytkelder" was, is niet geweten maar hoogstwaarschijnlijk vervulde ze een accijnsfunctie met 
betrekking tot het geïmporteerde kuitbier dat per schip in de Gentse haven was aangekomen. De 
ligging van "de lintworm" langsheen de Leieis alvast ook een aanwijzing in die richting. 
In zijn artikel toont P. De Commer duidelijk aan dat Gent voor de aanvoer van bier, de 
belangrijkste drank voor het grootste deel van de stads bevolking, in hoofdzaak aangewezen was 
op de productie binnen de stadsmuren. Het aandeel van geïmporteerd bier zou eerder beperkt 
geweest zijn. Dat er binnen Gent een grote hoeveelheid bier gebrouwen werd, komt nog 
duidelijker naar voren wanneer men bedenkt dat Gent in staat was ongeveer 25% van zijn 
jaarlijkse productie uit te voeren. Verder wijst P. De Commer erop dat de verschillende 
brouwerijen binnen Gent niet met zekerheid uit elkaar kunnen gehouden worden daar men 
kampt met het probleem van regelmatig terugkerende brouwerijnamen, net zo min als men in 
staat is hun precieze ligging te achterhalen . P. DE COMMER, "De brouwindustrie .. . ", p. 127 
en p. 144. 



Daarnaast springt ook de vrij sterke concentratie van herbergen in de Zeurzak
steeg in het oog. Van de 11 huizen in de Zeurzaksteeg waarvan de geschiedenis 
kon gevolgd worden, konden er 3 met zekerheid als herberg geïdentificeerd 
worden. Een vierde huis genaamd "de casant" deed tot kort voor 1480 eveneens 
dienst als herberg98 . Gaan we na hoeveel huizen er maximaal in de Zeurzaksteeg 
kunnen gestaan hebben, dan komen we uit op een 13-tal, wat toelaat te 
concluderen dat een opmerkelijk hoog percentage van ongeveer één op vier 
huizen in deze straat in de loop van de afgebakende periode de functie van 
herberg vervulde. Opnieuw is dit verklaarbaar vanuit de nabijheid van de haven. 
Het is opmerkelijk dat de twee andere herbergen die binnen onze omschrijving 
teruggevonden werden, eveneens langsheen de Leie dienen gesitueerd te wor
den en het vermoeden is bovendien groot dat er in dezebuurt nog meer herbergen 
gestaan hebben99

. Tekenend in dit kader is de naam van één van de voornoemde 
herbergen met name de "Herberg van de kooplieden van het graan". Uit de 
naamgeving alleen al blijkt dat het doelpubliek van de herberg of het merendeel 
van de bezoekers kooplui waren of personen die daar in het kader van de 
havenactiviteiten hun opwachting maakten. Misschien kan ook de vrouwenstoof 
"den bosch", evenals de meeste herbergen gelegen in de Zeurzaksteeg, in dit licht 
gezien worden. 

Wat de overige huizen betreft waarvan de economische functie gekend is, vallen 
er weinig opmerkelijke zaken te vermelden. Het gaat in hoofdzaak om huizen 
waar levensnoodzakelijke producten verkocht werden, economische aangele
genheden die logischerwijs in elk deel van de stad terug te vinden zijn. 

3.5.3. Professionele en sociale groepen 

3.5.3.1. Inleiding 

Bij het opmaken van het socio-economisch profiel van een persoon stellen zich 
een aantal methodologische en praktische problemen. Een eerste moeilijkheid 
waarmee men bij het gebruik van de jaarregisters van de schepenen geconfron
teerd wordt, is het gebrek aan regelmaat en consequentie bij het noteren van de 
beroepsactiviteit van de bij een rechtshandeling betrokken personen. Afhanke-

98 "De casant" was gelegen op perceel1379 (B 121 ). Dat het huis vóór onze onderzoeksperiade een 
herberg was, wordt vermeld in een aantal verkoopakten die in de schepenregisters geregistreerd 
werden. (SAG, reeks 301, 68, f"44, 19-12-1503 en SAG, reeks 301, 75, f"98v 0

, 06-03-1518 
(n.s.): " ... een herberghe gheweest...") 

99 Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat ook het huis "de hodeveere", gelegen op de Korenlei op 
perceel 1363, ooit een herberg was. De eigenaar Jacop de Vettere was in 1498 pachter van de 
assizen op het inbrouwen bier en zoals M. Boone heeft aangetoond, werden de indirecte 
belastingen vaak gepacht door personen wiens belangen betrekking hadden op het belaste 
product. M. BOONE, "Privé-initiatief versus haperend overheidsoptreden", in: TvSG, XV, 
1989, 2, p. 127. 
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lijk van akte tot akte wordt de beroepsactiviteit van alle partijen, van één van de 
partijen of van geen enkele partij vermeld zonder dat daarbij enige vorm van 
regelmaat kan bespeurd worden. Een andere onvermijdelijke moeilijkheid is het 
reeds eerder besproken probleem van de homoniemen. Zonder te vervallen in 
een immobiliserend scepticisme maar tegelijkertijd ook zonder het probleem te 
loochenen, werd er voor een pragmatische aanpak geopteerd: waren er geen 
gegronde redenen om aan te nemen dat een gevonden beroepsvermelding 
betrekking had op iemand anders dat de persoon die in het namenbestand van dit 
onderzoek was opgenomen, dan werd de identificatie als zeker beschouwd. 

Naast de problemen die samenhangen met het opsporen van iemands economi
sche bedrijvigheid, treden er ook moeilijkheden op bij de interpretatie van een 
teruggevonden beroepsvermelding in een ruimer sociaal-economisch kader. 
Terecht werd er door M. Boone, M. Durnon en B. Reusens op gewezen 100

, dat een 
loutere beroepsvermelding slechts een vage aanduiding is aan de hand waarvan 
het heel moeilijk is iemand economisch en sociaal te situeren. Een beroeps
opgave op zich zegt immers niets over de wijze waarop en de omstandigheden 
waarin iemand zijn werk verrichtte of over welke plaats die persoon binnen de 
ambachtsstructuren innam. Personen die eenzelfde beroep uitoefenden, konden 
een sterk verschillende status binnen de maatschappij bekleden, men denke in dit 
kader bij wijze van voorbeeld aan de verschillende maatschappelijke positie van 
een ambachtsmeester en van een gezel. Men is dus steeds verplicht verschillende 
persoonsgebonden informatiegegevens met elkaar te verbinden en te confronte
ren. Daarnaast mag eveneens niet uit het oog verloren worden dat iemand 
verschillende, meestal aanverwante beroepen tegelijkertijd kan uitgeoefend 
hebben of gedurende zijn beroepsloopbaan meermaals van beroep kan veran
derd zijn. Tenslotte willen we er in de lijn van de voornoemde auteurs ook nog 
op wijzen dat "absolute cijfers van het aantal vermeldingen per beroep slechts 
gerelativeerd en geïnterpreteerd kunnen worden als we het ledenaantal van de 
diverse ambachten of sectoren kennen" 101

• 

100 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt ... , pp. 203-204. 
101 Ibidem, p. 204. 
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TabelS: 

BE BE? BE niet EIG kort ERF TOTAAL 

% % % % % % 

Vleeshouwers 13 19,1 8 10,1 I 14,3 3 17,6 25 14,1 

Viskopers 3 4,4 I 14,3 4 2,3 

Makelaars I 1,3 1 0,6 

Bakkers 4 5,9 I 14,3 5 2,8 

Brouwers 7 10,3 9 11,4 I 5,9 17 9,6 

Schippers 2 2,5 I 14,3 1 5,9 4 2,3 

Huidenvetters 2 2,5 1 5,9 3 1,7 

Smeden 1 1,3 I 16,7 2 1,1 

Bontbewerkers 1 1,3 I 0,6 

Kordewaniers 1 1,3 1 0,6 

Kleermakers 3 4,4 1 1,3 I 16,7 5 2,8 

Molenaars 3 4,4 2 2,5 I 5,9 6 3,4 

Blauw(verv)ers 1 1,3 I 0,6 

Goudsmeden 1 5,9 I 0,6 

Beurzenmakers 102 I 1,5 I 0,6 

Timmerlieden 3 4,4 I 1,3 4 2,3 

Metselaars 3 4,4 5 6,3 8 4,5 

Houtbrekers 2 2,9 2 2,5 4 2,3 

Oudkleerkopers 1 1,5 3 3,8 2 11,8 6 3,4 

Kaarsengieters I 1,5 1 0,6 

Tijkwevers 3 3,8 I 5,9 4 2,3 

Tapijtwevers 2 2,5 1 5,9 3 1,7 

Meerseniers 103 5 7,4 6 7,6 2 11,8 13 7,3 

Kaaskopers 4 5,1 4 2,3 

Kuipers I 1,3 2 33,3 3 1,7 

Schilders 1 16,7 I 0,6 

Kousenmakers 1 1,5 I 0,6 

Barbiers 2 2,5 2 1,1 

Riemenmakers I 1,3 I 0,6 

Oudschoenmakers I 1,3 1 0,6 

Pijnders I 1,5 1 0,6 

102 De beurzenmakers behoorden van oudsher tot het ambacht van de witledertouwers zie: J. 
DECA VELE en J. V ANNIEUWENHUYSE, Stadsarchief .. , p. 110. 

103 Tot het ambacht der meerseniers behoorden niet alleen de eigenlijke meerseniers maar ook de 
schedenmakers, de wassenkaarsmakers en sinds 20 oktober 1460 ook de bonnetmakers. Deze 
laatste waren echter geen volwaardig lid van de nering. Ze betaalden slechts een kwart van het 
normale inkomgeld, moesten niet bijdragen in de bijzondere lasten van het ambacht maar 
konden ook geen taak in het bestuur waarnemen. E. V ANDER HALLEN, "Het Gentse 
meerseniersambacht ( 1305-1540)", in: HMGOG, nieuwe reeks, XXXI, 1977, p. 79. Van de door 
ons in totaal 13 geïdentificeerde meersen i ers was er zeker één bonnetmaker en één wassenkaars
maker en worden er 2 in de bronnen vermeld als "meersenier in was". 
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Apothekers 2 2,9 I 1,3 3 1,7 

Medecijnen I I ,5 I 0,6 

Mandenmakers I 1,3 I 0,6 

Volders 3 4,4 I 14,3 4 2,3 

Vlaskopers I 1,5 I 0,6 

"Handeleer coepere" I 1,5 I 0,6 

Geestelijken 3 4,4 5 6,3 2104 28,6 3 17,6 13 7,3 

Openbare functies 6105 8,8 4106 5,1 ]107 16,7 11 6,2 

Adel 8108 10,1 8 4,5 

TOTAAL 68 100,1 79 100,2 7 100,1 6 100,1 17 100,1 177 100,6 

In de tabel werden alle personen opgenomen voor wie een beroepsvermelding 
werd teruggevonden. De 11 personen die de beoefening van verschi llende 
beroepen gecombineerd hebben, werden bij elk van de door hen vervulde 
economische functies vermeld 109

• Dientengevolge geven de cijfers onder de 
noemer "totaal" die uitdrukken hoeveel beroepsvermeldingen er werden terug
gevonden, niet aan om hoeveel personen het precies gaat. De in totaal 177 
beroepsvermeldingen hebben betrekking op 166 personen: 63 hui sbewoners, 75 
huiseigenaars waarvoor niet kon uitgemaakt worden of ze hun huis binnen de 
afgebakende omschrijving effectief bewoond hebben, 6 niet-residerende huis-

104 Het gaat om één mannelijke en één vrouwelijke geestelijke met name Marc vanden Nieuwenburch 
en zijn zuster Kateline vanden Nieuwenburch. 

105 Het gaat om drie raadsheren in de Raad van Vlaanderen, één procureur van de stad in diezelfde 
Raad van Vlaanderen, één gerechtsdienaar in dienst van de stad en één hertogelijk ontvanger. 

106 Tot de personen die een openbare functie uitgeoefend hebben, behoorden drie raadsheren en een 
deurwaarder in de Raad van Vlaanderen. 

107 Het betreft hier de baljuw van Sint-Baafs. 
108 Wat de acht edelen betreft, gaat het om vijf mannen en drie vrouwen: Adolf Andries, heer van 

Wacken; Andries Andries, heer van Wacken ; Ysabeele de Baenst, weduwe van Jan van 
Vaernewijc, heer van Eksaarde; Lodewijc van Brugghe, graaf van Wincester, heer van 
Gruuthuuse en heer van Steenhuize en zijn echtgenote Margriete vander Verre; Jacop van 
Luxemburg, ridder en heer van Fiennes samen met zijn echtgenote Margriete van Brugghe filia 
Jans (kleindochter van de voornoemde Lodewijc en Margriete) en tot slot ridder Fransois 
Sersanders. 

109 Het gaat om 11 personen die telkens twee beroepen combineerden. Bij de groep der bewoners: 
1 persoon die gelijktijdig bakker en molenaar was, 1 persoon die brouwer en molenaar was en 
3 personen die vleeshouwer en viskoper waren. Bij de categorie der eigenaars was 1 persoon 
tegelijkertijd brouwer en schipper, een ander kaaskoper en metselaar en twee personen waren 
tegelijk vleeshouwer en brouwer. Bij de categorie der niet-residerende hui seigenaars was I 
persoon vleeshouwer en viskoper en bij de groep der erfgenamen tot slot combineerde 1 persoon 
het beroep van molenaarmet dat van tijkwever. Hetgecombineerd uitoefenen van de functie van 
vleeshouwer en viskoper is volgensH.Van Werveke te verklaren door de het feit dat vlees en 
vis vóór de oprichting van het vleeshuis door dezelfde personen verkocht werden. Nadat de 
verkoopplaatsen van beide producten gescheiden werden, werd waarschijnlijk de regel van 
kracht dat enkel de afstammelingen van de vroegere verkopers zowel vlees als vis mochten 
blijven verkopen terwijl de nieuwkomers één van beide producten moesten kiezen. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de vier personen die als vleeshouwer én viskoper geïdentificeerd 
werden leden van het aloude vleeshouwers- en viskopersgeslacht van Loo zijn. H. VAN 
WERVEKE, "De Gentse Vleeshouwers onder het Oud Regime", in: HMGOG, nieuwe reeks , 
lil, 1948, l , p. 23. 
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eigenaars, 6 personen die binnen de tijdspanne van één jaar het door hen 
aangekochte huis opnieuw doorverkocht hebben en 16 personen die tijdelijk een 
erfdeel in eigendom gehad hebben. 

De 21 personen bij wiens naam meerdere beroepsvermeldingen werden terug
gevonden waarvan geweten is dat ze niet op één en dezelfde persoon betrekking 
hebben maar waarvan niet kon uitgemaakt worden welke beroepsaanduidingen 
precies op de in dit kader bestudeerde figuren betrekking hebben, werden niet in 
de tabel opgenomen. 

Met het oog op een eerder sociaal gerichte analyse werden in navolging van het 
onderzoek van M. Boonede 31 beroepen die samen het eerste blok van deze tabel 
vormen en die allemaal onder te brengen zijn bij het lid der 53 kleine neringen 
gerangschikt volgens de plaats die elk van hen in de loop van de 15de eeuw in de 
hiërarchie binnen het lid der kleine neringen innam; een reële, onderlinge 
hiërarchie die eerder met de status en de aard van de onderscheiden beroepen 
samenhing dan met het ledenaantal van de verschillende ambachten 110

• 

Tabel6: 

Een tweede, meer geconcentreerde tabel met de opdeling van de personen 
volgens de bedrijfssectoren waarin ze werkzaam waren 111

, biedt de moge I ijkbeid 
de krachtlijnen beter naar voren te laten komen. 

BE BE? BE niet EIG kort ERF TOTAAL 

% % % % % % 

Handelaars 11 16,18 14 17,72 I 14,29 4 23,53 30 16,95 

Confectie 4 5,88 4 5,06 l 16,67 9 5,08 

Luxenijverheid I 1,47 3 3,80 2 11,76 6 3,39 

Meubilering en I 1,47 2 2,53 2 33,33 5 2,82 
gebruiksvoorwerpen 

Bouwnijverheid 8 11 ,76 9 11 ,39 2 33,33 19 10,73 

Textiel 3 4,41 6 7,59 I 14,29 2 11 ,76 12 6,78 

Voeding 27 39,71 19 24,05 2 28,57 5 29,41 53 29,94 

Vervoer 1 1,47 2 2,53 I 14,29 1 5,88 5 2,82 

Gezondheidssector 3 4,41 3 3,80 6 3,39 

110 M. BOONE, Gent en de Bourgondische ... , pp. 74-78. 
111 De opdeling in bedrijfssectoren gaat terug op het voorbeeld van M. BOONE, M. DUMON en 

B. REUSENS, lmmobiliënmarkt ... , pp. 203-207. Er dient echter wel op gewezen te worden dat 
een opdeling in bedrijfssectoren artificieel en arbitrair kan genoemd worden daar sommige 
beroepen bij meerdere sectoren kunnen ondergebracht worden. Zie verder p. 117 
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Openbare functies 6 8,82 4 5,06 1 16,67 11 6,21 

Geestelijkheid 3 4,41 5 6,33 2 28,57 3 17,65 13 7,34 

Adel 8 10,13 8 4,52 

TOTAALm 68 99,99 79 99,99 7 100,01 6 100 17 99,99 177 99,97 

3.5.3.2. De huisbewoners 

Op een totaal van lOl mannen die als bewoner van een huis binnen de 
afgebakende geografische omschrijving geïdentificeerd werden, kon er voor 63 
uitgemaakt worden wat hun economische bedrijvigheid was. Vijf van hen 
combineerden de uitoefening van twee, enigszins aanverwante ambachten 
waardoor het totale aantal beroepsvermeldingen op 68 komt. In schril contrast 
met deze groep staan de 29 vrouwelijke huisbewoners waarvoor geen verdere 
informatiegegevens met betrekking tot beroepsuitoefening werden teruggevon
den. 

Vertrekkend vanuit de invalshoek van de drie leden, komt men tot de opvallende 
vaststelling, en dit geldt niet alleen voor de groep van huisbewoners maar ook 
voor de andere onderscheiden categorieën, dat er, afgezien van de drie als 
overdeken geïdentificeerde personen 113

, niemand werd teruggevonden die kon 
ondergebracht worden bij het nochtans een groot aantalleden tellende lid van de 
weverij 11 4• Het grootste percentage van de betrokken personen behoorde daaren
tegen duidelijk tot het lid der 53 kleine neringen. In het geval der huisbewoners 
ressorteerde zelfs een overgrote meerderheid van zowat 75% onder het lid der 
kleine neringen. De opvallende afwezigheid van leden van de weverij ligt in de 
lijn van een vaststelling van M. Booneen kan in de richting wijzen van een vrij 
welgesteld karakter van het studiegebied. M. Boone stelde vast dat de wijk
organisaties van de wevers, in samenhang met de structurele malaise waarin de 
Gentse traditionele draperie was terechtgekomen, eerder in verarmde delen van 
de stad geconcentreerd waren en buiten het gebied rond de Sint-Michielskerk en 

112 De cijfers in de rij "totaal" verwijzen naar het aantal beroepsvermeldingen en niet naar het aantal 
betrokken personen . 

11 3 De drie personen die als overdeken van de weverij konden geïdentificeerd worden, zijn de 
huisbewoners meester Christoffel de Grave en Jacop de Vettere en huiseigenaar Jan de V echtere. 
De functies van overdeken van de neringen en van overdeken van de weverij die hoofdzakelijk 
op politiek vlak van belang waren, werden niet in de voorgaande tabellen opgenomen maar 
zullen in het hoofdstuk betreffende de politieke functies nader besproken worden. 

11 4 M. BOONE, Gent en de .. . , p. 61. In de J4dc eeuw overtrof het aantal personen dat in de 
lakennijverheid actief was, het aantalleden van het lid van de 53 kleine neringen. Zowat 59,96% 
tot 67% van de globale stadsbevolking was in de textielsector actief. Daartoe behoorden 
natuurlijk ook de vrij talrijke groep van de volders en de leden van enkele ambachten die 
weliswaar onder het lid van de kleine neringen ressorteerden maar in feite tot de textielsector 
behoorden. W. PREVENIER, "Bevolkingscijfers en professionele strukturen der bevolking van 
Gent en Brugge in de J4de eeuw," in: Album Ch. Ver/inden, Gent, 1975, p. 279 en H. VAN 
WERVEKE, Gent. Schets van een Sociale Geschiedenis, Gent, Rompaut-Fecheyr, 1947, p. 54 . 
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de rest van het rijke stadscentrum gebleven zijn 115
• Als er al iemand in het 

personenbestand met het lid der weverij in verband kan gebracht worden, gaat 
het steeds om personen die de meest prestigieuze functie van overdeken 
waargenomen hebben en die dus sociaal gezien ver boven de massa der 
textielarbeiders uitstaken. 

Neemt men de verschillende sectoren waarin de huisbewoners actief waren in 
beschouwing, dan springt onmiddellijk het alles overvleugelende belang van de 
voedingssector in het oog: zowat 40% van de huisbewoners die beroepsmatig 
konden geïdentificeerd worden, was binnen deze sector bedrijvig. Tot de andere 
sectoren die ook vrij goed vertegenwoordigd waren, behoren de handel, de 
bouwnijverheid en de openbare functies. Meer dan een derde van de hier 
besproken personen was in één van deze drie sectoren actief. Wat de 7 andere 
sectoren betreft die iets minder dan één kwart van de bewoners vertegenwoor
digen, is vooral het aandeel dat door de geestelijkheid werd ingenomen, 
vermeldenswaardig: bijna vijf procent van de huisbewoners waarvoor een 
beroepsvermelding teruggevonden werd, behoorde immers tot de bevoorrechte 
stand der geestelijkheid. 

Vanuit beroepsmatig perspectief kan men niet om het opmerkelijk aandeel van 
de vleeshouwers en de brouwers heen, die respectievelijkzowat 19% en 10% van 
het totale aantal bewoners waarvoor een beroepsvermelding werd teruggevon
den, uitmaken. Naast deze ambachten zijn, wat de voedingssector betreft, ook de 
bakkers en de molenaars vrij goed aanwezig. Het meerseniersambacht binnen de 
sector van de handel blijkt eveneens sterk vertegenwoordigd te zijn en wat de 
openbare functies betreft, gaat het in hoofdzaak om personen die verbonden 
waren aan de Raad van Vlaanderen: drie raadsheren en één persoon die procureur 
van de stad in de Raad van Vlaanderen was. Daarnaast stond nog één persoon in 
dienst van de stad als gerechtsdienaar en twee andere in functie van de hertog. 

Het opvallende overwicht van vleeshouwers en brouwers dat heel duidelijk uit 
tabel 5 naar voren komt en dat niet alleen bij de groep van huisbewoners maar 
ook bij de andere onderscheiden categorieën kan geconstateerd worden, gebiedt 
ons uitvoeriger bij deze twee ambachten stil te staan die qua sociaal aanzien tot 
de belangrijkste van het lid der kleine neringen moeten gerekend worden. 

De opmerkelijke aanwezigheid van leden van het brouwersambacht binnen het 
onderzoeksgebied ligt duidelijk in het verlengde van de vaststellingen die 
gedaan werden bij het onderzoek naar huizen met een economische functie. De 
brouwers die een huis bewoonden binnen het studiegebied, leefden allemaal in 
de Drabstraat en op de Poel, precies die straten waar ook de vier brouwerijen die 
in de nabijheid van de Sint-Michielskerk teruggevonden werden, gelegen waren. 

11 5 M. BOONE, Gent en de ... , pp. 62-65. 
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Drie van de voornoemde brouwers konden zelfs rechtstreeks in verband gebracht 
worden met een huis dat als brouwerij geïdentificeerd werd. Met het oog op het 
opsporen van eventuele familieverbanden toonde het onderzoek naar de familie
namen van de 17 als brouwer geïdentificeerde personen aan dat in de familiena
men geen echte lijn kan getrokken worden. De meerderheid van de familienamen 
komen binnen de groep van brouwers eenmalig voor. Slechts een vijftal namen 
werd twee keer aangetroffen 11 6

• Ook in het geheel van het personenbestand 
bekeken, komt men tot de conclusie dat de familienamen van de personen die als 
brouwer actief waren niet opvallend frequenter voorkomen dan andere familie
namen. Wat de brouwers betreft, beschikken we dus niet over aanwijzingen om 
te stellen dat familiale verbanden bij de keuze van een vestigingsplaats een 
primordiale rol gespeeld hebben. Het vermoeden is groot dat hier, zoals ook 
aangegeven werd in het kader van de bespreking van de huizen met een 
economische functie, in hoofdzaak economische factoren van doorslaggevend 
belang geweest zijn, met name de ligging langsheen de Houtlei en de nabijheid 
van de Gentse haven. Het feit dat de economisch gunstig gelegen straten zoals 
de Drabstraat en de Poel eerder rijkere straten waren met een groot aantalleden 
van ambachten met een soortgelijke status en uitstraling als het brouwers
ambacht zal de brouwers ongetwijfeld goed uitgekomen zijn. Men kan er immers 
niet omheen dat de overgrote meerderheid van de mensen zich bij voorkeur 
wenst te vestigen in een omgeving met een uitstraling die zoveel mogelijk in het 
verlengde van de eigen sociale status ligt. 

Het ambacht met de sterkste vertegenwoordiging is zonder twijfel dat der 
vleeshouwers. Hun opvallende aanwezigheid binnen het onderzoeksgebied past 
in het kader van de bevindingen van H. Van Werveke die reeds op het hoge aantal 
vleeshouwers in de Sint-Michielsparochie wees 117

• Bekijken we de tabel waarin 
de verschillende beroepen per straat gegroepeerd werden 11 8

, dan valt onmiddel
lijk de sterke concentratie van vleeshouwers in de Drabstraat en op de Poel op. 
Meer dan één op vier van de bewoners aldaar waarvan het beroep kon vastgesteld 
worden, was vleeshouwer en de overgrote meerderheid van de vleeshouwers die 
binnen onze omschrijving gewoond hebben, bewoonde een huis in de Drabstraat 
of op de Poel. 

Het vleeshouwersambacht was één van de oudste erfelijke ambachten 11 9
, waar

door het aantal vleeshouwersgeslachten binnen Gent beperkt was. De kern van 
het ambacht werd zeker al sinds het midden van de 15de eeuw uitgemaakt door 
14 geslachten, een aantal dat later nog verder zou gereduceerd worden tot een 4-

11 6 De vijffamilienamen die twee maal werden teruggevonden zijn: vander Brugghen (het gaat om 
twee broers), Deynoot, Diericx, Everwijn en van Huffelghem. 

11 7 H. VAN WERVEKE, "De Gentse .. . ", p. 20. 
11 8 Zie p. 52. 
11 9 Het vleeshouwersambacht kende reeds heel vroeg, meer bepaald sinds het begin van de J4dc 

eeuw, het regime van de erfelijkheid in rechte. H. VAN WERVEKE, "De Gentse .. . ", p. 4. 
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tal, het vleeshouwersambacht overheersende families 120
• Studie van de familie

namen van de vleeshouwers die in het namenbestand werden opgenomen, wees 
uit dat ze allemaal behoorden tot één van die 14 families en dat de meerderheid 
onder hen lid was van de geslachten van Loo en van Melle. Naast de van Loo's 
en de van Meiles waren ook de vleeshouwersfamilies Deynoot, Minne, de Moor, 
Serrengiers en Seyssins vertegenwoordigd. Onderzoek van de familienamen 
bracht bovendien heel duidelijk aan het licht dat de typische 
vleeshouwersgeslachten met een aanzienlijk groter aantal personen binnen onze 
geografische omschrijving aanwezig waren dan het getal der vermelde 
vleeshouwers zou laten vermoeden. Vooral het grote aantal leden van de 
geslachten van Loo, van Me1le, Seyssins en Deynoot is opmerkelijk 121

• In 
tegenstelling tot de leden van het brouwersambacht, zijn er bijgevolg voor wat 
de vleeshouwers betreft wel degelijk elementen aanwijsbaar die het vermoeden 
bevestigen als zouden zuiver familiale en beroepsmatige verbondenheid en de 
daaruit voortvloeiende solidariteit een belangrijke rol gespeeld hebben bij de 
keuze om zich in de straten rondom de Sint-Michielskerk te vestigen. Dat precies 
dat gebied voor de vleeshouwers ook economisch gezien geen slechte keuze was, 
blijkt wanneer men de afstand tot het vlakbij gelegen Groot Vleeshuis bekijkt. 
Toch kan de opvallende concentratie van vleeshouwers in de nabijheid van de 
Sint-Michielskerk niet louter tot zuiver economische gronden teruggebracht 
worden maar is ook het verlangen te leven onder beroepsgenoten, gelijken en 
verwanten van niet onaanzienlijk belang geweest. In dit kader is het interessant 
nader in te gaan op de vraag in welke mate de leden van de onderscheiden 
vleeshouwersgeslachten onderling met elkaar in het huwelijk traden. Nemen we 
de groep van de echte vleeshouwers apart of bekijken we in een ruimer 
perspectief alle leden van de vleeshouwersgeslachten dan ste11en we vast dat in 
beide gevallen het aantal onderlinge huwelijken op zowat hetzelfde niveau ligt 
als het aantal huwelijken van een vleeshouwer of een lid van een 
vleeshouwersgeslacht met iemand van een familie die volledig buiten het 
vleeshouwersambacht stond 122

• Spreken van een vorm van inteelt binnen de 
vleeshouwersgeslachten kan dus niet. Dat er wel , zoals vastgesteld, regelmatig 
binnen de typische vleeshouwersfamilies gehuwd werd, kan geen verwondering 
wekken, zeker niet in de Sint-Michielswijk waar de leden van de 
vleeshouwersfamilies opmerkelijk geconcentreerd samenwoonden. Men kan 

120 De belangrijkste vleeshouwersgeslachten in de loop van de J5dc en de J6de eeuw waren de 
families Deynoot, van Ertbuer, de Ketelboetere , van Loo, van Melle, Meyeraert, Minne, de 
Moor, Moraen, Nevelinc, van der Pale, Serrengiers, Seyssone en Zoetaert. Naar het einde van 
het Ancien Régime toe echter gingen de families Deynoot, van Loo, van Melle en Minne het 
vleeshouwersambacht volledig domineren. H. VAN WERVEKE, "De Gentse ... ", pp. 12-14. 

121 In totaal behoorden er 27 van Loo' s, 16 van Melles, 9 Seyssins en 5 Deynoots tot het 
personenbestand. 

122 Voor lO van de 25 geïdentificeerde vleeshouwers is de naam van hun echtgenote gekend. Vier 
van hen behoorden eveneens tot een vleeshouwersfamilie terwijl zes andere vrouwen van buiten 
de vleeshouwerswereld komen. Bekijken we alle leden van de vleeshouwersfamilies dan waren 
er veertien met een lid van een andere vleeshouwersfamilie gehuwd en evenveel andere niet. 

51 



immers aannemen dat zij op basis van hun ambacht, sociaal prestige en 
woonplaats een soort "peergroup" gevormd hebben; een groep van gelijken 
waarbinnen zich niet alleen een belangrijk deel van het economisch leven 
afspeelde maar ook een aanzienlijk deel van het sociale leven. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat er binnen die kring een groot aantal huwelijken gesloten 
werd, misschien alleen al met het oog op het versterken van de onderlinge 
solidariteitsbanden. 

Een meer coherent beeld van de sociale samenstelling en van de sociale 
diversiteit van de bevolking evenals van de topografische spreiding van de 
welvaart binnen het onderzoeksgebied kan bereikt worden door uit te gaan van 
de status en het sociaal prestige van de verschillende door de bewoners uitgeoe
fende beroepen en door nader in te gaan op de functies die sommigen onder hen 
binnen de ambachtsstructuren uitgeoefend hebben, waarbij voortdurend een link 
dient gelegd te worden met de stedelijke topografie. 

Drabstraat Korenlei Sint- Zeurzak- Huur TOTAAL 
-Poel en langs Michiels- steeg dochter-

de Leie straat straat 
en -plein 

% % % % % % 

Vleeshouwers 1 11 16,2 1 1,5 I 1,5 13 19,1 

Viskopers 2 2 2,9 1 1,5 3 4,4 

Bakkers 4 3 4,4 1 1,5 4 5,9 

Brouwers 5 6 8,8 I 1,5 7 10,3 

Kleermakers 13 I 1,5 I 1,5 1 1,5 3 4,4 

Molenaars 15 2 2,9 I 1,5 3 4,4 

Beurzenmakers 18 I 1,5 I 1,5 

Timmerlieden 19 2 2,9 1 1,5 3 4,4 

Metselaars 20 2 2,9 1 1,5 3 4,4 

Houtbrekers 25 2 2,9 2 2,9 

Oudkleerkopers 26 I 1,5 I 1,5 

Kaarsengieters 27 1 1,5 I 1,5 

Meerseniers 31 1 1,5 I 1,5 3 4,4 5 7,4 

123 De ambachten die samen het eerste blok vormen, werden opgenomen volgens de plaats die ze 
in de hiërarchie binnen het lid der 53 kleine neringen innamen en het cijfer naast elk beroep geeft 
die precieze plaats aan, dit in overeenstemming met de resultaten van het onderzoek van M. 
BOONE, Gent en de ... , pp. 76-78. 
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Kousenmakers 39 I 1,5 1 1,5 

Pijnders 53 I I ,5 1 1,5 

Apothekers 1 1,5 1 1,5 2 2,9 

Medecijnen 1 1,5 1 1,5 

Volders 1 1,5 I 1,5 I 1,5 3 4,4 

Vlaskopers I 1,5 1 1,5 

"Handel eer coepere" 1 1,5 1 1,5 

Geestelijkheid 1 1,5 2 2,9 3 4,4 

Openbare functies 5 7,4 1 1,5 6 8,8 

41 6 14 3 4 68 

Vanuit deze invalshoek kan geconcludeerd worden dat de omgeving van de Sint
Michielskerk een relatief welgestelde geografische omschrijving was waarbin
nen de Drabstraat en de Poel qua concentratie aan sociaal hoog geplaatste 
personen duidelijk de kroon spanden. Ongeveer de helft van de bewoners 
waarover meer informatie kon verzameld worden, vervulde een maatschappelijk 
hoog geachte functie, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan raadsheer in 
de Raad van Vlaanderen of maakte deel uit van een prestigieus en tot de top van 
de ambachtswereld te rekenen ambacht. Hun aantalliep voor wat de Drabstraat 
en de Poel betreft zelfs op tot bijna 66% van de bewoners. Niet alleen de 
Drabstraat en de Poel maar ook de Sint-Michielsstraat was een verblijfplaats 
voor leden van de voornaamste ambachten. Binnen de afgebakende omschrij
ving leefden echter ook een groot aantal personen die eerder tot de middengroe
pen van het ambachtswezen behoorden. Evenals de personen die, afgaande op 
het door hen uitgeoefende beroep, qua sociaal aanzien in de lagere echelons van 
de ambachtswereld moeten geplaatst worden, woonden ze verspreid over de 
verschillende straten en kan er op basis van het beschikbare gegevensmateriaal 
niet gesproken worden van enige vorm van doorgedreven segregatie. 

Dit beeld wordt globaal bevestigd wanneer men nader de gegevens gaat 
analyseren die betrekking hebben op de functies die sommige bewoners hebben 
uitgeoefend binnen het bestuur van een ambacht. Gegevens betreffende functie
uitoefening binnen de structuur van een ambacht hebben een hoog informatie
gehalte en kunnen een belangrijke rol spelen wanneer men iemand sociaal wenst 
te situeren. Terwijl iemand op basis van zijn lidmaatschap van een welbepaald 
ambacht kan geplaatst worden ten opzichte van leden van andere ambachten, kan 
hij op basis van de door hem waargenomen taken binnen een ambacht gesitueerd 
worden ten opzichte van andere leden van hetzelfde ambacht waardoor zijn 
globale maatschappelijke positie beter kan ingeschat worden. Vijftien bewoners 
oefenden binnen hun ambacht belangrijke bestuursfuncties uit: 8 personen 
fungeerden minimaal 1 keer als gezworene, 3 onder hen brachten het tot deken 
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en 4 bekleedden ooit de functie van overdeken. Wat de overdekens betreft, gaat 
het twee maal om de functie van overdeken van de kleine neringen en twee keer 
om die van overdeken van de weverij. Opmerkelijk is ook nu weer dat de 
overgrote meerderheid van deze personen in de Drabstraat of op de Poel woonde. 
Slechts drie onder hen woonden in de Sint-Michielsstraat en één enkeling, de 
deken van het ambacht van de kousenmakers, in de Zeurzaksteeg. 

Vijf huisbewoners bekleedden een bestuursfunctie in het vooraanstaande 
vleeshouwers- en brouwersambacht Twee onder hen, één brouwer en één 
vleeshouwer, beide woonachtig op de Poel, brachten het zelfs tot overdeken van 
de kleine neringen 124

• Zij waren bijgevolg ook op het stedelijk politiek plan actief 
en moeten in de hogere regionen van de sociale hiërarchie gesitueerd worden. 
Afgezien van deze twee personen kan slechts één iemand aangewezen worden 
die net als zij een belangrijke carrière binnen de ambachtelijke structuren heeft 
uitgebouwd met name Miehiel de Keersmaker die tenminste vijf maal gezwo
rene van het ambacht van de timmerlieden was. Het aantal huisbewoners dat 
binnen de ambachtsstructuren een echt belangrijke loopbaan heeft uitgebouwd, 
is dan ook eerder beperkt te noemen. 

De belangrijkste conclusie op basis van deze bijkomende gegevens houdt 
verband met de vaststelling dat een aantal personen die we op basis van het door 
hen uitgeoefende beroep eerder in de lagere ambachtskringen of in de midden
groepen zouden gesitueerd hebben, binnen het ambacht waartoe ze behoorden 
de functie van gezworene of deken hebben waargenomen. Dit wijst erop dat zij 
tot de meer aanzien] ijken binnen hun ambacht te rekenen zijn daar men een zeker 
welstandsniveau moest bereikt hebben alvorens dergelijke taken op zich te 
kunnen nemen. Het beeld dat we tot nog toe van de door ons afgebakende 
geografische omschrijving opgehangen hebben, moet dus aangepast worden. 
Het welstandsniveau en het sociaal prestige van de personen die eerst zowat als 
de "minderen" aanzien werden onder de bewoners waarvan het beroep kon 
achterhaald worden, moeten hoger ingeschat worden dan op het eerste zicht kon 
vermoed worden. 

124 Claeys vander Brugghen fs Claeys, eigenaar en bewoner van de brouwerij "het hoefijzer" 
(perceel 1411 0240) was twee maal gezworene en vijf maal deken van het brouwersambacht 
Daarnaast bouwde hij een indrukwekkende politieke carrière uit: Hij was twee keer overdeken 
van de kleine neringen, bekleedde vijf maal een schepenfunctie, trad drie keer op als herenkiezer 
en één maal als stedekiezer. Tot slot was hij nog verscheidene keren afgevaardigde van Gent bij 
de Leden van Vlaanderen. Vleeshouwer Joos van Mei Ie fs Jans, bewoner van het huis "de sonne" 
(te situeren op perceel1402) was overdeken van de neringen tussen 1475 en 1477. Hij werd zes 
keer tot schepen verkozen, was één maal stedekiezer en trad ook een aantal keer op als 
afgevaardigde van Gent bij de Leden van Vlaanderen. 
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3.5.3.3. De huiseigenaars125 

In vergelijking met de categorie van huisbewoners werd voor een aanzienlijk 
beperkter deel van de huiseigenaars verdere informatie teruggevonden: slechts 
voor 72 van de 174 mannen kon hun beroepsactiviteit achterhaald worden. Wat 
de vrouwen betreft, kon enkel vastgesteld worden dat drie van hen tot de 
adelstand behoorden. Met betrekking tot de 47 andere vrouwen die ook als 
eigenaar binnen onze omschrijving zijn opgetreden, konden geen verdere 
informatiegegevens verzameld worden. 

Bij het overlopen van de economische sectoren waarin de huiseigenaars actief 
waren, springt opnieuw het overwicht van de voedingssector in het oog, een 
overwicht dat wel minder uitgesproken was dan bij de groep der huisbewoners. 
Zowat één op vier huiseigenaars waarvoor een beroepsvermelding kon terugge
vonden worden, was binnen deze sector werkzaam. Afgezien van de voedings
sector, blijken evenals bij de huisbewoners ook de handel en de bouwnijverheid 
vrij goed vertegenwoordigd te zijn. De meest in het oog springende verschillen 
tussen beide groepen moeten echter gezocht worden bij het aantal personen dat 
een openbare functie uitoefende en bij het aandeel dat binnen de groep van 
huiseigenaars werd ingenomen door edellieden. Terwijl het aantal huisbewoners 
dat een openbare functie uitoefende vrij groot was, kan slechts een beperkt aantal 
huiseigenaars tot deze sector gerekend worden: drie raadsheren en één deurwaar
der in de Raad van Vlaanderen. Belangrijker is echter de vaststelling dat een vrij 
groot aantalleden van de adel als huiseigenaar binnen de afgebakende omschrij
ving is opgetreden. Maar liefst acht huiseigenaars konden als lid van de adel 
geïdentificeerd worden wat overeenkomt met ongeveer 10% van de huis
eigenaars waarvoor meer informatie werd teruggevonden. Wel dient erop 
gewezen te worden dat een aantal onder hen tot eenzelfde familie behoorde en 
dat hun namen slechts in verband met een beperkt aantal huizen werden 
teruggevonden 126

. Zoals verwacht, gaat het om de twee adellijke residenties 
binnen onze omschrijving, meer bepaald het hof van Wacken dat op de Poel 
gelegen was en met een poort uitkwam in de Sint-Miebielsstraat en het hof van 
Gruuthuuse/Fiennes dat vooraan in de Huurdochterstraat moet gesitueerd wor
den en zowel in de Drabstraat als in de Penssteeg uitkwam met een poort en een 
achterhuis 127

• Precies in deze adellijke residenties zouden enkele decennia later 
Karel V en Filips 11 hun twee weken durende verblijfbinnen Gent doorbrengen; 
Keizer Karel in het hof van Wacken, zijn zoonFilipsin het hof van Fiennes 128

• 

125 Het gaat om de personen die werden ondergebracht in de categorie met de code "BE?'' . 
126 De vier edelen die het "hof van Gruuthuuse/Fiennes" in eigendom gehad hebben, waren 

bloedverwanten wat ook kan gezegd worden van twee van de drie edelen die gekend zijn al s 
eigenaars van het "hof van Wacken". 

127 Het "hof van Wacken" was gelegen op perceel 1327 en het hof van Gruuthuuse/Fiennes op de 
percelen 1348-1349. 

128 A.L. VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewust
zijn (14''• tot J6de eeuw), Gent, MGOG, 1998, pp. 2 18-219. 
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Enkel de naam van ridder Fransois Sersanders werd in verband met een ander 
huis teruggevonden, met name "de herberg van de kooplieden van het graan" dat 
eveneens een aanzienlijk pand was gelegen in de Huurdochterstraat vlak naast 
het hof van Gruuthuuse/Fiennes. De aanwezigheid van dergelijke belangrijke 
residenties en adellijke personen bekrachtigt nogmaals het eerder welgestelde 
karakter van deze buurt. Het prestige van de wijk en de aanwezigheid van 
edellieden en hun residenties hebben dialectisch op elkaar ingewerkt. Terwijl de 
uitstraling van de straten rondom de Sint-Michielskerk een belangrijke factor 
was bij de inplanting van adellijke residenties, hebben deze gebouwen en hun 
bewoners in een volgende faze hun stempel op de buurt gedrukt en op hun beurt 
een aantal, eerder welgestelde personen aangetrokken. Want, hoewel de betrok
ken edellieden daar niet permanent woonden, hadden hun eventuele kortston
dige verblijven en hun prestigieuze stenen huizen wel voldoende uitstraling om 
minstens een aantal personen aan te trekken die sociaal gezien op eenzelfde 
niveau stonden of die zich op een dergelijk niveau geplaatst en met soortgelijke 
mensen vereenzelvigd en geassocieerd wilden zien 129

• 

Voor wat de beroepen betreft die in hoofdzaak werden uitgeoefend, komen 
dezelfde ambachten op het voorplan als bij de categorie van huisbewoners. 
Opnieuw voeren de brouwers, de vleeshouwers en de meerseniers de hoofdtoon, 
weliswaar met het opmerkelijk verschil dat het aantal vleeshouwers 
verhoudingsgewijs aanzienlijk beperkter was. Qua numeriek belang worden ze 
zelfs voorafgegaan door de brouwers en staan ze op gelijke hoogte met de groep 
der edelen. De geestelijkheid daarentegen was een stuk beter vertegenwoordigd 
dan bij de huisbewoners wat ook met betrekking tot het ambacht van de 
metselaars kan gezegd worden. 

Vanuit sociaal oogpunt gezien, springt in eerste instantie het opmerkelijk aantal 
eigenaars in het oog dat een vrij hoog sociaal aanzien kan toegeschreven worden 
op basis van het door hen uitgeoefende beroep. Iets minder dan één op twee van 
de huiseigenaars waarvoor verdere informatie werd teruggevonden, behoorde 
tot één van de voornaamste en sociaal hoogst geachte ambachten, oefende een 
prestigieuze functie uit of maakte deel uit van de adelstand. Telkens opnieuw ook 
valt het aandeel van de geestelijkheid op, inzonderheid van de parochiale 
geestelijkheid, mensen die als geestelijke herders van het volk in de eerste plaats 
binnen de parochie maar ook binnen de maatschappij in zijn geheel aanzien 
genoten en een zeker gezag uitoefenden. Daarnaast is het opmerkelijk dat de 
personen die beroepsmatig tot de middengroepen kunnen gerekend worden over 
een vrij groot aantal ambachten verspreid waren en dat slechts een bijna 
verwaarloosbare minderheid lid was van de eerder laag in te schatten ambachten. 

129 Zowel het "hof van Wacken" als het "hof van Gruuthuuse/Fiennes" waren opgetrokken in 
Doornikse kalksteen. In de inventaris van M .C. Lateman en P. Raveschot kregen ze respectie
velijk de inventarisnummers S 132 en S 97 toegewezen. M.C. LALEMAN en P. RA VESCHOT, 
Inleiding tot de .. . , p. 96 en p. 114. 
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Van slechts 14 huiseigenaars kon vastgesteld worden dat ze in het bestuur van 
hun ambacht een functie op zich genomen hebben. Opmerkelijk daarbij is dat het 
in hoofdzaak gaat om leden van ambachten in de middengroep van het lid der 53 
kleine neringen die het tot gezworene of deken gebracht hebben waardoor het 
sociaal aanzien van deze personen hoger moet ingeschat worden dan we louter 
op basis van hun beroepsvermelding zouden doen 130

• Voor wat de echt tot de top 
te rekenen ambachten betreft, werden er slechts vier personen teruggevonden die 
binnen een ambachtsbestuur actief geweest zijn en daarvan zijn er drie als 
zwaargewichten binnen de ambachtswereld te beschouwen 131

• Over de hele lijn 
gezien echter, lag het aantal huiseigenaars dat meermaals een bestuursfunctie 
binnen een ambacht bekleedde eerder aan de lage kant. Afgezien van de drie, 
reeds vermelde zwaargewichten namen slechts drie ambachtsmensen twee en 
twee ambachtsmensen drie bestuursfuncties waar. 

3.5.3.4. De niet-residerende huiseigenaars en de personen die slechts kort
stondig als eigenaar binnen de afgebakende geografische omschrij
ving opgetreden zijn132 

Het gegevensmateriaal met betrekking tot de niet-residerende huiseigenaars en 
de personen die binnen de tijdspanne van één jaar het door hen aangekochte huis 
opnieuw doorverkocht hebben, is vrij omvangrijk. Voor beide groepen kon voor 
zes van de negen personen informatie over hun professionele bedrijvigheid 
teruggevonden worden, dit terwijl slechts 16 van de 85 personen die tot de groep 
van erfgenamen behoorden beroepsmatig konden gesitueerd worden. 

Opvallend is dat alle niet-residerende eigenaars een sociaal hoog geacht beroep 
uitoefenden. Onder hen bevinden zich een vleeshouwer-viskoper, een brouwer, 
een bakker en een schipper en zoals dit al het geval was bij de bewoners springt 
opnieuw de aanwezigheid van de geestelijkheid in het oog. Twee van de negen 
personen die bij deze categorie konden ondergebracht worden, behoorden 

130 Wat de gezworenen betreft, gaat het om één timmerman, één metselaar, twee tijkwevers en één 
barbier. De personen die het tot deken brachten, bekleedden deze functie binnen de ambachten 
van de molenaars, de metselaars, de houtbrekers en de volders. 

13 1 Thomaes Heylins, eigenaar van hethuis op de hoek van de Korenlei en de Penssteeg (1367-1368 
huis 3) was één maal klerk, twee maal huismeester, drie keer gezworene en twee maal deken van 
het brouwersambacht Daarenboven bekleedde hij drie maal een schepenambt in welke 
hoedanigheid hij meermaal s als afgevaardigde van Gent bij de Leden van Vlaanderen opgetrad. 
Augustijn Deynoot fs Pauwels was drie maal gezworene van het vleeshouwersambacht en twee 
maal van het brouwersambacht Martin Deynoot fs Pauwels tot slot was twee maal gezworene 
van het brouwersambacht en in het bestuur van het vleeshouwersambacht bekleedde hij drie 
maal de functie van gezworene en was hij drie keer deken . 

132 Het gaat om de personen die ondergebracht werden bij de categorieën met de code "BE niet", 
"EIG kort" en "ERF". 
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immers tot de clericale stand 133
• De huizen die deze personen in eigendom 

hadden, kunnen afgaand op de grootte als doorsnee-huizen bestempeld worden, 
als huizen van het soort dat het straatbeeld in de nabijheid van de Sint
Miebielskerk moet gekarakteriseerd hebben 134

• Samenvattend kan dan ook 
gesteld worden dat de personen die gedurende een langere periode een huis 
binnen onze omschrijving in eigendom gehad hebben zonder dat effectief te 
bewonen tot dezelfde professionele groepen behoorden als de huisbewoners en 
-eigenaars wat de stelling onderschrijft dat mensen hun kapitaal bij voorkeur 
investeerden in een huis dat gelegen was in een straat of wijk waarin ze hun eigen 
sociale status in hoge mate weerspiegeld zagen en waar ze zelf probleemloos 
zouden kunnen gewoond hebben. 

Professioneel gezien, zijn de personen die een door hen aangekocht huis binnen 
hetjaar opnieuw doorverkocht hebben terug te vinden in de hogere en vooral in 
de tot de middengroepen te rekenen ambachten . De huizen in verband waarmee 
de voornoemde personen aangetroffen werden, vertonen een grote diversiteit, 
gaande van kleine huizen tot prestigieuze gebouwen zoals het huis "de lint
worm" langsheen de Leie. Een meerderheid van de huizen is echter toch als 
doorsnee-huis te bestempe1en 135

• Of er echt sprake is van speculatie, is moeilijk 
uit te maken daar er ongetwijfeld ook andere motieven aan de basis kunnen 
liggen van de beslissing om een huis op korte termijn door te verkopen. Politieke 
motieven bijvoorbeeld zijn, zeker in de ronduit als revolutionair te bestempelen 
jaren '80 en '90 van de 15cte eeuw niet uit te sluiten. Om tot echt gefundeerde 
uitspraken te komen, zou men over de aankoop- en de verkoopprijs van de 
verschillende huizen moeten beschikken en precies dat blijkt een erg problema
tisch gegeven te zijn. We kunnen alvast wel concluderen dat we, afgaand op het 
economisch profiel van de betrokken personen niet de indruk krijgen met een 
groep uiterst kapitaalkrachtige individuen te maken te hebben die zich probleem
loos konden concentreren op een risicovolle onderneming zoals huizen speculatie. 

133 Marc vanden Nieuwenburch fs Daneels was geestelijke in het klooster van de Predikheren en 
zijn zuster Kateline vanden Nieuwenburch was religieuze in het klooster van Sint-Clara achter 
de Vrijdagsmarkt Het huis waarvan ze beide een deel in eigendom hadden, was gelegen in de 
Huurdochterstraat op perceel 1332 (kant Minnebrug). 

134 Afgezien van het huis "de rode pot" ( 1354 0271) gaat het voor wat de Drabstraat betreft om de 
huizen op de percelen 1392 en 1392 bis; in de Sint-Michielsstraat betreft het het huis op perceel 
1321 of 1306 en huis 4 op de percelen 1251-1255 en in de Huurdochterstraat draait het om het 
huis op perceel 1332 (kant Minnebrug). 

135 Tot de groep van kleine huizen behoren huis 2 op de percelen 1341-1343-1344 in de Drabstraat, 
een huis in de Sint-Michielsstraat te situeren op perceell298 (0230) en een klein laphuisje aan 
de voet van de Sint-Michielsbrug (1245-1246-1247 huis 1). De eerder als doorsnee-huizen te 
beschrijven panden waren: Op de Poel de huizen op de percelen 1404 (0245) en 1402 (0246) ; 
in de Sint-Michielsstraat het huis op perceel 1320 (0221) en in de Huurdochterstraat het huis 
op perceel 1332 (kant Torrepoort) . Het huis "de lintworm", te situeren op de percelen 1251-
1252-1253 was een prestigieus huis opgetrokken in Doornikse kalksteen . M.C. LALEMAN en 
P. RAYESCHOT, Inleiding tot . .. , p. 96 (S 98 Korenlei 24). 
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De personen die tijdelijk een deel van een huis dat hen bij erfenis was toegeko
men in eigendom gehad hebben, moeten beroepshalve in hoofdzaak in de top
en middengroepen van de ambachtswereld gesitueerd worden. De lagere eche
lons van de ambachtswereld waren niet vertegenwoordigd wat waarschijnlijk tot 
op zekere hoogte toe te schrijven is aan de beperkte omvang van de beschikbare 
informatiegegevens. Als best vertegenwoordigde sectoren komen opnieuw de 
voedingssector (met een overwicht aan vleeshouwers), de handelssector en de 
geestelijkheid naar voren. Het profiel van deze personen die tot de "vrienden en 
magen" van de eigenlijke en mogelijke bewoners binnen het onderzoeksgebied 
kunnen gerekend worden, ligt dus volledig in het verlengde van dat van de 
bewoners en eigenaars zelf. 

3.5.4. Besluit 

Het merendeel van de personen die op één of andere manier bij het leven in de 
Sint-Michielswijk betrokken waren, was werkzaam in de voedingssector. Bin
nen deze sector was vooral het vleeshouwersambacht opvallend sterk aanwezig 
en telde ook het brouwersambacht een groot aantal vertegenwoordigers. Andere 
sectoren die binnen hetonderzoeksgebied in de nabijheid van de Sint-Michielskerk 
een grote aanhang kenden, waren de bouwnijverheid en de handel. Voorts kon 
vastgesteld worden dat ook de geestelijkheid en dan vooral de seculiere geeste
lijkheid opmerkelijk goed vertegenwoordigd was en dat een groot aantal 
personen een openbare functie uitoefende of een adellijke titel voerde. 

Het grootste deel van de bestudeerde personen was actief binnen de ambachts
wereld. Terwijl zowel de topambachten met vooraan de vleeshouwers en de 
brouwers als de ambachtelijke middengroepen binnen het onderzoeksgebied 
heel nadrukkelijk op de voorgrond traden, kon slechts een beperkt aantal 
personen in de lagere ambachtskringen ondergebracht worden. In aanvulling 
daarop werd herhaaldelijk vastgesteld dat heel wat personen die beroepsmatig 
tot de lagere en in de middengroep te situeren ambachten behoorden een 
bestuursfunctie binnen hun ambacht bekleed hebben, hetgeen ongetwijfeld een 
belangrijke weerslag had op de uitstraling van hun maatschappelijke positie. 

Topografische gezien, komen de Poel en de Drabstraat als meest prestigieuze 
straten uit het onderzoek naar voren. Het onderzoek wees echter wel duidelijk uit 
dat er van segregatie geen sprake was. Terwij I de meest vooraanstaande 
personen in één van beide straten terug te vinden waren, werden daar ook heel 
gewone ambachtslieden en personen uit de middengroepen aangetroffen. Een 
laatste element dat ongetwijfeld van groot belang was voor de uitstraling en de 
aantrekkingskracht van het bestudeerde gebied was de aanwezigheid van de 
twee adellijke residenties met name het hof van Wacken en het hof van 
Gruuthuuse/Fiennes. 
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3.6. DE POLITIEKE WERELD 

3.6.1. Inleiding 

De mate waarin de personen die met het onderzoeksgebied in verband gestaan 
hebben op politiek vlak actief geweest zijn, is een belangrijke aanwijzing voor 
de betekenis en het belang van dit gebied. Om een degelijk beeld te kunnen 
schetsen van de politieke gewicht van de Sint-Michielswijk is het van cruciaal 
belang dat de carrières van de politiek actieve personen zo volledig mogelijk 
worden nagetrokken. Zowel de globale lengte van iemands politieke loopbaan 
als het aantal en de aard van de mandaten die hij heeft uitgeoefend, zijn immers 
significant voor zijn macht, invloed en betekenis in het politieke bedrijf op 
stedelijk en eventueel zelfs op gewestelijk niveau 136

. 

De keuze van het gebruikte bronnenmateriaal had tot gevolg dat slechts een deel 
van de politiek actieve personen die met het afgebakende studiegebied in 
verband gestaan hebben in het onderzoek zijn terechtgekomen. Zoals aangege
ven in de algemene bespreking van het gebruikte bronnenmateriaal, werd bij de 
identificatie van politiek actieve personen een beroep gedaan op de fichier van 
de Gentse politieke mandatarissen voor de periode 1384-1505. Aangezien deze 
periode de tijdsafbakening van deze studie niet volledig omvat, is ongetwijfeld 
een deel van de politiek actieve personen die in het personenbestand werden 
opgenomen niet als dusdanig geïdentificeerd geworden en bijgevolg in dit 
hoofdstuk buiten beschouwing gebleven. Belangrijk is echter wel dat de poli
tieke carrières die na 1505 verder werden uitgebouwd integraal in de fiches 
werden opgenomen zodanig dat de behandelde personen op hun precieze waarde 
kunnen geschat worden. De cijfergegevens in dit hoofdstuk hebben bijgevolg 
geen absolute maar eerder een indicatieve waarde daar het gaat om minimum
aantallen en minimumpercentages. 

In navolging van W. Blockillans werd ervoor geopteerd om onder de noemer 
"politieke functies" de 26 eigenlijke schepenzetels, de stede- en herenkiezers en 
de functies van overdeken van de neringen en overdeken van de weverij samen 
te nemen. 

136 Onder de Gentse schepenen bestond een dubbele hiërarchie: Enerzijds binnen de schepen
banken afzonderlijk, meer bepaald volgens de plaats die men in de schepenbank bekleedde en 
anderzijds tussen de twee schepenbanken onderling waarbij de schepenbank van de Keure 
voorrang genoot op de schepenbank van Gedele. W. BLOCKMANS, "Het wisselingsproces van 
de Gentse schepenen tijdens de 15dc eeuw", in: HMGOG, nieuwe reeks , XLI, 1987, p. 82 
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3.6.2. De huisbewoners 

Van de 101 mannelijke huisbewoners oefende iets meer dan een vijfde minstens 
één politiek mandaat uit terwijl ze als groep zo'n 99 mandaten voor hun rekening 
namen 137

• De buurt rond de Sint-Michielskerk was dus duidelijk in de politieke 
wereld vertegenwoordigd en de inwoners waren in hoge mate politiek actief 
waardoor problemen of aangelegenheden die specifiek met de Sint-Michielswijk 
verband hielden, zich een weg naar de politieke agenda konden banen. 

Tabel8: 

Aantal Drabstr. Korenlei Sint- Huur- Zeurzak- TOTAAL 
functies en Poel en Michiels- dochter- straat 

langs de straat en straat 
Leie -plein 

1 1 I 3 1 6 

2 4 1 5 

4 2 2 

5 2 1 3 

6 I 1 

7 1 1 

8 3 3 

11 1 1 

12 1 1 

TOTAAL 15 1 2 4 I 23 

W. Blockmans kwam in zijn onderzoek naar het wisselingsproces van de Gentse 
schepenen in de 15cte eeuw tot de vaststelling dat een schepen in zijn carrière 
gemiddeld 3,3 functies ui toefende wat op een opvallend hoog mutatieritme wijst. 
Meer dan 1/3 van alle schepenen oefende slechts één maal een politieke functie 
uit en 2/3 nam niet meer dan drie mandaten waar. De overige 33% van de 
schepenen bleef langer dan 3 jaar in het bestuur en nam 2/3 van de te begeven 
ambten voor zijn rekening 138 • Voor het laatste kwart van de 15cte eeuw, een 

137 Adriaen Andries , Lievin Arends fs Lievins, Olivier de Baenst, Fransois Boele, Claeys vander 
Brugghen fs Claeys, Jan vander Brugghen fs Claeys, Olivierde Cleerc fs Jacops, Victor Deynoot 
fs Lievins, Raes vanden Eede, Jan Everwijn, Christoffel de Grave, Lievin van Huffelghem, 
Anthonis van Loo, Fransois van Loo fs Philippe, meester Jan van Loo, Jan van Loo fs Adriaens, 
Philippe van Loo, Joos van Melle fs Jans, Joos van Melle fs Joris, Lievin van Melle fs Jacops, 
Luuc Minne, Jacop de Vettere en Karel Willemets. 

138 W. BLOCKMANS, "Het wisselingsproces ... ", p. 78 . 
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periode die grotendeels binnen de tijdsafbakening van dit onderzoek valt, werd 
zelfs een nog versnelde personeelswisseling vastgesteld dit in samenhang met de 
politieke crisis die de laatste decennia van deze eeuw kenmerkte139

• 

Bekijkt men het beschikbare gegevensmateriaal, dan valt onmiddellijk het hoge 
aantal mandaten per persoon op: gemiddeld oefenden de schepenen die binnen 
de grenzen van het onderzoeksgebied woonden 4,3 functies uit, een cijfer dat 
opmerkelijk hoger ligt dan het J5de eeuws gemiddelde en zeker dan het gemid
delde dat voor het laatste kwart van die eeuw moet gegolden hebben. Elf 
personen bleven met één of twee politieke functies onder het gemiddelde terwijl 
de 12 andere er duidelijk bovenuit stegen met maxima van 11 en 12 mandaten. 
Louter en alleen afgaand op het aantal mandaten kunnen zeker zeven huis
bewoners, elk met minstens zes mandaten achter hun naam als politieke 
zwaargewichten omschreven worden 140

• Globaal gezien kan men dus besluiten 
dat meer dan één op tien van alle gekende mannelijke huisbewoners een politieke 
carrière uitbouwde die boven het Gentse gemiddelde uitsteeg en dat zelfs iets 
meer dan de helft daarvan of ongeveer 7% van het huisbewonersaantal uit
groeide tot een politicus van eerste rang. 

Opvallend is ook nu weer dat de meerderheid van de personen die politiek actief 
waren en zeker de meerderheid van de personen die een lange politieke carrière 
hebben uitgebouwd in de Drabstraat en op de Poel woonde. Het is significant dat 
van de twaalf politici die in hun loopbaan meer schepenambten uitgeoefend 
hebben dan een gemiddeld Gents schepen er tien zijn die in één van beide straten 
gewoond hebben. Dit onderstreept nogmaals het rijke en prestigieuze karakter 
van de Drabstraat en de Poel. Met de aanwezigheid van zo'n groot aantal 
politieke zwaargewichten kan het bovendien nauwelijks anders dan dat het 
geheel Drabstraat-Poel niet alleen binnen de Sint-Michielswijk maar ook op 
globaal stedelijk niveau grote uitstraling genoot. 

139 W. BLOCKMANS, "Het wisselingsproces .. . " , pp. 88-89 en Idem, "Mutaties van het politiek 
personeel in de steden Gent en Brugge tijdens een periode van regimewisselingen: Het laatste 
kwart van de 15deeeuw", in: Bronnen voorde geschiedenis van de instellingeninBelgië,BrusseJ, 
1977, p. 97 . 

140 M. Boone ziet het gerechtvaardigd om een politicus die in de Joop van zijn carrière minstens 
dubbel zoveel mandaten waargenomen heeft als een gemiddeld Gents politicus, als iemand met 
een politieke loopbaan van eerste rang te beschouwen. Het gaat dus om een minimum van zes 
politieke mandaten daar het gemiddelde op 3,3lag. M. BOONE, Gent en de Bourgondische ... , 
p. 101. 

62 



Tabel9: 

BE BE? BEniet EIG kort ERF TOTAAL 

% % % % % % 

Overdeken neringen 3 3,03 I 1,47 4 2,15 

Overdeken weverij 4 4,04 1 1,47 5 2,69 

Voorschepen Keure 5 45,45 5 2,69 

Keure 1 4 4,04 4 5,88 8 4,30 

Keure 2 6 6,06 6 3,23 

Keure 3 3 3,03 I 1,47 4 2,15 

Keure 4 4 4,04 1 1,47 5 2,69 

Keure 5 I 1,01 3 4,41 1 12,5 5 2,69 

Keure 6 1 1,01 3 4,41 1 12,5 5 2,69 

Keure 7 2 2,02 2 2,94 4 2,15 

Keure 8 5 5,05 1 1,47 I 12,5 7 3,76 

Keure 9 3 3,03 2 2,94 5 2,69 

Keure 10 2 2,02 I I ,47 3 1,61 

Keure 11 1 1,01 I 1,47 2 1,08 

Keure 12 4 4,04 2 2,94 6 3,23 

Voorschepen Gedele I 

Gedele 1 JO 10,10 3 4,41 13 6,99 

Gedele 2 7 7,07 4 5,88 1 12,5 12 6,45 

Gedele 3 2 2,02 2 2,94 4 2,15 

Gedele 4 5 5,05 5 7,35 2 25 12 6,45 

Gedele 5 5 7,35 I 12,5 6 3,23 

Gedele 6 2 2,02 I 1,47 3 1,61 

Gedele 7 2 2,02 1 1,47 3 1,61 

Gedele 8 4 4,04 5 7,35 9 4,84 

Gedele 9 2 2,02 3 4,41 1 9,09 6 3,23 

Gedele JO 3 3,03 3 4,41 6 3,23 

Gedele 11 I 1,01 2 2,94 3 1,61 

Gedele 12 2 2,02 3 4,41 1 9,09 6 3,23 

Stedekiezer 13 13,13 4 5,88 I 12,5 18 9,68 

Herenkiezer 3 3,03 4 5,88 4 36,36 11 5,91 

TOTAAL 99 99 99 68 99 96 8 100 I I 11 99 99 186 10002 

Wat de relatieve spreiding van de functies betreft, valt er een evenwicht waar te 
nemen tussen het aantal schepenambten dat bekleed werd in de schepenbank van 
Gedele en het aantal functies dat in de meer honorifieke schepenbank van de 
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Keure werd uitgeoefend. Niet alleen tussen de schepenbanken onderling maar 
ook binnen de schepenbanken is er een vrij gelijkmatige verdeling vast te stellen 
over de hogere, midden en lagere schepenfuncties wat erop wijst dat meerdere 
huisbewoners een belangrijke politieke loopbaan hebben uitgebouwd en als 
politiek zwaargewicht te bestempelen zijn. De lagere plaatsen in een schepen
bank, en dit in hoofdzaak in de schepenbank van Gedele, werden immers 
gekenmerkt door een heel snelle doorstroming terwijl het merendeel van de 
personen met een korte politieke carrière op dergelijke plaatsen terug te vinden 
zijn. De opbouw van een politieke loopbaan kende immers een vrij vast patroon 
dat meestal gerespecteerd werd en waarbij men geleidelijk van lagere naar 
middenfuncties opklom om pas na het uitoefenen van meerdere mandaten voor 
de topfuncties in aanmerking te komen 141

• Geheel in overeenstemming met het 
voorgaande stellen we vast dat het vooral huisbewoners met een lange en 
belangrijke politieke carrière zijn die de hogere schepenfuncties bekleed heb
ben. De huisbewoners met maximaal drie mandaten achter hun naam daarente
gen zijn in hoofdzaak op de lagere plaatsen in de Keure of op een lagere of 
middenpositie in de schepenbank vanGedele terug te vinden. Opvallend is wel 
dat geen enkele huisbewoner ooit voorschepen was. Dit moet gezien worden in 
samenhang met het feit dat de eervolle functie van voorschepen vaak door 
edellieden werd waargenomen, een groep die nauwelijks vertegenwoordigd was 
binnen de categorie van huisbewoners 142

• 

Naar aanleiding van de opeenvolgende regimewisselingen in het laatste kwart 
van de 15cte eeuw kenden meerdere politiek actieve bewoners problemen. Zo 
werden in de nasleep van de politieke omwenteling van 1477 vier huisbewoners 
verplicht een deel van de pensioenen terug te betalen die hen tussen augustus 
1455 en 1467 voor het uitoefenen van een schepenambt waren uitbetaald 143

• 

Belangrijk is echter dat dit voor drie van hen niet het einde van hun politieke 
carrière betekende daar ze na 1477 opnieuw op het stedelijke politieke plan 
versehij nen. 

Vanuit economisch standpunt gezien, valt de vooraanstaande positie op van de 
vleeshouwers en de brouwers 144

• We ste1len vast dat a1Ie huisbewoners die een 
aanzienlijke politieke carrière met meer mandaten dan een gemiddelde Gentse 

14 1 W. BLOCKMANS, "Het wisselingsproces ... ", p. 79, p. 80 en p. 84. 
142 Voortgaand op de gegevens van W. Blockmans werd de functie van voorschepen van de Keure 

in de periode 1480-1498 minstens tien keer door een edelman uitgeoefend. W. BLOCKMANS, 
"Het wisselingsproces ... ", p. 94. 

143 Het gaat om Philippe van Loo die schepen was in 1447, 1456, 1461 en 1477 en stedekiezer in 
1458; de vleeshouwer Joos van Melle fs Joris die belangrijke schepenfuncties vervulde in 1464, 
1471 , 1474 en 1485; Fransois van Loo fs Philippe die eveneens vooraanstaande mandaten 
bekleedde in 1465, 1472, 1479, 1482, 1484, 1487 en 1490en vleeshouwer Joos van Melle fsJans 
die schepen was in 1463, 1468, 1472, 1487, 1492en 1497, stedekiezer in 1466en overdeken van 
de neringen tussen 1475 en 1477. 

144 Voor vijftien politici werd een beroepsvermelding teruggevonden. Het gaat om zeven 
vleeshouwers, drie brouwers, twee meerseniers, één bakker, één apotheker en één houtbreker. 
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schepen uitbouwd hebben en waarvan het beroep kon achterhaald worden, lid 
waren van één van beide ambachten. Bovendien oefenden er van de dertien 
vleeshouwers en zeven brouwers binnen onze omschrijving vijf vleeshouwers 
en drie brouwers minimum vier politieke functies uit wat toelaat te stellen dat zij 
niet alleen vanuit de economische invalshoek maar ook politiek gezien tot de 
hogere kringen binnen de Gentse samenleving moeten gerekend worden. 

Slechts drie personen waren ook binnen het bestuur van hun ambacht actief: een 
houtbreker die naast achtste schepen vanGedele ook één keer gezworene was 145

, 

één vleeshouwer-viskoper die deken van het viskopersambacht was 146 en een 
brouwer. De laatste was met elf mandaten niet alleen een politiek zwaargewicht, 
maar ook binnen het bestuur van het brouwersambacht bouwde hij een opmer
kelijke carrière uit: vijf maal was hij ambachtsdeken en twee maal nam hij de taak 
van gezworene op zich 147

• Hij kan bijgevolg probleemloos als één van de 
topfiguren beschouwd worden zowel binnen de Sint-Miebielswijk als op globaal 
stedelijk niveau. 

3.6.3. De huiseigenaars 

Van de omvangrijke groep huiseigenaars waarvan niet kon uitgemaakt worden 
of ze hun huis binnen onze geografische omschrijving effectief bewoond 
hebben, was een kleine minderheid politiek actief. Van de 17 4 mannen die in 
deze categorie werden ondergebracht, kon slechts voor 24 vastgesteld worden 
dat ze ooit een politiek mandaat uitoefenden. 

Tabel JO: 

Aantal functies Aantal personen 

I 8 

2 6 

3 3 

4 2 

5 2 

6 1 

7 1 

8 ] 

TOTAAL 24 

145 Olivier de Baenst fs Roelands was in 1474 gezworene van het houtbrekersambacht 
146 Meester Jan van Loo was in 1447-1448 deken van het viskopersambacht 
147 Claeys vander Brugghen fs Claeys, eigenaar en bewoner van brouwerij "het hoefijzer" gelegen 

op de Poel op perceelnummer 1411 (0240). 
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Het gemiddeld aantal uitgeoefende functies per persoon lag bij de huiseigenaars 
opmerkelijk lager dan bij de huisbewoners. Terwijl binnen deze laatste groep 
gemiddeld 4,3 mandaten per persoon werden uitgeoefend, kwam men binnen de 
categorie van huiseigenaars niet verder dan 2,8 functies, een aantal dat ook 
beduidend lager ligt dan het globale Gentse gemiddelde. Slechts zeven personen 
bouwden een politieke carrière uit met meer mandaten dan een Gentse doorsnee
schepen en drie van hen kunnen als zwaargewichten omschreven worden. Het 
gaat om respectievelijk 29% en 12,5% van de politiek actieve huiseigenaars, 
cijfers die opnieuw onder het Gents gemiddelde liggen waar ongeveer 113 van 
de politici meer dan drie functies uitoefende 148

• 

Wat de precieze functies betreft die uitgeoefend werden, kan er evenals bij de 
groep der huisbewoners een relatieve spreiding vastgesteld worden over de 
hogere, lagere en middenfuncties binnen de beide schepenbanken. Belangrijk is 
echter wel dat het aandeel dat wordt ingenomen door de hogere functies in de 
schepenbank van de Keure kleiner is dan bij de huisbewoners en dat de 
huiseigenaars opvallend meer mandaten in de schepenbank van Gedele hebben 
uitgeoefend dan in de schepenbank van de Keure. 

Het politiek profiel van de huiseigenaars wijkt dus in belangrijke mate af van dat 
van de huis bewoners. Terwijl de huisbewoners een sterke politieke activiteit ten 
toon spreidden en een groot aantal onder hen een lange politieke loopbaan 
uitbouwde, waren er slechts weinig huiseigenaars op politiek vlak bedrijvig. De 
meerderheid onder hen steeg niet boven het stedelijk gemiddelde uit en slechts 
weinigen waren pionnen van gewicht binnen de politieke wereld. Daar mag 
aangenomen worden dat een deel van de huiseigenaars effectief in één van de 
bestudeerde straten gewoond heeft, nopen deze vaststellingen toch tot een 
bijsturing van het beeld dat op basis van de gegevens met betrekking tot de 
huisbewoners werd geschetst. Een meer realistische doorsnede kan bekomen 
worden door beide groepen samen te nemen. Het gemiddelde ligt dan op 3,6 
functies per persoon, een cijfer dat ook beter aansluit bij het Gents gemiddelde. 
Van de 47 politiek actieve personen bouwden er 19 een carrière uit met meer 
mandaten dan een gemiddeld politicus en kunnen er tien als zwaargewicht 
bestempeld worden. Finaal kan men dus concluderen dat er in de omgeving van 
de Sint-Michielskerk een aanzienlijke politieke activiteit valt waar te nemen. 
Van de personen die een politieke loopbaan uitbouwden, steeg meer dan 40% 
boven het in Gent geldende gemiddelde aantal mandaten per persoon uit, een 
percentage dat hoger ligt dan het globaal stedelijk niveau waar, zoals aangege
ven, ongeveer 1/3 van de politici meer dan 3 ambten bekleedde. Bovendien nam 
ongeveer een vijfde van de hier besproken politici zes of meer functies waar en 
groeide uit tot een politieke factor van belang. 

148 W. BLOCKMANS, "Het wisselingsproces ... " , p. 78 . 
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Terwijl bij de huisbewoners de belangrijkste politieke figuren onder de brouwers 
en de vleeshouwers terug te vinden waren, is de meerderheid van de politiek 
actieve huiseigenaars in de middengroep van de ambachtswereld te situeren 149

• 

Slechts één vleeshouwer en twee brouwers werden aangetroffen en politiek 
gezien gaat het zeker niet om de belangrijkste personen. Bovendien bouwde 
hooguit één persoon, een brouwer, ook binnen het bestuur van zijn ambacht een 
aanzienlijke carrière uit 150

• 

In overeenstemming met wat voor de huisbewoners kon gezegd worden, stellen 
we vast dat de maatregel die in 1477 werd ingesteld en waardoor sommige oud
schepenen verplicht werden een deel van de pensioenen die hen uitbetaald waren 
tussen augustus 1455 en 1467 terug te betalen, niet noodzak el ijk het einde van 
hun politieke loopbaan betekende. Twee huiseigenaars die het slachtoffer van 
deze regeling waren, namen immers nog in de loop van de opstand schepen
ambten op zich 151

• 

3.6.4. De niet-residerende huiseigenaars en de personen die slechts kort
stondig als eigenaar binnen de afgebakende geografische omschrij
ving opgetreden zijn 

Van de 103 personen die bij één van deze categorieën konden ondergebracht 
worden, werd slechts voor 5 informatie met betrekking tot hun politieke 
bedrijvigheid teruggevonden: 2 niet-residerende huiseigenaars 152 en 3 personen 
die gedurende korte tijd een erfdeel in eigendom gehad hebben 153

. Onder de 5 
voornoemde politici bevinden zich opnieuw zowel politiekeeendagsvliegen met 
slechts één schepenfunctie achter hun naam als zwaargewichten die zeven of 
negen mandaten uitgeoefend hebben. Vooral de figuur van Jan vanden Kethulle 
fs Fransois die als erfgenaam van zijn vader gedurende korte tijd een deel van vier 
huizen in de nabijheid van de Sint-Michielskerk in eigendom gehad heeft, 
springt in het oog 154

• In de loop van zijn politieke loopbaan oefende hij vijf maal 
de functie van voorschepen van de Keure uit en was hij drie maal herenkiezer, 
een carrière waarmee hij als één van de belangrijkste onder de personen die met 
het onderzoeksgebied in verband gestaan hebben, kan beschouwd worden. Voor 
de rest oefenden opvallend weinig personen die voor een korte tijd een erfdeel 

149 Van dertien huiseigenaars die politiek actief waren, is de professionele bedrijvigheid gekend. 
Het gaat om een bontwerker, een metselaar, twee oudkleerkopers, een tijkwever, een timmer
man, een vleeshouwer, twee brouwers, twee houtbrekers en twee molenaars. 

150 Brouwer Thomaes Heylins nam verschillende malen een functie waar in het ambachtsbestuur. 
Hij was één maal klerk, twee maal huismeester, drie maal gezworene en twee maal deken van 
het brouwersambacht In zijn politieke loopbaan bekleedde hij drie schepenfuncties in de 
schepenbank van de Keure waarvan één maal de functie van eerste schepen. 

151 Bontwerker Claeys de Ghier en brouwer Thomaes Heylins. 
152 Lievin van Loo fs Adriaens en Jacop Ruuflaert fs Jans. 
153 Lievin vander Haghen fs Michiels, Jan vanden Kethul Ie fs Fransois en Philippe Nevelijnc. 
154 H. DOUXCHAMPS, La familie de la Kethulle, Bruxelles, Le Parchemin, 1996, passim. 
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in eigendom gehad hebben een politieke functie uit. Een verklaring hiervoor ligt 
niet onmiddellijk voor de hand zeker niet daar deze personen op economisch en 
sociaal vlak in het verlengde van de andere categorieën konden geplaatst 
worden. 

De graad van politieke bedrijvigheid bij de niet-residerende huiseigenaars lag 
met een gemiddelde van één persoon op vier die een politieke functie heeft 
uitgeoefend iets hoger dan bij de groep van huisbewoners en -eigenaars, een 
vaststelling die nauwelijks kan verbazen gezien de status van de personen die in 
deze categorie werden ondergebracht. Het gaat om personen met a priori een 
zekere mate van kapitaalkracht en aanzien die, zoals in het vorige hoofdstuk 
werd aangetoond, eerder in de hogere kringen van het ambachtswezen en van de 
samenleving in zijn geheel terug te vinden waren. 

3.6.5. Besluit 

In de straten rondom de Sint-Michielskerk kon een vrij hoge graad van politieke 
bedrijvigheid waargenomen worden. Van alle personen die als huiseigenaar of 
-bewoner werden teruggevonden, was iets minder dan één op vijf minimum één 
keer actief in de stedelijke politiek, een percentage dat oploopt tot ongeveer één 
op vier bij de groep van huisbewoners. Neemt men alle personen die in het 
personenbestand werden opgenomen en die een politieke functie hebben waar
genomen in beschouwing dan ligt het gemiddelde aantal uitgeoefende functies 
per persoon op 3,5; een cijfer dat aansluit bij het stedelijk gemiddelde. Opvallend 
is wel dat bij de groep van huisbewoners het aantal waargenomen functies per 
persoon een stuk hoger lag. Deze groep viel naast de hoge graad van politieke 
activiteit en het aanzienlijk aantal functies per persoon ook op door het opmer
kelijk percentage onder hen dat in de loop van zijn carrière zes of meer functies 
bekleedde en als politiek zwaargewicht kan bestempeld worden. 

Een groot deel van de politiek actieve huisbewoners en vooral van de huis
bewoners die een belangrijke en lange politieke loopbaan uitgebouwd hebben, 
woonde in de Drabstraat en op de Poel. Het prestigieuze en rijke karakter van 
beide straten die ook op globaal stedelijk niveau een grote uitstraling moeten 
genoten hebben, wordt er nogmaals door bekrachtigd. 

Het aantal functies uitgeoefend in de schepenbank vanGedele lag hoger dan het 
aantal plaatsen dat werd ingenomen in de schepenbank van de Keure. Het 
verschil is reëel maar niet uitzonderlijk groot wat nogmaals het politiek aanzien 
van het bestudeerde gebied aangeeft. Binnen beide schepenbanken valt een vrij 
gelijkmatige verdeling op over de lagere, hogere en middenfuncties. De hogere 
schepenplaatsen waren zelfs in de meerderheid. Over het algemeen werden de 
meer belangrijke en invloedrijke functies ingenomen door personen met een 
lange politieke loopbaan eerder dan de lagere functies waar verhoudingsgewijs 
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meer politieke lichtgewichten en eendagsvliegen konden aangetroffen worden. 

Vanuit economische invalshoek benaderd, kon vastgesteld worden dat niet 
alleen leden van de echte topambachten maar ook personen uit de middengroe
pen van het ambachtswezen een politieke loopbaan konden uitbouwen. Dat de 
hoofdbrok uiteindelijk werd ingenomen door brouwers en vleeshouwers is voor 
een groot deel toe te schrijven aan het feit dat beide ambachten binnen de 
bestudeerde omschrijving sterker vertegenwoordigd waren dan andere. Alles 
samengenomen wijst het beschikbare gegevensmateriaal op een grote doorstro
ming vanuit de ambachtsstructuren naar het stedelijk bestuur waarbij ook 
personen die niet tot de absolute topambachten konden gerekend worden in staat 
waren een lange politieke loopbaan uit te bouwen. 

3.7. PACHTERSENONTVANGERSVANINKOMSTENUITDEINDI
RECTE BELASTINGEN EN UIT HET STEDELUK DOMEIN, 
KERKMEESTERS EN HEILIGE-GEESTMEESTERS 

3. 7 .1. Pachters en ontvangers van inkomsten uit de indirecte belastingen en 
uit het stedelijk domein 

3. 7.1.1. Inleiding 

De pachters-ontvangers van inkomsten uit indirecte belastingen en uit het 
stedelijk domein maakten deel uit van een beperkt groep die kan omschreven 
worden als "een kapitaalkrachtige financieel-technisch onderlegde elite" 155

• 

Verschillende omstandigheden zoals de toewijzingsprocedure en -modaliteiten 
beperkten immers het aantal mogelijke kandidaat-pachters en zorgden ervoor 
dat weinig solvente personen niet voor een pachtfunctie in aanmerking konden 
komen. Bekijkt men de achtergrond van de pachters-ontvangers dan stelt men 
vast dat een meerderheid onder hen beroepsmatig tot het lid der 53 kleine 
neringen behoorde waarbij een quasi-monopolie kon geconstateerd worden van 
bepaalde beroepsgroepen op die pachten die in het verlengde lagen van hun 
economische belangen. Politiek gezien, stelt men een zekere graad van 
verwevenheid vast tussen de pachters-ontvangers en het stedelijk bestuur. Meer 
dan één op vier pachters-ontvangers bekleedde ooit een politieke functie en 
ruimer gezien, had meer dan de helft familiale banden met personen die op 
politiek vlak bedrijvig waren. Verbondenheid met het stedelijk bestuur was 
echter geen noodzakelijke voorwaarde om tot de groep van pachters-ontvangers 

155 M. BOONE, "Triomferend privé-initiatief versus haperend overheidsoptreden ?", in: TvSG, XV, 
1989, 2, pp. 12 1- 122. 
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te kunnen behoren. 

Binnen de groep van pachters-ontvangers was een beperkte elite werkzaam die 
zowat de helft van de totale pachtopbrengsten voor haar rekening nam, dit terwijl 
een overgrote meerderheid van 75% van alle pachters-ontvangers slechts voor 
13% van de inkomsten verantwoordelijk was 156

• Deze topgroep kenmerkte zich 
verder ook door een gemiddeld hoger aantal politieke mandaten per persoon en 
door een vrij sterke graad van bloed- en aanverwantschap. 

3. 7.1.2. Huisbewoners en -eigenaars 

Meer dan acht procent van de personen die in één van beide categorieën konden 
ondergebracht worden, trad ooit als pachter of als ontvanger op, een aantal dat 
oploopt tot 1 op tien wanneer enkel de huisbewoners in beschouwing worden 
genomen 157

• Meer dan een kwart van de besproken pachters-ontvangers trad 
minimum zes keer als pachter of als ontvanger op waaronder een aantal 
uitschieters zoals Heindrie Martens die gespreid over een periode van 20 jaar 
minstens 29 keer een pachtfunctie op zich nam. In de straten rondom de Sint
Michielskerk leefde met andere woorden een niet te verwaarlozen groep mensen 
die kapitaalkrachtig genoeg waren om tot de elitegroep van pachters-ontvangers 
te kunnen behoren en die voldoende vertrouwd waren met het fiscale gebeuren 
en het economisch leven in de stad om daarin te kunnen meedraaien. Opvallend 
is dat er van de 10 pachters-ontvangers die in de nabijheid van de Sint
Michielskerk leefden er 6 in de Drabstraat of op de Poel woonden wat opnieuw 
het belang en het prestige van deze straten onderstreept. 

Voor 13 van de 23 besproken pachters-ontvangers werd een beroepsvermelding 
teruggevonden. Terwijl de laagste regionen van de ambachtswereld nauwelijks 
vertegenwoordigd waren, stelt men vast dat er bij de pachters-ontvangers, zowel 
personen terug te vinden zijn die lid waren van de meest prestigieuze ambachten 
-met vooraan het vleeshouwers- en het brouwersambacht- als personen die 
beroepsmatig in de middenklasse van de ambachtswereld te situeren zijn. In de 
lijn van wat in voorgaande hoofdstukken werd vastgesteld, geeft dit aan dat een 
aanzienlijk deel van de personen die met één of meerdere huizen binnen het 
onderzoeksgebied in verband gestaan hebben en die beroepsmatig in de midden
groepen van de ambachtswereld te plaatsen zijn, een zekere welstand bereikt 
hebben en op verschillende manieren hun vermogen en sociaal prestige hebben 

156 M. BOONE, "Triomferend ... ", p. 125 . 
157 Voor wat de huisbewoners betreft, gaat het om: Olivier de Baenst, Claeys vander Brugghen fs 

Claeys, Lievin van Huffelghem, Fransois van Loo fs Philippe, meester Jan van Loo, Joos van 
Melle fs Joris, Claeys de Mey fs Zeghers, Claeys Seyssins, J acop de Vettere en Karel Willemets; 
Bij de huiseigenaars: Jan vander Asselt fs Jans, Cornelis de Bloc, Jan de Brune, Jan Clais, Jan 
de Crooc fs Gheeraerts, Claeys de Ghier, Heindrie Martens, Zegher de Mey fs Jans, Joos de Rits, 
Olivier van Royen, Daneel Serssanders, Jan vander Vennen en Joos van Wanbeke. 
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trachten uit te bouwen. We zien dat dergelijke personen binnen de ambachts
structuren bestuursfuncties hebben waargenomen, dat ze op politiek vlak actief 
geweest zijn en dat ze als pachter zijn opgetreden; telkens verschillende wegen 
waarlangs iemand zijn maatschappelijk aanzien kon uitbouwen maar waarvoor 
a priori ook een behoorlijk kapitaal vereist was. Bijgevolg moeten deze personen 
zowel financieel als sociaal hoger ingeschat worden dan men in eerste instantie 
op basis van een beroepsvermelding zou doen. 

Binnen de groep van pachters-ontvangers kan er een tendens waargenomen 
worden als zouden de vleeshouwers en ruimer gezien alle leden van de 
vleeshouwersgeslachten steeds die inkomsten gepacht hebben dievoortvloeiden 
uit de indirecte belastingen op de vleeshandeL Deze vaststelling ligt in de lijn van 
de resultaten van het prosopografisch onderzoek van M. Boone 158 en is een 
belangrijke aanwijzing als zouden de leden van het erfelijkevleeshouwersambacht 
er zoveel mogelijk naar gestreefd hebben invloeden van buiten het ambacht op 
hun economisch actieterrein te beperken en vanuit die optiek het pachten van de 
inkomsten uit de indirecte belastingen op de vleeshandel in de mate van het 
mogelijke binnen hun families hebben proberen concentreren. Voor andere 
beroepsgroepen konden echter geen analoge mechanismen blootgelegd worden. 

Op politiek vlak kon een nauwe verwevenheid vastgesteld worden tussen de 
pachters-ontvangers en het stedelijk bestuur. De cijfers geven aan dat meer dan 
de helft van de pachters-ontvangers ook op politiek vlak actief was, dat 40% van 
de pachters-ontvangers die een politieke functie bekleed hebben in de loop van 
hun politieke loopbaan meer functies waargenomen hebben dan een gemiddeld 
Gents pol i ticus en dat één op vier zonder probleem als politiek zwaargewicht kan 
bestempeld worden. De verwevenheid tussen het stedelijk bestuur en de pach
ters-ontvangers komt, zeker voor wat de top van de politieke wereld betreft, nog 
duidelijker naar voren wanneer blijkt dat van de tien huisbewoners en -eigenaars 
die als politiek zwaargewicht konden beschouwd worden er zes zijn die ook als 
pachter of als ontvanger zijn opgetreden. Toch ligt het aantal pachten perpersoon 
bij de leden van de politieke elite eerder aan de lage kant. Besluiten dat de 
politieke zwaargewichten langs deze weg volledig greep hebben proberen 
krijgen op het financiële gebeuren binnen de stad, kan op basis van het 
voorliggend gegevensmateriaal niet waargemaakt worden. 

158 M. BOONE, "Triomferend ... ", p. 127. 
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3. 7 .2. Kerkmeesters en Heilige-Geestmeesters 

3.7.2.1. Inleiding 159 

Het aantal kerkmeesters binnen een parochie varieerde van minimum twee in 
dunbevolkte tot maximaal vier in dichtbevolkte parochies zoals de Sint
Michielsparochie terwijl het aantal Heilige-Geestmeesters op vier was vastge
steld. Op de uitoefening van beide ambten stond geen tijdsbeperking en men kon 
meerdere opeenvolgende jaren als kerk- of Heilige-Geestmeester actief zijn. 
Prosopografisch onderzoek bracht een nauwe verwevenheid aan het licht tussen 
de kerk- en Heilige-Geestmeesters enerzijds en de stadsmagistraat anderzijds. 
Meer dan de helft van de kerk- en Heilige-Geestmeesters oefende ook politieke 
functies uit, een aantal dat bij de kerkmeesters in de centrale parochies zelfs 
opliep tot 2/3. Een aanzienlijk deel van de politici die als kerk- of Heilige
Geestmeester zijn opgetreden, zijn daarenboven als politieke zwaargewichten te 
bestempelen. Afgaand op de carrières van de betrokken personen kwam men tot 
de vaststelling dat parochiale ambten als kerk- en Heilige-Geestmeester niet 
beschouwd werden als aanloopfuncties naar een politieke carrière en evenmin 
ingepalmd werden door personen die over het hoogtepunt van hun loopbaan 
heen waren en hun openbaar leven op die manier eervol wensten af te sluiten. 
Deze functies werden daarentegen in hoofdzaak bekleed door personen die reeds 
volop op het politiek plan actief waren, wat goed te verklaren is in het licht van 
het chronische armoedeprobleem waar Gent mee geconfronteerd werd en waar 
zowel de Heilige-Geestmeesters als de kerkmeesters een belangrijke rol in te 
vervullen hadden. 

3. 7.2.2. Huisbewoners en -eigenaars 

Ongeveer een tiende van de huisbewoners en -eigenaars bekleedde ooit een 
functie als kerk- of Heilige-Geestmeester, een aantal dat bij de huisbewoners 
opmerkelijk hoger opliep met name tot zo'n 17%160

• Wat deze laatste groep 
betreft, waren vooral de Heilige-Geestmeesters sterk vertegenwoordigd: van de 
17 huisbewoners die ooit één van beide functies waargenomen hebben, bekleed
den er 15 het ambt van Heilige-Geestmeester. Bij de groep van huiseigenaars 

159 Als meest interessante tekst, waar deze korte inleiding ook op gebaseerd is, geldt ongetwijfeld: 
M. BOONE, Gent en de Bourgondische ... , pp. 96-102. 

160 Wat de bewoners betreft, gaat het om: Jan Cakaert, Victor Deynoot fs Lievins, Jan Everwijn, 
Philippe van Gaverelle, Christoffel de Grave, Jan Heylinc fs Thomaes, Fransoi s van Loo fs 
Philippe, Jan van Loo fs Adriaens, meester Jan van Loo, Caerle van Melle fs Jacops, Joos van 
Melle fs Jans, Joos van Melle fs Joris, Lievin van Melle fs Jacops, Claeys de Mey fs Zeghers, 
Fransois de Mil fs Maercx, Luuc Minne en Jan Wouters; bij de huiseigenaars: Jan de Brune, Jan 
de Crooc fs Gheeraerts, Fransois Everwijn, Symon vander Haghe, Jan van Machtelghem, 
Ryckaert van Melle fs Pieters, Zegher de Mey fs Jans, Jan de Steercke en Jan Vlamijnc. 
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daarentegen lag het aantal personen met een parochiale waardigheid een stuk 
lager en kon een gelijkmatiger verdeling over de verschillende functies waarge
nomen worden. 

De meerderheid van de personen dieeen ambtals kerk- of Heilige-Geestmeester 
op zich genomen hebben, deden dit in de kerkfabriek en de Heilige-Geesttafel 
van de Sint-Michielskerk wat weinig verwonderlijk is daar het onderzoeks
gebied binnen de grenzen van deze parochie gelegen was. Slechts drie huis
eigenaars waren in een andere parochie als kerk- of Heilige-Geestmeester 
actief161

• 

Bij de groep van bewoners valt een sterke binding op tussen de personen die een 
parochiale waardigheid bekleed hebben en de leden van het stedelijk bestuur. 
Meer dan de helft van de kerk- en Heilige-Geestmeesters bekleedde in de loop 
van zijn carrière minstens één politiek mandaat en de helft daarvan kan als 
zwaargewicht beschouwd worden. Wat de huiseigenaars betreft, bleek slechts 
één van de negen kerk- of Heilige-Geestmeesters ook op politiek vlak een 
carrière te hebben uitgebouwd 162• 

De meerderheid van de kerk- en Heilige-Geestmeesters oefende een sociaal 
hoog geacht beroep uit, een opmerking die zeker opgaat voor de huisbewoners. 
Onder hen bevinden zich onder meer een raadsheer in de Raad van Vlaanderen, 
een ontvanger in dienst van de hertog, zeven vleeshouwers, een vleeshouwer
viskoper en een brouwer. In het oog springend is ongetwijfeld de opmerkelijke 
aanwezigheid van de vleeshouwers onder de parochiale waardigheidsbekleders. 
Niet alleen was het grootste deel van de geïdentificeerde kerk- en Heilige
Geestmeesters vleeshouwer maar we stellen ook vast dat van de dertien 
vleeshouwers binnen onze omschrijving er acht het ambt van kerk- of Heilige
Geestmeester uitgeoefend hebben. Daarnaast blijken ervan de tien bewoners die 
naast een ambt als kerk- of Heilige-Geestmeester ook nog een schepenfunctie op 
zich genomen hebben, zeven zeker vleeshouwer geweest te zijn waarvan er vier 
als echte politieke zwaargewichten kunnen bestempeld worden. Het vijfde 
politieke zwaargewicht binnen de groep van huisbewoners die als kerk- of 
Heilige-Geestmeester actief geweest zijn, is een lid van de familie van Loo, één 
van de belangrijkste vleeshouwersgeslachten binnen Gent. Het komt dus duide
lijk naar voren dat de vleeshouwers die als leden van één van de topambachten 
binnen het lid der 53 kleine neringen reeds tot de hogere maatschappelijke 
kringen behoorden, hun macht en aanzien op verschillende manieren hebben 
trachten uit te bouwen en dit zowel binnen de Sint-Michielsparochie als op 
globaal stedelijk niveau. Op parochiaal niveau manifesteerden zij zich niet 

16 1 Jan de Brune was kerkmeester verbonden aan de Sint-Janskerk, Symon vander Haghe was 
Heilige-Geestmeester in de Sint-lansparochie en Jan Vlamijne fs Godevaerts was Heilige
Geestmeester in het Sint-Pietersdorp. 

162 Jan Vlamijne fs Godevaerts bekleedde vier politieke funct ies. 
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alleen als kerk- en Heilige-Geestmeesters maar ook binnen het Onze-Lieve
Vrouwbroederschap in de Sint-Michielsparochie. Een bewaard gebleven leden
lijst van dit broederschap van 1405/06 illustreert dit heel duidelijk voor het begin 
van de 15de eeuw. Bijna één op drie van de broederschapsleden behoorde toen tot 
één van de Gentse vleeshouwersgeslachten 163

• Voor latere jaren zijn geen 
ledenlijsten bewaard geblevèn maar de vooraanstaande positie van de 
vleeshouwers in de buurt van de Sint-Michielskerk sterkt het vermoeden dat de 
situatie in de loop van de eeuw weinig verandering zal ondergaan hebben. De 
vleeshouwers die in de straten rondom de Sint-Michielskerk al het sterkst van 
alle beroepsgroepen vertegenwoordigd waren, hebben hun macht, aanzien en 
prestige op verschillende manieren uitgebouwd en gemaximaliseerd zodat ze 
binnen de Sint-Michielsparochie uitgegroeid zijn tot een groep vooraanstaande 
en machtige personen die zeker in de toplagen van de sociale hiërarchie binnen 
de Sint-Michielswijk dienen geplaatst te worden. 

Bij de groep van huiseigenaars was het sociaal vooraanstaand karakter van de 
kerk- en Heilige-Geestmeesters minder uitgesproken. Het gaat in hoofdzaak om 
leden van de hogere en meer in de middengroepen van de ambachtswereld te 
situeren ambachten 164

• Richt men echter kort de aandacht op de groep van niet
residerende huiseigenaars en de groep van mensen die tijdelijk als erfgenaam een 
deel van een huis in eigendom gehad hebben, dan treden opnieuw personen uit 
de hogere ambachtskringen naar voren 165

. 

De overgrote meerderheid van de als kerk- of Heilige-Geestmeester geïdentifi
ceerde huisbewoners is terug te vinden in de Drabstraat en op de Poel. Van de 17 
betrokkenen woonden er immers 14 in één van beide straten. Studie van de 
afzonderlijke curricula vitae wijst bovendien uit dat onder hen ook de personen 
terug te vinden zijn die niet alleen op parochiaal niveau als kerk- of Heilige
Geestmeester actief geweest zijn maar ook een politieke carrière hebben uitge
bouwd. Dit alles bevestigt opnieuw wat reeds herhaaldelijk werd aangetoond 
met name dat de Drabstraat en de Poel de meest gerenommeerde straten in de 
nabijheid van de Sint-Michielskerk waren. 

163 M. BOONE, "Gent en de Bourgondische ... ", p. 104 en P. TRIO, Volksreligie als spiegel van een 
stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen, Leuven, 
Universitaire pers, 1993, p. 211. De ledenlijst van het Onze-Lieve-Vrouwbroederschap in de 
Sint-Michielsparochie dateert van 1405/06 en wordt bewaard in het RAG, fonds Sint-Michiels, 
nr. 520, f" 15r-16v. Op het ogenblik waarop ze werd opgemaakt, zou het broederschap volgens 
P. Trio 138 mannelijke en 34 vrouwelijke leden geteld hebben. M. Boone die tot 149 namen 
kwam, telde onder hen 48 leden van Gentse vleeshouwersgeslachten. 

164 Het gaat om vleeshouwer Ryckaert van Melle fs Pieters, brouweren schipper Fransois Everwijn, 
metselaar Jan Vlamijne fs Godevaerts die minimum vier politieke functies bekleed heeft 
waaronder die van tweede schepen vanGedele en eerste schepen van de Keure, kaaskoper Jan 
de Crooc fs Gheeraerts en mandenmaker Jan de Brune. 

165 Lievin van Loo fs Adriaens was vleeshouwer en viskoper en bekleedde 7 politieke mandaten en 
Pauwels Toebast fs Ghilains was schipper. 
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Binnen dit kader is het aangewezen even stil te staan bij de rol van de Heilige
Geesttafels als parochiaal vangnet voor armen om op die manier enige aandacht 
te kunnen besteden aan de behoeftigen die in de straten rondom de Sint
Michielskerk geleefd hebben maar die in samenhang met de aard van het 
beschikbare bronnenmateriaal in het onderzoek nauwelijks belicht worden. 
Onderzoek naar de middeleeuwse armenzorg wees uit dat slechts een deel van 
de behoeftigen binnen een parochie door een Heilige-Geesttafel ondersteund 
werd en dat een aantal van de ondersteunden niet echt als behoeftig kan aanzien 
worden 166

• De mate waarin Heilige-Geesttafels steun verleenden en in uitdelin
gen voorzagen, hing immers niet samen met het aantal noodlijdenden maar was 
afhankelijk van de hoeveelheid inkomsten waaruit de armentafels konden 
putten. Dit brengt met zich mee dat de middelen waarover een Heilige-Geesttafel 
kon beschikken in perioden van schaarste en algemene duurte beperkter waren 
en dat hun steun niet hetzelfde niveau kon bereiken als in normale omstandig
heden. Bijgevolg bleef de materiële bijstand van de Heilige-Geesttafels het 
meest in gebreke gedurende de jaren waarin de nood het hoogst was en de groep 
hulpbehoevenden omvangrijker was dan in gewone jaren omdat ook de personen 
die normaal nog net in hun eigen levensonderhoud konden voorzien zwaar 
getroffen werden en op steun aangewezen waren om te kunnen overleven 167

• Een 
goed deel van de tijdsperiode waarop deze studie betrekking heeft, werd precies 
gekenmerkt door een aanslepende en diepe crisis en aanhoudende en sterke 
prijsstijgingen naar aanleiding van de opstand tegen Maximiliaan, het daaruit 
voortvloeiende krijgsgewoel en de talrijke verwoestingen. Terwijl de groep 
hulpbehoevenden in die periode ongetwijfeld omvangrijker was dan in de eraan 
voorafgaande en erop volgende jaren moet de steun vanuit de Heilige-Geest
tafels zwaar tekort geschoten zijn omdat hun inkomstenniveau niet opgetrokken 
werd en zij bijgevolg niet in staat waren de aangroeiende schare noodlijdenden 
op te vangen. 

3. 7 .3. Besluit 

Een vrij groot aantal huiseigenaars en vooral veel huisbewoners trad op als 
pachter-ontvanger van inkomsten uit indirecte belastingen of uit het stedelijk 
domein of bekleedde een parochiaal ambt als kerk- of Heilige-Geestmeester. 
Sommigen behoorden zowel tot de groep van pachters-ontvangers als tot de 
groep van kerk- en Heilige-Geestmeesters maar voor het grootste deel vielen 
beide groepen niet samen. Rekening houdend met het maatschappelijk profiel 
van de pachters-ontvangers en van de kerk- en Heilige-Geestmeesters wijst dit 

166 G. DE MESSEMAEKER - DE WILDE, "De parochiale armenzorg te Gent in de late 
Middeleeuwen", in: Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis , Brus
sel, XVIII, 1980, p. 50. 

167 G. DE MESSEMAEKER- DE WILDE, art. cit. , p. 5 I en M.J. TITS- DIEUAIDE, "Les tables 
des pauvres dans les anciennes principautés belges au moyen age", in: TvG, LXXXVIII, 1975, 
pp. 578-580. 
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alles erop dat een brede laag van mensen die in verband gestaan hebben met het 
onderzoeksgebied een hoog welstandsniveau bereikt heeft om voor dergelijke 
functies in aanmerking te kunnen komen. Het economisch profiel van de 
pachters-ontvangers wijkt echter enigszins af van dat van de kerk- en Heilige
Geestmeesters. Terwijl de pachters-ontvangers hoofdzakelijk in de hogere en 
meer tot de middengroepen van het lid der 53 kleine neringen te rekenen 
ambachten moeten gesitueerd worden, overheersten bij de kerk- en Heilige
Geestmeesters de hogere ambachtskringen en de personen die een openbare 
functie bekleedden. 

Tot slot werden twee zaken die we reeds in de voorgaande hoofdstukken hadden 
vastgesteld vanuit het bronnenmateriaal met betrekking tot de pachters-ontvan
gers, de kerk- en Heilige-Geestmeesters herbevestigd. Enerzijds kwamen we 
nogmaals tot de constatatie dat ter optimalisering van macht, aanzien en rijkdom 
verschillende wegen gecombineerd werden en dat het politieke, economische, 
sociale en religieuze leven sterk verweven waren, anderzijds trad het vooraan
staande karakter van de Drabstraat en de Poel nogmaals heel duidelijk op de 
voorgrond. 

3.8. FISCALITEIT 

3.8.1. Inleiding 

Wil men streven naar een diepgaande sociale analyse dan dient er ook exhaustief 
gebruik gemaakt te worden van de fiscale bronnen van de jaren 1492-1494 168• 

Zoals vermeld, werd dit bronnenmateriaal reeds uitvoerig bestudeerd door M. 
Boone en W. Blockmans en vormde het het uitgangspunt voor interessante 
conclusies betreffende de sociale samenstelling van de stad in haar geheel en van 
verschillende wijken in het bijzonder169

• Studie van deze fiscale documenten 
biedt echter niet alleen de mogelijkheid om een algemeen beeld van de wijk te 
schetsen maar ook om individuen tegenover elkaar af te wegen en de Sint
Miebielswijk in het breder kader van de stad te situeren. 

Het gebruik van de belastingregisters gaat wel met een aantal heel specifieke 
methodologische problemen gepaard. Een eerste punt is de specificiteit van een 
evenredige huizen- en rentebelasting die steeds binnen een beperkte geografi
sche omschrijving geïnd werd. De belastingplichtigen werden niet op hun totaal 
vermogen belast maar enkel op hun huizen en renten in de parochie of opper
koningstavelrij waarbinnen de belasting geïnd werd. Ten gevolge hiervan is het 

168 Voor een bespreking van de fiscale documentatie van de jaren 1492-1494 zie pp. 30-32. 
169 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, Immobiliënmarkt ... , 288p. en W. BLOCKMANS, 

"Peilingen naar de sociale ... ", pp. 215-262 en Idem, "De vermogensstruktuur. .. ", pp. 139-198. 
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beeld met betrekking tot de meervermogenden wiens bezittingen niet binnen een 
beperkte omschrijving als een parochie of opperkoningsta velrij geconcentreerd 
lagen, vertekend en onvolledig 170• In tweede instantie dient rekening gehouden 
te worden met de beperkingen en de bijzonderheden verbonden met het gebruik 
van informatiegegevens uit de verplichte lening van 1492. In dit belasting
register zijn enkel de gegoede bevolkingslagen vertegenwoordigd en werden de 
laagste sociale groepen en de paupers volledig buiten beschouwing gelaten. Dit 
betekent dat personen die bij de verplichte lening van 1492 in de lagere 
belastingklassen te situeren zijn, op globaal stedelijk niveau in de middengroe
pen thuishoren 171

• Bovendien zijn de geleende bedragen slechts een zwakke 
afspiegeling van iemands werkelijk vermogen. Niet alleen zou een goed deel van 
de gegoeden zich afzijdig gehouden hebben van de verplichte lening, maar er 
moet ook rekening mee gehouden worden dat de grote vermogens een flink stuk 
onder hun financiële mogelijkheden belast werden 172

• Het geleende bedrag is te 
beschouwen als "een soort compromis tussen wat iemand kon betalen volgens 
een persoon uit zijn directe omgeving en wat hij bereid was afte staan " 173

• Tot 
slot dient gewezen te worden op het forfaitair karakter van de huisgulden
belasting waardoor de huisguldenregisters voor de Sint-Michiels- en de Sint
Jacabsparochie weinig plaats laten voor fiscale en sociale differentiëring 174

• 

3.8.2. De huisbewoners 

In totaal werden 62 huisbewoners in de belastingregisters uit de periode 1492-
1494 teruggevonden. Om de vergelijkbaarheid van de cijfergegevens te garan
deren, werden de huisbewoners die in de verplichte lening van 1492 en het 
"conestable bouc" voorkwamen, in tabel 11 uitgesplitst over de vijf belasting
klassen die door W. Blockmans en M. Boone werden afgebakend. 

170 W. BLOCKMANS, "Peilingen ... " , p. 227; Idem, "De vermogensstruktuur. .. ", p. 141 ; 
M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS , lmmobiliënmarkt . .. , pp. 95-96 en p. 149. 

171 M. BOONE, M. DUMON en 8. REUSENS,/mmobiliënmarkt ... , pp. 112-113, p. 128en p. 150. 
172 Ibidem, pp. 149- 150. 
m Ibidem, p. 113. 
174 Ibidem, p. 135. 
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Tabe/11: 

Belastingklassen 175 Verplichte lening Conestable bouc 

% alg. %176 % alg.%177 

- 120 11 39,29 67,04 1 14,29 46,35 

121 - 240 13 46,43 19,80 0 0 15,25 

241 - 480 3 10,71 8,04 4 57,14 26,49 

481 - 1200 0 0 3,72 2 28,57 9,63 

+ 1201 1 3,57 1,41 0 0 2,27 

TOTAAL 28 100 100,01 7 100 99,99 

Het onderzoek begint bij de personen die teruggevonden werden in de verplichte 
lening van 1492. De verplichte lening werd immers reeds uitvoerig bestudeerd 
en geanalyseerd en heeft vanuit het oogpunt van sociale stratificatie het voordeel 
dat er belastingbetalers uit verschillende wijken van de stad in opgenomen zijn. 
De personen die een huis in één van de straten in de buurt van de Sint
Michielskerk bewoond hebben en die een bedrag leenden, kunnen bijgevolg op 
globaal stedelijk niveau gesitueerd worden. 

In het kader van de verplichte lening van 1492 betaalden 28 huisbewoners een 
bijdrage 178

, waarbij onmiddellijk opvalt dat de meerderheid van de geïdentifi
ceerde huisbewoners in de twee laagste belastingklassen terug te vinden is. Eén 
persoon stak met een geleend bedrag van 1.440 d. gr. opvallend boven de andere 
uit en was daarmee één van de 26 topbetalers onder de in totaal 1.990 personen 
die in de verplichte lening vermeld worden179. 

De vermogenspiramide die voor de huisbewoners kan opgemaakt worden, wijkt 
af van het globale beeld voor het geheel van alle bij de lening betrokken 

11s Uitgedrukt in d. gr. Vl. 
176 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, Immobiliënmarkt .. . , p. 108. 
177 In deze kolom wordt aangegeven welk percentage van het totale aantal personen dat in de 

verschillende belastingdocumenten vermeld wordt, in elk van de onderscheiden fiscale klassen 
kan ondergebracht worden. De cijfergegevens zijn afkomstig uit: M. BOONE, M. DUMON en 
B. REUSENS , lmmobiliënmarkt ... , p. 125. 

17R Het gaat om de weduwe van Jacop Ampeltrin, Lievin Arends fs Lievins, Dieric de Backere fs 
Ghyselbrechts, Pieter de Backere, Gilli s Baes fs Jans, Fransois Boele, Jan Buusterman, 
Bertelemeeus van Campene, Pieter Diericx fs Lievins, Raes vanden Eede fs Jans, Pieter van 
Ertbuer, Jan Everwijn , Christoffel de Grave, Stevin de Grave, Anthonis Libbe, Anthonis van 
Loo fs Jans, Fransois van Loo fs Philippe, Vincent van Loo fs Jans, Pi eter Meene fs Jans, Wouter 
van Mendonc, de weduwe van Rogier de Mol, Boudin de Poortere fs Jans, Gheeraert de 
Sceppere, Jori s vander Stichelen fs Joris, Vincent Stuerbout, Roelant Uuterhove fs Claeys, Jacop 
de Vettere en Jan de Vriese. 

179 Het gaat om meersenier Anthonis Libbe die het huis op de hoek van de Korenlei en de Penssteeg 
bewoond heeft. 
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personen. De vermogenspiramide die M. Boone opstelde op basis van de 
gegevens van de verplichte lening van 1492, vertoonde een hele brede basis en 
een daarbij aansluitende maar wel opmerkelijk smallere subbasis. De top en de 
subtop van de piramide vielen uiterst smal uit en ook de middengroep was heel 
beperkt 180

• Bij de huisbewoners die in de verplichte lening teruggevonden 
werden, valt de basis die gevormd wordt door personen die tot 120 d. gr.leenden 
veel smaller uit terwijl de subbasis met bedragen tussen 121 d. gr. en 240 d. gr. 
aanzienlijk omvangrijker is dan op het niveau van alle in het belastingregister 
vermelde leners. Het aantal huisbewoners dat in deze laatste categorie moet 
geplaatst worden, overstijgtzelfs het aantal huisbewoners in de laagste belasting
klasse. Ook de middengroep valt bij de huisbewoners breder uit maar dit wordt 
in zekere zin gecompenseerd door de totale afwezigheid van huisbewoners in de 
categorie tussen 480 d. gr. en 1.440 d. gr. 

Het bedrag dat gemiddeld door de huisbewoners geleend werd, kwam een stuk 
boven het globaal stedelijk gemiddelde uit: terwijl gemiddeld een bedrag van 
173,74 d. gr. geleend werd, liep dit bedrag bij de groep van huisbewoners op tot 
210 d. gr. 18 1

• Tot een gelijkaardige vaststelling komt men wanneer men de 
medianen met elkaar gaat vergelijken. Bij de huisbewoners lag de mediaan op 
160 d. gr., precies het dubbele van de globale mediaan die 80 d. gr. bedroeg 182

• 

Deze vaststellingen geven duidelijk aan dat de personen die een huis bewoonden 
binnen het onderzoeksgebied en in 1492 in het kader van de verplichte lening een 
bedrag leenden, op financieel vlak hoger moeten ingeschat worden en als 
kapitaalkrachtiger uit het onderzoek naar voren komen dan de gemiddelde lener. 
Rekening houdend met het feit dat de laagste vermogensgroepen niet in de 
verplichte lening voorkomen en dat de meer gegoeden onder het niveau van hun 
werkelijke financiële mogelijkheden belast werden, dringt zich de conclusie op 
dat een aanzienlijk deel van de personen die in de omgeving van de Sint
Michielskerk woonden tot de middengroepen en de meer vermogende kringen 
binnen de Gentse samenleving op het einde van de 15cte eeuw moet gerekend 
worden. 

In overeenstemming met het voorgaande, stellen we vast dat de meerderheid van 
de huisbewoners die in de verplichte lening opduiken een beroep uitoefende met 
een vrij hoog sociaal aanzien en dat ze op verschillende manieren hun sociaal 
prestige hebben trachten uit te bouwen. Zowat 1 op 3 van de in 1492 als lener 
optredende huisbewoners nam in de loop van zijn carrière een politieke mandaat 
waar, 11% kon als Heilige-Geestmeester geïdentificeerd worden en 7% trad ooit 
als pachter of ontvanger op. Opvallend is dat er ook in de lagere belastingklassen 
welvarende en veel aanzien genietende personen terug te vinden zijn. In dit kader 
is vooral de concentratie van politiek actieve personen, Heilige-Geestmeesters 

180 M . BOONE, M . DUMON en B. REUSENS, Immobiliënmarkt ... , p. 108 en p. 275 . 
18 1 Ibidem, p. 109. 
1R2 Ibidem, p. 109. 

79 



en pachters in de klasse tussen 121 d. gr. en 240 d. gr. illustratief. Van de 13 
huisbewoners die in deze klasse konden ondergebracht worden, zijn er twee die 
een ambt als Heilige-Geestmeester op zich genomen hebben, twee die minstens 
één maal als pachter van inkomsten uit indirecte belastingen opgetreden zijn en 
vijf die een politieke functie uitgeoefend hebben. Daartoe kunnen onder meer 
twee politieke zwaargewichten gerekend worden die in de loop van hun carrière 
respectievelijk 7 en 12 mandaten waargenomen hebben 183

• Een andere belang
rijke aanwijzing kan gevonden worden in de persoon van de weduwe van Rogier 
de Mol die 80 d. gr. leende en daarmee in de laagste belastingcategorie 
terechtkomt. Dit bedrag lag ongetwijfeld beneden haar werkelijke financiële 
mogelijkheden daar haar echtgenoot die procureur van Gent in de Raad van 
Vlaanderen was, gekend stond als een "uitnemend rijk man die huizen, renten, 
leengoederen en heerlijkheden bezat" 184

• 

Vanuit economisch standpunt gezien, waren niet alleen de meest prestigieuze 
ambachten vertegenwoordigd maar ook de ambachtelijke middengroepen. Het 
meest in het oog springend is echter wel het beperkte aantal vleeshouwers dat in 
het belastingregister kon teruggevonden worden. Terwijl het 
vleeshouwersambacht van alle beroepsgroepen in de omgeving van de Sint
Michielskerk het sterkst vertegenwoordigd was en de vleeshouwers uit het 
onderzoek naar voren komen als kapitaalkrachtige en machtige personen, kwam 
slechts één van hen in de verplichte lening voor185

. Hij leende 160 d. gr., een 
bedrag dat onder het globale gemiddelde lag en bijgevolg ook duidelijk onder het 
gemiddelde van de groep van huisbewoners. In diezelfde belastingklasse zit ook 
nog een andere telg uit het vleeshouwersgeslacht van Loo terwijl drie andere 
vleeshouwers als ontvanger zijn opgetreden zonder zelf een bedrag te lenen 186

• 

Dit kan erop wijzen dat de vleeshouwers of althans de vleeshouwers die in de 
omgeving van de Sint-Michielskerk woonden zich zoveel mogelijk aan deze 
heffing hebben proberen onttrekken en daarbij gesteund werden door enkele 
beroepsgenoten en aanverwanten die als ontvanger optraden. 

De huisbewoners die als belastingplichtige in het "conestable bouc" opgenomen 
werden 187 , zijn in sterke mate geconcentreerd in de midden- en hogere belasting
klassen. Van de 7 huisbewoners kan er slechts één tot de laagste belastingklasse 

183 Fransais van Loo fs Philippe, bewoner van het huis in de Drabstraat op perceel 1392 2° (0255) 
oefende zeven keer een politieke functie uit en Jacop de Vettere, bewoner van het huis "de 
hodeveere" op de Korenlei op perceel 1363 (0250) nam twaalf politieke mandaten waar. 

184 F. DE POTTER, Gent ... ,VII, p. 236. 
185 Vincent van Loo fs meester Jans. 
186 Joos van Mei Ie was ontvanger in de opperkoningsta velrij van Denijs Vlaminc, Lievin van Mei Ie 

in de opperkoningstavelrij van Jan Dooghe en Luuc Minne in de opperkoningstavelrij van 
Andries de Voocht en Gillis vander Beke. M. BOONE, "De Gentse verplichte lening ... ", pp. 
265-267 . 

187 Jan vander Brugghen fs Claeys, Jan Cakaert, Olivier de Cleerc fs Jacops, Jan Everwijn, Jan 
Lievins fs Willems, Lievin van Melle fs Jacops en Jan de Vriese. 
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gerekend worden. Twee huisbewoners betaalden een bedrag tussen 241 en 480 
d. gr., twee andere betaalden precies 480 d. gr. terwijl de twee laatste in de vierde 
klasse tot maximaal 1.200 d. gr. moeten gesitueerd worden. Precies zoals bij de 
verplichte lening van 1492, lag het bedrag dat gemiddeld door huisbewoners 
betaald werd een stuk hoger dan het globale gemiddelde: terwijl het globale 
gemiddelde op 296,6 d. gr. uitkwam 188

, betaalden de huisbewoners die in het 
"conestable bouc" teruggevonden werden gemiddeld 491,4 d. gr. Niet alleen het 
gemiddelde maar ook de mediaan lag beduidend hoger: 480 d. gr. bij de groep 
van huisbewoners ten opzichte van de algemene mediaan die op 260 d. gr.lag 189

• 

In zijn analyse van het "conestable bouc" berekende M. Boone dat 3/4 van de 
belastingplichtigen niet boven de grens van 360 d. gr. uitsteeg 190

• Van de zeven 
huisbewoners die in het belastingregister werden teruggevonden, kwamen er vijf 
boven die grens uit terwijl een zesde met 336 d. gr. heel dicht in de buurt kwam. 
Deze cijfers onderstrepen het vermogende karakter van de in het "conestable 
bouc" voorkomende huisbewoners. Deze hoge cijfers mogen echter niet zomaar 
op de volledige groep van huisbewoners geprojecteerd worden omdat de kans bij 
voorbaat groot was dat de huisbewoners die in het "conestable bouc" voorko
men, als kapitaalkrachtig en vermogend uit het onderzoek naar voren zouden 
komen. Het "conestable bouc" heeft immers betrekking op een evenredige 
huizen- en rentebelasting geheven in een stadswijk buiten de Dendermondse 
poort en in een wijk buiten de Sint-Jorispoort Bijgevolg waren de personen die 
een huis in één van de straten in de omgeving van de Sint-Michielskerk bewoond 
hebben en door deze belasting getroffen werden, in diverse stadswijken op de 
immobiliënmarkt actief. Hoewel het om opeenvolgende investeringen kan gaan, 
blijft de kans reëel dat het kapitaalkrachtige individuen waren gezien hun 
herhaald optreden op de immobiliënmarkt Van de zeven belastingplichtige 
huisbewoners beschikten er vier terzelfdertijd over bezittingen in de Sint
Michielsparochie en in één van de wijken "extra muros". De drie andere 
woonden nog niet in de omgeving van de Sint-Michielskerk op het ogenblik 
waarop ze in de wijk buiten de Dendermondse poort of buiten de Sint-Jorispoort 
belast werden. Het is pas in de daaropvolgende jaren dat we hun aanwezigheid 
binnen onze geografische omschrijving attesteren. 

Van de 55 huisbewoners die in het huisguldenregister van de Sint
Michielsparochie teruggevonden werden, betaalde een overgrote meerderheid 
van 46 de huisgulden volledig. Twee huisbewoners betaalden slechts de helft van 
de gevraagde 40 d. gr. en de zeven andere betaalden helemaal niets. Hoewel deze 
belasting omwille van haar forfaitair karakter weinig mogelijkheden biedt tot 
financiële en sociale stratificatie, is het gegeven dat ongeveer de helft van de 
stadsbevolking deze belasting niet kon opbrengen 19 1 een belangrijke aanwijzing 

188 M. BOONE, M. DUMON, B. REUSENS , Immobiliënmarkt .. . , p. 127. 
189 Ibidem, p. 127. 
190 Ibidem, p. 128. 
19 1 Het onvermogen tot betaling werd in hoge mate mede veroorzaakt door de snelle opeenvolging 

van extra-heffingen die de eerste helft van de jaren '90 kenmerkte. W. BLOCKMANS, 
"Peilingen .. . ", p. 231. 
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voor de financiële draagkracht van de personen die in de nabijheid van de Sint
Michielskerk leefden. 

Het register van de huisguldenbelasting kan niet alleen meer inzicht verschaffen 
in de sociale samenstelling van het bestudeerde stadsdeel maar biedt eveneens 
de mogelijkheid om de resultaten van de toepassing van de onderzoeksmethode 
van het Gentse huizenonderzoek naar waarde te schatten. In het huisgulden
registerstaatimmers eengrootdeel van de inwoners van de Sint-Michielsparochie 
geregistreerd volgens de straat waarin ze woonden. Vergelijking met de namen 
in het personenbestand van dit onderzoek kan bijgevolg de representativiteit van 
het beschikbare gegevensmateriaal belichten. Bovendien kan ook de betrouw
baarheid van de topografische reconstructie getest worden daar het aantal 
personen dat in een welbepaalde straat de huisguldenbelasting betaald heeft een 
belangrijke aanwijzing is voor het aantal huizen dat in die straat gestaan heeft. 

In het huisguldenregister worden in verband met de straten binnen het onderzoeks
gebied 135 namen vermeld. Daarvan zijn er 61 in het namenbestand van dit 
onderzoek terug te vinden: 55 bij de categorie van huisbewoners, 5 bij de groep 
van huiseigenaars 192 en één bij de personen die kortstondig een deel van een huis 
in eigendom gehad hebben dat hen bij erfenis was toegekomen 193

. Deze cijfers 
minimaliseren de waarde van de retrogressieve onderzoeksmethode van het 
huizenonderzoek niet maar tonen wel aan dat de aard van het beschikbare 
bronnenmateriaal ervoor verantwoordelijk is dat we in hoofdzaak over huis
eigenaars geïnformeerd zijn en dat de eigenlijke huisbewoners in belangrijke 
mate onderbelicht blijven. Het bronnenmateriaal dat bij het huizenonderzoek 
gebruikt wordt, bestaat immers voor een groot deel uit landcijnsboeken, koop
en verkoopakten, ... met andere woorden bronnen waarin in essentie de huis
eigenaars en niet de eigenlijke bewoners optreden. 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 kwamen we tot het besluit dat er minimaa1130 
huizen in de straten rond de Sint-Michielskerk gestaan hebben, een cijfer dat 
nauw aansluit bij de 135 namen die in het huisguldenregister vermeld worden. 
Deze vaststelling bevestigt de betrouwbaarheid van de voorgestelde topografi
sche reconstructie en onderschrijft nogmaals de bruikbaarheid van de 
retrogressieve werkwijze van het huizenonderzoek, ook voor onderzoek dat 
specifiek op de Middeleeuwen en op middeleeuwse sociale structuren gericht is. 

192 Willem de Backere fs Diericx, Adriaan vander Brugghen, Jacop van Hulst fs Jans, Pietervan 
Steels en Zegher de Mey fs Jans. 

193 Jan Outervuighen die gekend is als tijdelijke eigenaar van een deel van "de cleenen appel" 
gelegen in de Zeurzaksteeg op perceel 1379 (B 121 ), betaalde in het kader van de huisgulden
belasting 20 d. gr. in de Drabstraat 
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3.8.3. De huiseigenaars 

In totaal komen 59 huiseigenaars in het fiscale bronnenmateriaal van de eerste 
helft van de jaren '90 voor. Evenals in het onderdeel met betrekking tot de 
huisbewoners, werd een overzichtstabel ingevoegd met de personen die in de 
verplichte lening van 1492 en in het "conestable bouc" als belastingbetaler 
vermeld worden, uitgesplitst over de verschillende belastingklassen. 

Tabe/12: 

Belastingklassen 194 Verplichte lening Conestable bouc 

% alg.%19s % alg.%196 

- 120 16 48,48 67,04 1 8,33 46,35 

121 - 240 8 24,24 19,80 2 16,67 15,25 

241-480 5 15,15 8,04 5 41 ,67 26,49 

481 - 1200 2 6,06 3,72 3 25 9,63 

+ 1201 2 6,06 1,41 l 8,33 2,27 

TOTAAL 33 99,99 100,01 12 100 99,99 

In de verplichte lening worden 33 huiseigenaars vermeld 197 • Opvallend is 
opnieuw de sterke concentratie van leners in de twee laagste belastingklassen. 
De vermogenspiramide die op basis van het gegevensmateriaal met betrekking 
tot de huiseigenaars kan opgesteld worden, komt in grote lijnen overeen met het 
algemene beeld dat voor alle leners kon opgemaakt worden. Als belangrijkste 
verschillen kunnen aangestipt worden dat de basisgroep bij de huiseigenaars 
minder omvangrijk was en dat zowel de middengroep als de topgroep een stuk 
ruimer uitvielen. De heel sterk ongelijke vermogensverdeling die in het alge
meen voor de verplichte lening kon vastgesteld worden198 , was binnen de groep 
van huiseigenaars minder uitgesproken maar toch noch steeds een realiteit. 

Het bedrag dat gemiddeld door de huiseigenaars geleend werd, komt op 313,73 

194 Uitgedrukt in d. gr. Vl. 
195 M . BOONE, M. DUMON en B. REUSENS , lmmobiliënmarkt ... , p. 108. 
1
% Ibidem, p. I I 0. 

197 Pieter Aelgoet, Joos Beys fs Joos, Adriaen vander Brugghen, Jan de Brune, Anthonis Deynoot 
fs Victors, Augustijn Deynoot fs Pauwels, Lievin Diericx fs Pieters, Jan Doosterlijnc fs Jans, 
Lievin vander Eerven fs Gillis, Huughe Goethals fs Huughs, Pietervan Hauwaert, Jan de Haze 
fs Heindricx , Jacop Impens, de weduwe van Adriaen van Loo, Caerle van Loo fs Jans, Claeys 
de Maech, Lodewijc van Maercke fs Lodewijcx, Andries de Muenc, Jan de Pan fs Pieters, Jan 
de Pape fs Jans, Lievin Scockaert fs Jacops, Pieter van Steels, Jan vander Stichelen fs Joris, Pi eter 
vander Straten fs Michiels, Christiaen Stuer, Miehiel Stuer, Laureins Taetsse, Lievin Toebast, 
Vincent Tornoys, Jan Vlamijne fs Godevaerts, Pi eter de Wale, JanWijts en Jan vanderZyckelen. 

19R M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt ... , p. 108. 
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d. gr. en lag een heel stuk boven het gemiddelde voor de huisbewoners en het 
globale gemiddelde dat 173,74 d. gr. bedroeg. Het hoge gemiddelde bij de 
huiseigenaars is echter voor een groot deel toe te schrijven aan de opmerkelijke 
bedragen die de twee personen in de hoogste belastingklasse uitgaven met name 
1.440 d. gr. en 2.400 d. gr., een bedrag waarmee deze laatste huiseigenaar één van 
de negen topleners in de verplichte lening was 199

• De mediaan waarin deze 
extreme waarden minder doorwegen, lag een stuk lager en komt op 159 d. gr. uit. 
Daarmee staat hij nagenoeg op gelijke hoogte van de mediaan bij de huis
bewoners en bedraagt hij het dubbele van de algemene mediaan in de verplichte 
lening. Het beeld dat we van de huiseigenaars krijgen op basis van de verplichte 
lening ligt bijgevolg in het verlengde van wat voor de huisbewoners kon 
vastgesteld worden. De huiseigenaars die in de verplichte lening teruggevonden 
werden, stijgen net als de huisbewoners boven de gemiddelde leneruiten moeten 
tot de middengroepen en voor een groot deel zelfs tot de meer gegoede lagen 
binnen de Gentse samenleving op het einde van de 15de eeuw gerekend worden. 

De andere conclusies uit het onderdeel betreffende de huisbewoners worden 
eveneens bevestigd. Opnieuw stelt men vast dat in alle belastingklassen zowel 
de meest prestigieuze als de eerder tot de middengroepen van de ambachtswereld 
te rekenen ambachten vertegenwoordigd waren. Illustratief in dit kader is de 
figuur van Pi eter Aelgoet die als lid van het eerder in de middenmoot van het lid 
der 53 kleine neringen te situeren houtbrekersambacht 2.400 d. gr. leende. Dit 
bedrag, waarmee hij één van de absolute topleners in de verplichte lening was, 
kwam overeen met het loon van een geschoold metselaar voor 212 dagen 
arbeid200. Op slag moet deze persoon waarvan verder enkel geweten is dat hij in 
1493 negende schepen van de Keure was, financieel en sociaal in een ander 
daglicht geplaatst worden. Iemand die zo'n hoog bedrag ter beschikking kon 
stellen in het kader van een verplichte lening waarbij de terugbetaling verre van 
verzekerd was, kan immers niet anders dan bijzonder kapitaalkrachtig geweest 
zijn2oJ. 

In de tweede en derde belastingklasse zijn vrij veel politiek actieve personen 
terug te vinden wat er nogmaals op wijst dat in de lagere belastingklassen en in 
de fiscale middengroep heel wat personen met aanzien en prestige voorkomen. 
Van de dertien huiseigenaars die precies tot die tweede of derde belastingklasse 
behoorden, oefende ongeveer de helft in de loop van zijn carrière minstens één 
politieke functie uit. Twee van hen kunnen zelfs zonder problemen als echte 

199 Ibidem, p. 111. 
200 E. SCHOLLIERS, "Lonen teGent(XVe-XIXeeeuw)", in: C. VERLINDEN,e.a.,Dokumenten 

voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Deel/I. X!Ve- X/Xe eeuw, 
A: Vlaanderen, Brugge, "De Tempel", 1965, p. 386. 

201 Met betrekking tot de terugbetaling van de geleende bedragen zie: M. BOONE, M. DUMON en 
B. REUSENS, lmmobiliënmarkt ... , pp. 96-97 en pp. 114-116. 
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politieke zwaargewichten beschouwd worden: de ene oefende zes politieke 
functies uit, de andere zeven202

. 

In het kader van het "conestable bouc" werden 12 huiseigenaars getaxeerd203
. 

Hoewel er huiseigenaars in alle belastingcategorieën terug te vinden zijn, was 
hun aanwezigheid het meest uitgesproken in de drie middelste belastingklassen. 
Het samenleggen van het gegevensmateriaal betreffende de huiseigenaars met 
de cijfers voor het geheel van het "conestable bouc" leidt dan ook tot de volgende 
vaststellingen: verhoudingsgewijs was het aandeel dat werd ingenomen door 
personen in de laagste belastingklasse minderomvangrijk bij de belastingplichtige 
huiseigenaars dan op het niveau van alle belastingbetalers terwijl met betrekking 
tot de hogere belastingklassen precies het omgekeerde kon geconstateerd 
worden. De personen die vanuit de fiscale invalshoek van het "conestable bouc" 
in de middengroepen en de meer gegoede sociale klassen moeten gesitueerd 
worden, waren bijgevolg in groter getale terug te vinden onder de belastingplichtige 
huiseigenaars dan globaal genomen onder alle in het "conestable bouc" ver
melde belastingbetalers. 

Het bedrag dat gemiddeld door huiseigenaars betaald werd, kwam op 538 d. gr. 
en lag een heel eind boven het gemiddelde van het "conestable bouc" dat 
296,6 d. gr. bedroeg. Hetzelfde geldt wanneer beide medianen met elkaar 
vergeleken worden. De mediaan voor de belaste huiseigenaars bedroeg 432 d. gr. 
terwijl die voor alle belastingplichtigen op 260 d. gr. uitkwam. Deze cijfers tonen 
duidelijk aan dat de huiseigenaars vermogender en kap i taalkrachtiger waren dan 
de gemiddelde belastingplichtige in het "conestable bouc" en in hoofdzaak tot 
de meer gegoede kringen binnen de stedelijke samenleving behoorden. Deze 
gegevens mogen echter niet naar alle huiseigenaars toe geëxtrapoleerd worden. 
Bij de bespreking van de huisbewoners werd er immers reeds op gewezen dat de 
personen die in het "conestable bouc" zouden terug te vinden zijn bij voorbaat 
in verschillende stadswijken op de immobiliënmarkt actief waren en hoogst
waarschijnlijk tot de meer kapitaalkrachtigen in de Sint-Miebielswijk zouden 
behoren. 

In totaal werden 24 huiseigenaars in één van de twee huisguldenregisters 
teruggevonden204• Van die 24 betaalden er 16 de huisguldenbelasting volledig, 

202 Het gaat respectievelijk om Andries de Muenc en Pieter van Hauwaert. 
203 Joris Bauwins fs Pieters, Pietervanden Berghe fs Lievins, Jan de Crooc fs Gheeraerts, Lievin 

Diericx fs Pieters, Jan de Haze fs Heindricx, Pieter de Hertoghe, Denys Heyman fs Pieters, Jan 
Maes fs Christoffels, Heindrie Martins , Lievin de Moor fs Philips, Andries de Muenc en Jan de 
Pape fs Jans. 

204 Jan Aelgoet fs Pi eters, Joos Beys fs Joos, Jan vander Biest fs Stevins, Adriaen vander Brugghen, 
Goessin de Cleerc, Anthonis Deynoot fs Victors, Augustijn Deynoot fs Pauwels, Pieter Diericx 
fs Jans, Jacop vander Hulst fs Jans, Boudin Inghele, Fransais vanden Kethulle, Caerle van Loo 
fs Jans, Pietervan Melle , Zegher de Mey fs Jans, Lievin de Moor fs Philips, Jan Neyt, Lievin 
Scockaert fs Jacops, Pietervan Steels, Pietervander Straten fs Michiels, Miehiel Stuer, Lievin 
Toebast, Jan Vlamijne fs Godevaerts , Willem de Backere fs Diericx en Martin Bennijns fs 
Martins. 
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betaalde er één slechts 6 d. gr. en betaalden de overige 7 niets. Hoewel een 
meerderheid van 16 huiseigenaars kapitaalkrachtig genoeg was om de ge
vraagde 40 d. gr. op te brengen, betaalde nog steeds één op drie de huisgulden
belasting niet of niet volledig. Gaat men na wie die niet-betalers precies waren, 
dan ziet men geheel in overeenstemming met wat W. Blockmans vaststelde205, 

dat sommige onder hen zonder twijfel vermogend genoeg waren om de huis
gulden te kunnen betalen. Onder de niet-betalers bevinden zich onder meer een 
raadsheer in de Raad van Vlaanderen die vier huizen binnen onze omschrijving 
in eigendom had206 en een huiseigenaar die in de loop van zijn carrière minstens 
vier politieke functies uitoefende en als Heilige-Geestmeester actief was207• 

Alles samengenomen was een overgrote meerderheid van zowat 80% van de 
teruggevonden huiseigenaars kapitaalkrachtig genoeg om de huisguldenbelasting 
te kunnen betalen, cijfers die in schril contrast staan met het gegeven dat zowat 
de helft van de inwoners van de Sint-Michielsparochie en van de Sint
Jacobsparochie de huisgulden niet betaalde en in de ogen van de tijdgenoot als 
arm aanzien werd. 

3.8.4. De niet-residerende huiseigenaars en de personen die slechts kort
stondig als eigenaar binnen de afgebakende geografische omschrij
ving opgetreden zijn 

Alles samengenomen werden 17 personen die in één van deze categorieën onder 
te brengen zijn, teruggevonden in het fiscale bronnenmateriaal van de eerste helft 
van de jaren '90: 4 niet-residerende huiseigenaars208

, 3 personen die binnen een 
jaar een door hen aangekocht huis opnieuw doorverkocht hebben209 en 10 
personen die deel uitmaken van de groep van erfgenamen210

• 

De twee niet-residerende huiseigenaars die in het register van de verplichte 
lening teruggevonden werden, behoorden tot een kleine groep van 149 personen 
die in plaats van te lenen, een bedrag betaalden21 1

• De ene niet-residerende 

205 Bij zijn onderzoek van enkele staten van goed van personen die in het register van de 
huisguldenbelasting in de Sint-Jacobsparochie vermeld worden, stelde W. Blockmans meer
maals vast dat kapitaalkrachtige families de huisguldenbelasting niet of niet volledig betaald 
hebben. W. BLOCKMANS, "De vermogensstruktuur ... ", p. 147. 

206 Fransois vanden Kethulle, raadsheer in de Raad van Vlaanderen was eigenaar van een huis 
gelegen langsheen de Leie (1248-1249 huis 4) en van drie huizen in de Huurdochterstraat (1249-
1250 huis 1 en de twee huizen gelegen op perceel 1256). 

207 Jan Vlamijne fs Godevaerts was eigenaar van een huis in de Zeurzaksteeg genaamd de "clocke" 
(1380 B 120). 

208 Joos de Beer, Miehiel Croeselins, Jacop Ruuflaert fs Jansen Jan vander Pale. 
209 Joos Sammelins fs Symoens, Heyndric van Testele en Jan Weyns fs Jans. 
210 Willem de Cusere, Jan Dhauwe, Lievin vander Haghen fs Michiels, Jan vanden Kethulle fs 

Fransois, Philippe Nevelijnc, Goossin Pieters, Pieter de Ruddere fs Gillis, Jacop de Steen werp
ere, Jan Uutervulghen en Joos vander Zwalmen. 

211 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, !mmobiliënmarkt ... , p. 106. 
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huiseigenaar betaalde 40 d. gr., een bedrag dat samenvalt met de mediaan van 
alle betaalde bedragen212

, terwijl de andere daar opmerkelijk boven uit steeg. Hij 
betaalde 480 d. gr., een bedrag dat door nauwelijks iets meer dan 5% van de 
personen in de verplichte lening overschreden werd, wat zijn financiële draag
kracht aangeeft. De enige niet-residerende huiseigenaar die in het kader van het 
"conestable bouc" vermeld wordt, betaalde 960 d. gr. Hij kwam daarmee in de 
tweede hoogste belastingschijf terecht en stak een heel stuk boven de gemid
delde belastingbetaler uit. In het register van de evenredige huizen- en rente
belasting in de Sint-Jacabsparochie kunnen opnieuw twee niet-residerende 
huiseigenaars aangetroffen worden. De ene was eigenaar van een huis in de Sint
Michielsstraat en huurde een huis in de Onderstraat terwijl de andere naast een 
huis in de Drabstraat nog andere bezittingen in de Saais teeg had213

• Het gaat om 
personen die in verschillende wijken bezittingen hadden en een uitgebreid 
vermogen hadden. Zeker voor wat de niet-residerende huiseigenaar betreft die 
benevens zijn huis in de Drabstraat ook nog uitgebreide bezittingen in de 
Saaisteeg had, kan men probleemloos aannemen dat hij tot de meer gegoede 
stedelijke kringen behoorde. Hij was immers ook de niet-residerende huis
eigenaar die in het "conestable bouc" vermeld werd en daar een bedrag van 960 
d. gr. betaalde. De drie niet-residerende huiseigenaars tenslotte die in één van de 
huisguldenregisters vermeld worden, betaalden allemaal de volle 40 d. gr. Alle 
voornoemde gegevens samen voeren slechts tot één conclusie en bevestigen het 
reeds eerder geformuleerde vermoeden dat de niet-residerende huiseigenaars 
een groep kapitaalkrachtige stedelingen vormden. 

Het besproken fiscale bronnenmateriaal bevat weinig informatie over de perso
nen die binnen de tijdspanne van één jaar een door hen aangekocht huis opnieuw 
doorverkocht hebben. Drie van de 9 personen die tot deze categorie behoorden, 
werden in een fiscaal register teruggevonden maar daar het twee maal om een 
forfaitaire belasting gaat, kunnen er nauwelijks conclusies getrokken worden214

• 

Enkel met betrekking tot Jan Weyns fs Jans die in het kader van de evenredige 
huizen- en rentebelasting in de Sint-Jacabsparochie belast werd, kan iets meer 
gezegd worden. Hij huurde een kamer en een kelder in het Pauwinnes teen, een 
steen in de Langemunt dat in de jaren '90 aan 5 gezinnen onderdak bood215

• Het 
armtierig karakter van dit huis is alvast een interessant gegeven daar het het idee 
van speculatie als drijfveer voor de personen die binnen de tijdspanne van één 

212 Ibidem, p. 107. 
213 Het gaat om Jan vander Pa1e. In het register van de evenredige huizen- en rentebelasting wordt 

hij enkel als eigenaar van twee renten in de Saaisteeg vermeld maar op basis van de akten die 
in de jaarregisters van de schepenen geregistreerd werden, kennen we hem ook als eigenaar van 
een huis in de Saaisteeg. W. BLOCKMANS, "De vermogensstruktuur ... ", p. 154; SAG, reeks 
330, 40, f"43v 0

, 21 maart 1496 (n.s.). 
2 14 Heyndric van Testele betaalde de forfaitaire belasting van 12 d. gr. die tussen 15 augustus 1491 

en 14 augustus 1492 per opperkoningstavelrij geheven werd en Joos Sammelins fs Symoens 
betaalde de huisguldenbelasting. 

215 W. BLOCKMANS, "Peilingen naar ... ", p. 226 en Idem, "De vermogensstruktuur. .. ", p. 150. 
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jaar een door hen aangekocht huis opnieuw doorverkocht hebben, lijkt te 
ontkrachten. 

Tot slot zijn er nog de personen die gedurende een korte periode een deel van een 
huis dat hen bij erfenis was toegekomen in eigendom gehad hebben. In eerste 
instantie stellen we vast dat de erfgenamen die in de verplichte lening werden 
teruggevonden tot de middengroepen en de meer gegoede maatschappelijke 
kringen kunnen gerekend worden. Drie van de vijf erfgenamen die in de 
verplichte lening vermeld worden, behoorden tot de laagste belastingcategorie, 
één erfgenaam werd aangetroffen in de tweede fiscale klasse tot 240 d. gr. en een 
derde in de tweede hoogste categorie met bedragen tot maximaal 1.200 d. gr. 
Deze laatste belastingbetaler is Jan vanden Kethulle fs Fransais die in de loop van 
zijn carrière negen politieke functies uitoefende en die gekend is als eigenaar van 
een erfdeel in vier huizen binnen onze omschrijving. Een vooraanstaand en 
vermogend man dus die in de hogere fiscale klassen verwacht werd. Wat het 
"conestable bouc" betreft, werden de namen van twee erfgenamen teruggevon
den. Beide behoorden tot de tweede belastingklasse tussen 121 en 240 d. gr. en 
één van hen oefende ook nog de prestigieuze functie van opperkoningstavel 
buiten de Sint-Jorispoort uit2 16

• Van de acht erfgenamen die in één van beide 
huisguldenregisters vermeld worden, betaalden er vijf de volle 40 d. gr. terwijl 
de drie andere respectievelijk 20, 24 en 32 d. gr. betaalden. Hoewel een aantal 
erfgenamen duidelijk problemen ondervond bij het betalen, was niemand in die 
mate hulpbehoevend dat hij totaal geen bijdrage kon leveren. We stellen dus vast 
dat de meerderheid van de erfgenamen, net zoals het merendeel van de huis
bewoners en huiseigenaars in de maatschappelijke middengroepen te situeren is 
wat geheel in het verlengde ligt van de conclusies met betrekking tot deze 
categorie in de voorgaande hoofdstukken. 

3.8.5. Besluit 

Onderzoek van het fiscale bronnenmateriaal van de jaren 1492-1494 toonde 
duidelijk aan dat het fiscale profiel van de huisbewoners, de huiseigenaars en de 
personen die konden ondergebracht worden bij de groep van erfgenamen in 
elkaars verlengde liggen. De straten in de omgeving van de Sint-Michielskerk 
komen als welvarend uit het onderzoek naar voren. Het meerendeel van de 
huisbewoners en -eigenaars steeg een heel stuk boven de gemiddelde 
belastingbetaler uit en kon op basis van zijn belastingbijdrage op globaal 
stedelijk niveau tot de middengroepen en de meer gegoede maatschappelijke 
milieus gerekend worden. Verder werd ook het rijke karakter van de niet
residerende huiseigenaars opnieuw bevestigd. Enkel met betrekking tot de 

2 16 Jacop de Steenwerpere was opperkoningstavel buiten de Sint-Jorispoort M. BOONE, Sociale 
structuren te Gent op het einde van de XVe eeuw, Gent, RUG (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling), 1977,11, p. 117. (Prom. : Prof. dr. W. Prevenier.) 
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personen die binnen de tijdspanne van één jaar het door hen aangekochte huis 
opnieuw doorverkocht hebben, konden weinig interessante gegevens aange
bracht worden. Wel beschikken we over nieuwe aanwijzingen om te stellen dat 
er bij deze personen geen sprake was van huizenspeculatie maar dat er andere 
redenen aan de basis moeten gelegen hebben van het snelle doorverkopen van 
hun huis. 

Tot slot kon aan de hand van het huisguldenregister van de Sint-Michielsparochie 
de betrouwbaarheid van de werkmethode van het huizenonderzoek getoetst 
worden. Enerzijds kwamen we tot de conclusie dat de voorgestelde topografi
sche reconstructie in hoge mate betrouwbaar is en anderzijds werd nogmaals 
duidelijk aangetoond dat de aard van het bij het huizenonderzoek gebruikte 
bronnenmateriaal ervoor verantwoordelijk is dat in hoofdzaak met betrekking 
tot huiseigenaars informatie kan verzameld worden en dat de eigenlijke huis
bewoners onderbelicht blijven. 

3.9. HUIZENBEZIT 

3.9.1. Inleiding 

In een aantal publicaties werd reeds aangetoond dat onderzoek naar huizen en 
huizenbezit een vruchtbare weg is voor de studie van sociale structuren en voor 
het onderzoek naar de stedelijke sociale topografie217 . Het huis dat iemand in 
eigendom heeft of waarin iemand woont, is immers een belangrijke indicatie 
voor zijn sociale status, zijn aanzien en vermogen218. Toch dient erop gewezen 
te worden dat de eigenlijke woonsituatie sterk kan afwijken van de huizen
kwaliteit219. In voorgaande hoofdstukken werd immers reeds herhaaldelijk 
aangegeven dat er nauwelijks informatiegegevens met betrekking tot huurders 
kunnen verzameld worden en dat het beschikbare bronnenmateriaal niet toelaat 
in te schatten in welke mate er verschillende gezinnen in eenzelfde gebouw 
samengeleefd hebben. Studie van de huizenkwaliteit levert bijgevolg dan ook 
steeds het meest gunstige beeld van de woonsituatie op. 

Het opzet van dit hoofdstuk is tweeledig. In eerste instantie wordt, uitgaande van 
de waarde van de huizen, de sociale topografie van de omgeving van de Sint
Miebielskerk opgemaakt. Om daartoe te komen, worden de huizen binnen het 

2 17 Interessante voorbeelden zijn de reeds eerder vermelde licentiaatsverhandelingen van M. 
DUMON en B. REUSENS. Zie ook de uitgave M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, 
Immobiliënmarkt ... , 285p. 

2 1R L. DESAINT MOULIN, La construction et la propriété des maisons, expressions des structures 
sociales. Seraing depuis te début du X/Xe siècle, Bruxelles, 1969, 306p. 

219 J. DE BELOER, "De behuizing te Antwerpen op het einde van de XVIIIe eeuw", in: Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, VIII, 1977, 3-4, p. 371 en p. 418. 
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onderzoeksgebied op basis van hun verkoopwaarde in verschillende huizen
categorieën opgedeeld waarbij methodologisch het voorbeeld van M. Durnon en 
B. Reusens gevolgd wordt. In tweede instantie worden de persoonsgebonden 
informatiegegevens gekoppeld aan de afzonderlijke huizen om na te gaan of de 
sociale status van de personen die met het onderzoeksgebied in verband stonden, 
weerspiegeld wordt in de verkoopwaarde van hun huizen. 

Voor wat het huizenbezit betreft, hebben we ons beperkt tot iemands bezittingen 
binnen de omschrijving van hetonderzoeksgebied rondom de Sint-Michielskerk 
en geen rekening gehouden met mogelijke eigendommen in andere stadsdelen 
of buiten Gent. Deze keuze heeft geen invloed op de waarde van het onderzoek 
betreffende de sociale topografie van de wijk waarbij huisprijzen als waarde
meter fungeren, maar heeft in het kader van het tweede deel van onze doelstelling 
wel tot gevolg dat het beeld met betrekking tot enkele meer vermogende 
individuen, enigszins vertekend zal zijn. 

3.9.2. Huizencategorieën 

Het opsplitsen van de huizen over de verschillende huizencategorieën gebeurt op 
basis van de huisprijzen die konden berekend worden aan de hand van de 
informatiegegevens in de verkoopakten uit de jaarregisters van de schepenen van 
de Keure. Voor de precieze berekening van de huisprij zen, werd het voorbeeld 
van M. Durnon en B. Reusens gevolgd. Om zicht te krijgen op de totale 
verkoopwaarde van een huis moeten immers naast de eigenlijke verkoopsom die 
in de meeste verkoopakten vermeld wordt, ook de cijnzen, erf- en lijfrenten die 
op een huis drukten en die bij de verkoop van een huis ten laste van de koper 
kwamen, verrekend worden. Deze periodieke bedragen moeten omgerekend 
worden om ze in een vaste kapitaalwaarde te kunnen uitdrukken en de eigenlijke 
verkoopwaarde van een huis te kunnen bepalen. M. Durnon en B. Reusens 
berekenden voor de perioden 1483-1493 en 1493-1503 de rentevoeten volgens 
dewelke cijnzen, erf- en lijfrenten moeten omgerekend worden, wil men een 
betrouwbaar beeld krijgen van hun vaste kapitaal waarde. Voor de erfrenten gold 
in de periode 1483-1493 de 16de penning(= 6,25%) en in de periode 1493-1503 
de 15de penning(= 6,66%), terwijl de lijfrenten in beide perioden volgens de 8ste 
penning ( = 12,5%) moeten omgerekend worden220

, rentevoeten die we bij het 
bepalen van onze huisprijzen aangehouden hebben. Bij het berekenen van 
huisprijzen na 1503 werden de cijnzen, erf- en lijfrenten volgens de rentevoeten 
die geldig waren in de periode 1493-1503 omgerekend. Na 1503 kunnen er 
verschuivingen opgetreden zijn maar deze waren zeker niet van die aard dat een 
huis bij omrekening volgens de rentevoeten van vóór 1503 in een totaal 
verkeerde categorie terechtkomt. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is dat de 

220 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, Immobiliënmarkt . .. , p. 60. 
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huizen waarvoor zowel vóór als na 1503 een huisprijs kon berekend worden 
steeds in dezelfde categorie terechtkomen. Om heel concreet na te gaan of de 
rentevoeten van na 1503 aansloten bij die uit de periode 1493-1503, werden voor 
alle akten van na 1503 die betrekking hadden op een rentebezetting, de rente
voeten berekend. Van de 69 rentevoeten die konden berekend worden, kwamen 
we voor de erfrenten 61 keer op de 16cte of op de 15cte penning uit en de enige 
lijfrente in het bronnenmateriaal werd verkocht tegen de 12cte penning. We 
beschikken bijgevolg over voldoende argumenten om te stellen dat de gehan
teerde werkwijze in het kader van de voornoemde doelstellingen methodologisch 
verantwoord is. Dat de precieze bedragen met enige voorzichtigheid dienen 
benaderd te worden, is ook voor de periode 1483-1503 aangeraden daar het 
tenslotte vaak om een omrekening gaat waarbij de rentevoeten niet met zeker
heid gegeven zijn. Aan de orde van grootte van de bedragen daarentegen kan niet 
getwijfeld worden, wat in het kader van onze doelstellingen het belangrijkste is. 

Niet alleen voor huizen die integraal het voorwerp van een transactie uitmaakten, 
maar ook voor huizen waarvan slechts een deel verkocht werd, probeerden we 
een huisprijs te bepalen. Uitgaande van de verkoopprijs van een welbepaald deel 
werd dan de verkoopwaarde van het volledige huis berekend. Vroeger onder
zoek wees immers uit dat de huisprijzen die op deze manier berekend werden vrij 
betrouwbaar zijn221

• Aangezien de benaderende waarde van de huizen van 
prioritair belang was en er bij voorkeur zoveel mogelijk huizen bij het onderzoek 
betrokken werden, werd voor deze werkwijze geopteerd. Dit alles resulteerde 
erin dat voor 52 van de 131 huizen binnen het onderzoeksgebied een huisprijs 
kon berekend worden. 

Bij de afbakening van de huizencategorieën werden naar het voorbeeld van M. 
Durnon en B. Reusens 5 categorieën onderscheiden: een eerste categorie van 
goedkope huizen met een huisprijs tussen 0 en 5.000 d. gr., een tweede categorie 
van bescheiden huizen met een verkoopwaarde tussen 5.000 en 10.000 d. gr., een 
derde categorie van 10.000 tot 15.000 d. gr. waartoe de vrij dure huizen kunnen 
gerekend worden, een vierde categorie met dure huizen tussen 15.000 en 20.000 
d. gr. en tot slot een categorie met zeer dure huizen waarvan de huisprijs boven 
de 20.000 d. gr. uitsteeg222

• 

221 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt ... , pp. 169-170. De auteurs van 
dit werk hebben een steekproef gedaan, lopend over een periode van twaalf jaar en stelden 
daarbij vast dat de prijzen van de huizen die integraal verkocht werden nauw aansluiten bij de 
huisprijzen die konden berekend worden voor huizen die slechts gedeeltelijk verkocht werden. 

222 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, lmmobiliënmarkt ... , p. 65. 
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Tabel13: 

Huizencat.223 Prijs224 Perceelnummer 

0-5.000 1.620 1330 (kant Sint-
Michielskerk) 

1.680 1245-1247 huis 2 

3.432 1245-1247 huis! 

3.631 1367-1368 huis 2 
(naast hoekhuis) 

3.990 1355 

4.440 1294 (huis 
aangebouwd aan 
de Torrepoort) 

5.000-10.000 5.658 1339-1340 huis 2 

5.715 1251-1255 huis 4 

5.791 1343-1344 huis I 

6.331 1346-1346 bis 
huis 11 (nst. de stal 
v.h. hofvan 
Fiennes) 

6.937 1367-1368 huis I 

7.477 1404 

7.591 1343-1344 huis 2 

7.774 1354 "Rode pot" 

8.049 1361-1362 stal 
"Vijf helmen" 

8.145 1251-1255 huis 3 

8.341 1248-1249 huis 2 

8.640 1321 

8.940 1357 

9.332 1339-1340 huis I 

9.362 1339-1340 huis 6 

223 Uitgedrukt in d. gr. Vlaams. 
224 Uitgedrukt in d. gr. Vlaams. 

Straat Datum %225 Alg. %226 

1 2 

Huurdocht 05-04-1499 11 ,54 51,91 64,58 

voet Sint- 02-09-1488 
Michielsbrug 

voet Sint- 14-10-1498 
Michielsbrug 

Korenlei 30-03-1498 
(n.s.) 

Drabstraat 30-10-1497 

Poel 22-05-1506 
(Torrepoort) 

Poel 09-10-1511 32,69 28,09 22,86 

Sint-Michiels. 28-09-1518 

Drabstraat 11-04-1502 

Penssteeg 06-07-1520 

Korenlei 21-08-1510 

Poel 17-04-1504 

Drabstraat 12-04-1510 

Drabstraat 16-03-1496 
(n.s.) 

Drabstraat 03-02-1500 
(n.s.) 

Sint-Michiels. Ol-08-1517 

Langs Leie 07-04-1508 
(n.s.) 

Sint-Michie1s. 10-01-1487 
(n.s.) 

Drabstraat 01-0l-1513 
(n.s.) 

Poel 10-08-1502 

Poel 10-10-1510 

225 In deze kolom wordt vermeld hoeveel procent van de huizen waarvoor een huisprijs kon 
berekend worden in een welbepaalde huizencategorie thuishoort. 

226 In deze kolom wordt vermeld hoeveel procent van de huizen waarvoor B. Reusens (kolom onder 
de noemer l) en M. Durnon (kolom onder de noemer 2) een huisprijs konden berekenen, in de 
verschillende huizencategorieën kon ondergebracht worden. M. BOONE, M. DUMON en B. 
REUSENS, Immobiliënmarkt ... , p. 65 . 
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9.660 1389 Drabstraat 

9.776 1248-1249 huis 3 Langs Leie 

I 0.000-15.000 11.311 1410 Poel 

ll.790 1343-1344 huis 3 Drabstraat 

11.959 1249-1250 huis 2 Huurdoch ter. 

13.056 1361-1362 "Proost" Drabstraat 

13.316 1379 "Casant" Zeurzaksteeg 

13.471 1320 Sint-Michiels. 

14.273 1249-1250 huis I Huurdochter. 

14.400 1362 Korenlei 

15.000-20.000 15.466 1259 Sint-Michiels. 

15.632 1248-1249 huis 4 Langs Leie 

16.111 1392 j O Drabstraat 

17.920 1393 Drabstraat 

18.240 1248-1249 huis!& 2 Langs Leie 

18.540 1412-1415 Poel 

18.640 1402-1403 (kant Poel 
Minnebrug) 

19.200 1366 Korenlei 

19.351 1332 (kant Huurdochter. 
Sint-Michie1skerk) 

+20.000 20.160 1390 Drabstraat 

21.120 1332 Huurdoch ter. 

22.501 1402-1403 Poel 
"De maagd van 
Gent" 

23.044 1380 Zeurzaksteeg 

24.003 1407 Poel 

24.285 1395 Drabstraat 

24.707 1413 Poel 

25.456 1394 Drabstraat 

27.240 1339-1340 huis 5 Poel 

35.402 1252-1253 Langs Leie 
"Lintworm" 

52.486 1406 Poel 

55.839 1327 "Hof van Poel 
Wacken" 

MEDIAAN: 11.959 d. gr. 
GEMIDDELDE: 14.831 d. gr. 

08-06-1506 

02-03-1486 
(n.s.) 

03-04-1511 15,38 9,91 6,50 
(n.s.) 

27-04-1513 

23-02-1516 
(n.s.) 

29-10-1487 

19-12-1503 

1514-1515 

15-01-1521 
(n.s.) 

07-11-1506 

08-08-1511 17,31 4,83 2,52 

20-08-1513 

23-05-1509 

14-11-1486 

11-09-1487 

14-06-1512 

17-01-1515 
(n.s.) 

06-01-1492 
(n.s.) 

14-10-1505 

13-11-1489 23,8 5,18 3,70 

16-09-1503 

15-09-1511 

19-05-1513 

16-05-1509 

24-07-1518 

09-08-1498 

04-07-1508 

10-02-1513 
(n.s.) 

29-10-1500 

12-02-1516 
(n.s.) 

05-12-1489 
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Binnen het onderzoeksgebied konden huizen uit alle huisprijscategorieën terug
gevonden worden. De categorie van goedkope huizen met een verkoopwaarde 
tot 5.000 d. gr. was echter het zwakst vertegenwoordigd. In vergelijking met de 
cijfergegevens die betrekking hebben op de hele stad in de periode 1483-1503, 
lag het aantal goedkope huizen aanzienlijk lager dan op globaal stedelijk niveau . 
Terwijl nauwelijks iets meer dan 1 op I 0 van de huizen waarvoor een huisprijs 
kon berekend worden in deze prijsklasse moet ondergebracht worden, steeg 
zowat de helft van de huizen in de periode 1483-1493 en 65 % van de huizen in 
de jaren 1493-1503 qua verkoopprijs niet boven de 5.000 d. gr. uit. Precies het 
omgekeerde kan vastgesteld worden voor de drie hoogste huisprijscategorieën. 
Terwijl gemiddeld zo'n 16% van de huizen in de periode 1483-1503 een 
verkoopwaarde had die boven de I 0.000 d. gr. lag, kwam 56% van de huizen 
binnen het onderzoeksgebied boven die grens uit en één op vier van de huizen 
waarvoor een huisprijs kon berekend worden, hoorde in de duurste categorie 
thuis. Het welstellend karakter van het onderzoeksgebied wordt verder nog 
bekrachtigd wanneer de gemiddelde verkoopprijs en de mediaan in beschou
wing worden genomen. De mediaan die op I 1.959 d. gr. ligt, komt overeen met 
de verkoopwaarde van een vrij duur huis terwijl de gemiddelde huisprijs kan 
gelijk gesteld worden aan de verkoopwaarde van een als vrij duur tot duur te 
bestempelen huis . 

Tabel14: 

Straatnaam Aantal Totaal %227 Mediaan228 Gemiddelde229 

huis- aantal 
prijzen huizen 

Drabstraat-Poel- 28 58 48,28 11.790 16.861 
Torrepoort 

Korenlei en 11 15 73,33 9.776 12.425 
langs de Leie230 

Huurdochterstraat 5 IS 33,33 14.273 13.665 

Sint-Michielsstraat 5 26 19,23 8.640 10.287 
en -plein 

Penssteeg23 1 1 6 16,67 (6.331) (6.331) 

Zeurzaksteeg 2 11 18,18 13.316 18.180 

227 In deze kolom wordt aangegeven voor hoeveel procent van de huizen die in een welbepaalde 
straat gelegen waren een huisprijs kon berekend worden. 

228 Uitgedrukt in d. gr. Vlaams. 
229 Uitgedrukt in d. gr. Vlaams. 
230 Bij deze huizen werden ook de twee laphuisjes aan de voet van de Sint-Michielsbrug geteld . 

Worden deze buiten beschouwing gelaten dan komt de mediaan op 14.400 d. gr. en het 
rekenkundig gemiddelde op 14.618 d. gr. uit. 

23 1 De bedragen in de kolom "mediaan" en "gemiddelde" staan tussen ronde haakjes genoteerd 
omdat voor slechts één huis in de Penssteeg een huisprijs kon berekend worden. 
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Een eerste opvallend gegeven in tabell4 is dat we met betrekking tot het geheel 
Drabstraat-Poel-Torrepoort, de Korenlei en de huizen langsheen de Leie over 
veel meer informatie beschikken dan voor de andere straten binnen het onderzoeks
gebied. Dit verschil in informatiedichtheid heeft belangrijke repercussies naar 
de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten toe in die zin dat de conclusies 
met betrekking tot de Sint-Miebielsstraat en het Sint-Michielsplein, de Zeurzak
steeg en de Penssteeg op heel wat minder materiaal zullen gebaseerd zijn en 
bijgevolg een meer hypothetisch karakter zullen behouden. 

De mediaan van de huisprijzen lag het hoogst in de Huurdochterstraat en de 
Zeurzaksteeg, twee straten die op basis van de verkoopwaarde van de huizen als 
redelijk dure straten kunnen gekarakteriseerd worden. Worden de twee goed
kope laphuisjes aan de voet van de Sint-Miebielsbrug buiten beschouwing 
gelaten, dan komt ook de mediaan voor de Korenlei en de huizen langsheen de 
Leie op een heel hoog niveau te liggen. De Sint-Miebielsstraat en aansluitend 
daarbij het Sint-Miebielsplein daarentegen waren evenals de Penssteeg eerder 
bescheiden straten. De mediaan voor de Sint-Miebielsstraat en het Sint
Miebielsplein lag met 8.640 d. gr. op het niveau van een huis met een vrij 
bescheiden karakter. Enigszins verwonderlijk, was de mediaan die kon berekend 
worden voor de Drabstraat en de Poel. Hoewel het niveau van een vrij duur huis 
nog bereikt wordt, lag de mediaan toch een stuk onder die van de Korenlei -de 
twee laphuisjes buiten beschouwing gelaten- de Huurdochterstraat en de Zeur
zaksteeg, dit terwijl de Drabstraat en de Poel in de voorgaande hoofdstukken 
steevast als de meest prestigieuze straten uit het onderzoek naar voren kwamen. 
Zelfs de mediaan die geldig was voor het volledig onderzoeksgebied lag hoger. 
Moethieruitgeconcludeerd worden dat de meest invloedrijke en vooraanstaande 
personen binnen het onderzoeksgebied, in eerder als "middelmatig" te omschrij
ven huizen gewoond hebben en dat de verkoopwaarde van een huis slechts een 
vage afspiegeling is van het sociaal aanzien en de financiële mogelijkheden van 
de eigenaar? Nadere analyse van het gegevensmateriaal toont echter aan dat het 
eerder om een schijntegenstelling dan om een echte contradictie gaat. Van de 12 
huizen in tabel 13 met een verkoopwaarde van minimum 20.000 d. gr., moeten 
er 9 in de Drabstraat en op de Poel gesitueerd worden waaronder ook de twee 
duurste woningen meteen verkoopwaarde van meer dan 50.000 d. gr. Eén op drie 
huizen in het geheel Drabstraat-Poel waarvoor een huisprijs kon berekend 
worden, moet dus als zeer duur bestempeld worden. Het rekenkundig gemid
delde van de huisprijzen is in dit kader een veel duidelijker indicatie dan de 
mediaan waarin de extreme waarden minder doorwegen. De gemiddelde verkoop
waarde van huizen in de Drabstraat en op de Poel werd berekend op 16.861 d. 
gr., de verkoopwaarde van een duur huis en één van de hoogste gemiddelden 
binnen het onderzoeksgebied. De belangrijkste conclusie die hieraan kan gekop
peld worden, is dat er van uitgesproken segregatie geen sprake was. In de 
Drabstraat en op de Poel, waar de meest vooraanstaande personen binnen het 
onderzoeksgebied gewoond hebben en waareveneens de overgrote meerderheid 
van de allerduurste woningen in de omgeving van de Sint-Miebielskerk moet 
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gesitueerd worden, stonden ook meer bescheiden en goedkopere woningen die 
door minder gegoede lieden bewoond werden. 

3.9.3. Huizenbezit als indicator voor sociale positie en vermogen 

Om de onderzoeksresultaten die vanuit verschillende invalshoeken geboekt 
werden met elkaar te kunnen confronteren, werd een overzichtstabel ingevoegd 
waarin naast de huisprijzen ook verschillende persoonsgebonden informatie
gegevens werden opgenomen. Als basismateriaal voor deze tabel fungeerden de 
akten die in het vorige onderdeel gebruikt werden om de verkoopwaarde van de 
huizen te berekenen. Van de personen die daarin als koper of verkoper optreden, 
is immers vrij precies geweten hoeveel ze voor hun huis betaald of ontvangen 
hebben wat een stevige basis is om hen tegen elkaar af te wegen. 

De personen die als belanghebbende partij vermeld worden in een akte waarin 
slechts een deel van een huis verkocht wordt en van wie met zekerheid geweten 
is dat ze het desbetreffende huis nooit in volle eigendom gehad hebben, werden 
niet in de tabel opgenomen. De verkoopwaarde van het volledige huis kan 
immers niet als betrouwbare graadmeter voor hun sociale en financiële positie 
gebruikt worden. Niets garandeert immers dat iemand die een deel van een huis 
in bezit had ook kapitaalkrachtig genoeg was om het volledige huis aan te kopen. 
Met betrekking tot akten waarin in de nasleep van een overlijden een erfdeel 
doorverkocht wordt, werd in de tabel enkel de naam van de erfgever opgenomen. 
Hij stond het nauwst van alle betrokken personen met het huis in verband en de 
verkoopwaarde van het huis is in essentie een afspiegeling van zijn vermogen en 
sociale status. In de tabel werden naast de naam van weduwen die kort na het 
overlijden van hun echtgenoot als verkoper van een huis zijn opgetreden de 
persoonsgebonden informatiegegevens van hun overleden echtgenoot vermeld. 
Daar voor de meeste vrouwen geen verdere identificatiegegevens werden 
teruggevonden, is dit de enige manier om zicht te krijgen op hun maatschappe
lijke positie. 

Verscheidene personen werden in verband met meerdere huizen teruggevonden 
en komen zodoende verschillende keren in de overzichtstabel voor. Om dubbel
tellingen te vermijden en de betrouwbaarheid van de conclusies te vrijwaren, 
werden deze personen in de eigenlijke analyse slechts één keer meegeteld, met 
name in het kader van het duurste huis dat ze in bezit hadden. Op de plaatsen waar 
ze in de analyse niet meegeteld worden maar toch in de tabel voorkomen, werden 
de namen van deze personen in cursief geplaatstom hen duidelijk van de anderen 
te onderscheiden. 

Om nog nader te kunnen ingaan op de vraag of de sociale status van een eigenaar 
weerspiegeld wordt in de verkoopwaarde van zijn huis, werden ook de huis
eigenaars en huisbewoners die politiek actief geweest zijn, als pachter-ontvan-
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ger, als Heilige-Geestmeester of als kerkmeester zijn opgetreden en die in 
verband gestaan hebben met een huis waarvan de verkoopwaarde kon berekend 
worden, in de tabel opgenomen. De namen van deze personen werden wel tussen 
ronde haakjes geplaatst om aan te geven dat de huisprij s in het kader van een 
andere verkoop berekend werd en in tussentijd lichte wijzigingen kan ondergaan 
hebben. Het jaartal dat bij deze personen in de kolom "datum" is opgenomen, 
verwijst naar het jaar waarin ze voor het eerst in het bronnenmateriaal verschij
nen als in verband staande met het desbetreffende huis. In de andere gevallen 
staat in deze kolom het jaar waarin de verkoopakte werd opgemaakt op basis 
waarvan de huisprij s berekend werd. 

Tabell5232
: 

Prijs233 Jaar Namen Beroep Ambacht234 PoJ.235 H.G. meester Pachter-
of ontvanger 

kerkmeester 

1.620 1499 Arnaud Claeys 

Willem de Backere 
fs Diericx 

1.680 1488 Goessin de Cleerc Meersenier 

Pieter Eyen fs Lievins 

3.432 1498 Vrijde vander Beke 
wed. Jan vander 
Muelene 

Jan de Smet 
fs Lauwereyns 

3.631 1498 Jan vander Meere 

Claeys de Mey H.C. meester Jxpacht 
fs Zeghers 

3.990 1497 Jan van Eedinghen 

Jacop de Rammeleere 
fs Simons 

4.440 1294 Jan Willaeys Meersenier 

5.658 1511 Beatrijse van Vleeshouwer 4 H.C. meester Jxpacht 
Tempelberghe wed. 
Joos van Mellefs Joris 

Adriane van Melle 

5.715 1518 Pieter vanden Houcke 
fs Jans 

232 De perceelnummers werden niet in de tabel opgenomen daar ze aan de hand van de verkoop
waarde gemakkelijk in tabel 13 kunnen opgezocht worden. 

233 Uitgedrukt in d. gr. Vlaams. 
234 In deze kolom wordt vermeld welke functies iemand binnen een ambachtsbestuur heeft 

waargenomen. 
235 In deze kolom wordt aangegeven hoeveel politieke functies iemand in de loop van zijn carrière 

heeft uitgeoefend. 

97 



Charles van Fleury Gerechts-
dienaar 

5.791 1502 Jan de Neckere fs Jans Brouwer 

Matthys Kleermaker 
de Mangheleere 

6.331 1520 Lauwereins 
vander Huushaghe 

7.477 1504 Luuc Minne Vleeshouwer 7 H.G. meester 

1491 (Jan de Brune) Kerkmeester 2x pacht 

7.591 1510 Beernaerd Serrengiers 

Willem Seyssins 

7.774 1496 Pieter de Ruddere 

Caerle van Loo Vleeshouwer 

vóór (Jan vander Pale236) I x pacht 
1496 

8.049 1500 Margriete Blijmans 

Boudinde Poortere Kleermaker 

8.145 1517 Andries Neyt Priester 

Jan Maes Oudkleer- I 
fs Christoffels koper 

8.341 1508 Gheert van Hoycke 

Jan Carlier 

8.640 1487 Boudin Trosman Metselaar 1x gezw. 

Anthonis Brecht Priester 

8.940 1513 Erfg. Comelis Beurzen-
Hudsebout maker 

Lievin vanden Walle Metselaar en 
kaaskoper 

9.332 1502 Pieter vanden Berghe Metselaar 
fs Lievins 

9.362 1510 Erfg. Heyndric Pieters 

Jan vander Biest Meersenier 
fs Stevins (bonnetmaker) 

9.660 1506 Claeys de Mey H.G. meester 3xpacht 
fs Zeghers 

Pieter van Melle 
fs Jacops 

1483 (Jan van H.G. meester 
Machtelghem) 

9.776 1486 Jan Plevier 

11.790 1513 Pieter Bate Timmerman 

Jan Lievins Bakker en 
fs Willems molenaar 

236 Jan vander Pale die behoort tot de categorie van niet-residerende huiseigenaars, heeft dit huis 
in de Drabstraat nooit zelf bewoond. 
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11.959 1516 Lievin vander Eerven Tapijtwever 

13.056 1487 Joos de Rits 6x pacht 

Adriaen Corduanier 
vander Brugghen 

1479 (Joos van Wanbeke237) llx pacht 

13.316 1503 Pieter Mihauwe 

Lievin de Costre Kleermaker 
fs Joos 

13.471 1514 Lievijne Seyssins 
filia Claeys 

Jan van Loo Vleeshouwer 
fs Jacops en viskoper 

14.273 1521 Miehiel Timmerman 5x gezw. 
de Keersmaker 
fs Lievins 

Vóór (Jan van Oest) I 
1490 

14.440 1506 Jan van Caneghem Smid 

vóór (Boudin de Wachtere) Houtbreker lx gezw. 2 
1500 2x deken 

1500 (Claeys de Ghier) Bontwerker 8 1x ontv. 

15.466 1511 Andries Neyt Priester 

Lievin de Haze Oudk1eer-
koper 

15 .632 1513 Erfg. Fransois Raadsheer 
vanden Kethulle 

Lysbette de Vooght 
wed. Fransois 
vanden Kethu1le 

1486 (Cornelis de Bloc) I 4x pacht 

16.111 1509 Lievin van Melle Vleeshouwer 2 H.G. meester 
fs Jacops 

Ryckaert van Mei Ie Vleeshouwer Kerkmeester 
fs Pieters 

vóór Jacop Impins I 
1503 

17.920 1486 Erfg. Adriaen van Loo Vleeshouwer 5 

Joos van Melle fs Joris Vleeshouwer 4 H.G. meester lx pacht 

1508 (Caerle van Melle H.G. meester 
fs Jacops) 

18 .240 1487 Claeys Snijpinc 

18.540 151 2 Jan van Loo Vleeshouwer 6 H.C. meester 
fs Adriaens 

Jan Boudins fs Jacops Huidenvetter 

237 Joos van Wanbekeis ook gekend als eigenaar van "taexterkin" gelegen in de Drabstraat op de 
percelen 1361-1362. 
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18.640 1515 Jan van Loo Vleeshouwer 
fs Roelands 

1488 (Joos van Melle Vleeshouwer 8 H.G. meester 
fs Jans) 

1521 (Jan Wouters) Kerkmeester 

19.200 1492 Claeys de Mey H.G. meester 3x pacht 
fs Zeghers 

1519 (Zegher de Mey H.G. meester I !x pacht 
fs Jans238

) 

19.351 1505 Joosijne I !x ontv. -
vander Brugghen boekh. 
wed. Jacop Ruuflaert 

Jan Cakaert H.G. meester 

1490 (Jan Ruuflaert) 4 

20.160 1489 Fransais van Loo 7 H.G. meester lx pacht 

Vincent Stuerbout Medecijn 

1483 (Philippe van Loo) 5 

21.120 1503 Erfg. Daneel 
vanden 
Nieuwenburch239 

Fransais de Mil H.G. meester 

22.501 1511 Lievin van Brouwer 5 lx ontv. 
Huffelghem 

Eloy Bate Brouwer 

1498 (Meester Jan van Loo) Vleeshouwer 8 H.G. meester 2x pacht 
& viskoper 

23.044 1513 Jan Vlamijne Metselaar 4 H.G. meester 
fs Godevaerts 

24.003 1509 Erfg. Adriaen van Loo Vleeshouwer 5 

Jan van Loo Vleeshouwer 6 H.G. meester 
fs Adriaens & kerkmeester 

1520 (Victor Deynoot 2 H.G. meester 
fs Lievins) 

24.285 1518 Luuc Minne Vleeshouwer 7 H.C. meester 

Joos de Grave 
fs Christoffels 

1485 (Christoffel de Grave) 5 H.G. meester 

24.707 1498 Jan de Vechtere 3 
fs Jans 

Lievin de Moor Vleeshouwer 
fs Philips 

238 Zegher de Mey fs Jans was daarnaast ook mede-eigenaar van het hui s "de weerwulf' gelegen 
op perceel 1367 met een verkoopwaarde van 6.937 d. gr. en van het huis dat moet gesitueerd 
worden op de percelen 1367 en 1368 (huis 2) met een verkoopwaarde van 3.631 d. gr. 

239 De eigenlijke verkopers waren Maerc vanden Nieuwenburch, geestelijke in het klooster van de 
Predikheren en Kateline vanden Nieuwenburch, religieuze in het klooster van Sint-Clara achter 
de Vrijdagsmarkt 
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25.456 1508 Stevin de Grave Bakker 

Lievin de Grave Bakker 

27.240 1513 Erfg. Pieter Aelgoet Houtbreker I 

Charles Claeyssone Raadsheer 

35.402 1500 Pietervan Wettere I 

Pieter van Hauwaert 7 

Jan Clais I x pacht 

Robbrecht de Keysere 

1484 Lauwereins Pot I 

52.486 1516 Luuc Minne Vleeshouwer 7 H.G. meester 

Martin Bennins 
fs Martins Meersenier 

55.839 1489 Roeland Uuterhove 
fs Claeys 

Ysabeele de Baenst Edelvrouw240 

1509 (Olivier de Baenst) Houtbreker I 2x pacht 

Een eerste overlopen van de tabel , wekt alvast de indruk dat de conclusies van 
de voorgaande hoofdstukken vanuit de invalshoek van het huizenbezit bevestigd 
worden. Personen die tot nog toe als kapitaalkrachtig en vooraanstaand uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen, blijken ook in verband met de duurdere 
huizen teruggevonden te worden wat de betrouwbaarheid van onze analyse 
kracht bijzet. 

Vanuit professioneel oogpunt, is een eerste interessant gegeven dat de beide 
raadsheren die een huis in eigendom hadden waarvoor een huisprijs kon 
berekend worden, in de twee hoogste huisprijscategoriëen terug te vinden zijn. 
Charles Claeyssone bezat met een huis ter waarde van 27.240 d. gr. één van de 
allerduurste huizen binnen het onderzoeksgebied en Fransois vanden Kethulle 
was eigenaarvan een huis met een verkoopwaarde van 15.632 d. gr. Deze laatste 
bezat echter nog drie andere huizen binnen onze omschrijving waaronder twee 
die, afgaande op hun grootte, een stuk prestigieuzer waren dan de twee panden 
waarvooreen huisprijs kon berekend worden241

• Een andere belangrijke vaststel
ling is dat ook de enige medecijn die in de tabel vermeld wordt, in de hoogste 
prijsklasse terug te vinden is. Het prestige van de voornoemde functies is alvast 
een aanwijzing dat de personen die een eervol en sociaal hoog geacht beroep 
uitoefenden ook de meest prestigieuze woningen betrokken hebben. Illustratief 
in dit kader is eveneens dat Y sabeele de Baenst, de enige adellijke persoon in de 
tabel, tot de allerhoogste prijsklasse behoort. Als weduwe kocht ze op 5 
december 1489 het "Hof van Wacken", een adellijke residentie die met een 

240 Weduwe van Jan van Vaernewijck, ridder, heer van Eksaarde. 
24 1 Raadsheer Fransois vanden Kethulle was ook nog eigenaar van een huis in de Huurdochterstraat 

op de perceelnummers 1249-1250 (huis I) meteen verkoopwaarde van 14.273 d. gr. en van twee 
andere huizen in de Huurdochterstraat gelegen op perceelnummer 1256. 
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verkoopwaarde van 55.839 d. gr. het duurste huis in de nabijheid van de Sint
Michielskerk was. 

De overgrote meerderheid van de vertegenwoordigers van de prestigieuze 
ambachten zoals hetvleeshou wers-, het viskopers-, het bakkers- en het brouwers
ambacht, had een huis van meer dan 10.000 d. gr. in eigendom. De helft van hen 
werd zelfs in verband met een huis van minimum 20.000 d. gr. teruggevonden. 
Opvallend is opnieuw de aanwezigheid van de vleeshouwers in de allerhoogste 
categorieën. Van de 12 vleeshouwers in de tabel hadden er 10 een huis met een 
minimale verkoopwaarde van 15.000 d. gr. in eigendom en horen er 5 in de 
allerduurste categorie thuis. De vleeshouwers die in de voorgaande hoofdstuk
ken reeds als kapitaalkrachtige en invloedrijke individuen konden gekarakteri
seerd worden, bewoonden en bezaten in overeenstemming met hun sociale status 
in hoofdzaak dure en hele dure huizen. Zij groeiden binnen de Sint-Michielswijk 
uit tot een machtsfactor van belang en hun huizen fungeerden daarbij als 
uithangbord voor hun financieel vermogen en sociaal prestige. 

De vertegenwoordigers van de meer in de middengroepen van het lid der 53 
kleine neringen te situeren ambachten, stonden in hoofdzaak in verband met 
huizen met een verkoopwaarde tussen 5.000 en 15.000 d. gr. In overeenstem
ming met de positie die zijzelf binnen de maatschappij innamen kunnen ook hun 
huizen als doorsnee-huizen omschreven worden. Van de vijf personen die 
daarop een uitzondering maakten, bereikten er drie met zekerheid een vrij hoog 
welstandsniveau. Alle drie waren ze politiek actief en één van hen steeg niet 
alleen boven een gemiddeld Gents politicus uit maar was eveneens als Heilige
Geestmeester actief242

. 

Van de 27 personen in de tabel die in de loop van hun carrière politiek actief 
geweest zijn, waren er 23 eigenaar van een huis met een verkoopwaarde van 
meer dan 15.000 d. gr. terwijl een opmerkelijke meerderheid van 16 zelfs tot de 
hoogste prijsklasse behoorde. Van de 23 politici in één van de twee hoogste 
prijsklassen stijgen er 13 boven een gemiddeld Gents politicus uit en kunnen er 
6 als politieke zwaargewichten aanzien worden. Dit staat in schril contrast met 
de vier politici in de categoriën onder 15.000 d. gr. Drie van hen waren politieke 
eendagsvliegen en slechts een enkeling die een huis bezat in de overgangszone 
naar de dure huizen, kan op basis van het aantal door hem uitgeoefende mandaten 
als politiek zwaargewicht aanzien worden. 

In het verlengde van de politiek actieve personen waren ook de kerk- en Heilige
Geestmeesters en de pachters-ontvangers opvallend geconcentreerd in de twee 

242 De twee houtbrekers Pieter Aelgoet en Olivier de Baenst oefenden beiden zeker één politieke 
functie uit en werden respectievelijk in verband met een huis van 27.240 d. gr. en van 55.839 
d. gr. teruggevonden. Metselaar Jan Vlamijne fs Godevaerts die een huis met een verkoop
waarde van 23.044 d. gr. in eigendom had, nam minstens vier politieke mandaten waar en 
bekleedde ook de functie van Heilige-Geestmeester. 
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hoogste huizencategorieën terug te vinden. Illustratief in dit kader is de vaststel
ling dat de pachters-ontvangers die een huis in eigendom hadden van meer dan 
10.000 d. gr. frequenter als pachter of als ontvanger zijn opgetreden dan degenen 
die een goedkoop of bescheiden huis bezaten. We stellen met andere woorden 
vast dat degene die in de voorgaande hoofdstukken als vooraanstaande personen 
dienden gekarakteriseerd te worden telkens opnieuw ook in verband met de 
duurdere huizen binnen het onderzoeksgebied konden aangetroffen worden. 

3.9.4. Besluit 

Globaal genomen komt de omgeving van de Sint-Michielskerk als vrij wel
stellend uit het onderzoek naar voren. Afgaande op de verkoopprijzen komt men 
tot de conclusie dat er binnen het onderzoeksgebied huizen uit alle mogelijke 
prijsklassen gestaan hebben en dat er op het vlak van huizenkwaliteit geen 
homogeniteit kan waargenomen worden. Vergelijking met het cijfermateriaal 
dat betrekking heeft op de hele stad in de periode 1483-1503 wijst echter uit dat 
de drie hoogste prijsklassen veel sterker vertegenwoordigd waren dan op globaal 
stedelijk niveau en dat het aantal huizen met een verkoopwaarde beneden 5.000 
d. gr. beperkt was. 

Bekijkt men de straten afzonderlijk dan komen vooral de Korenlei en de huizen 
langsheen de Leie, het geheel Drabstraat-Poel , de Huurdochterstraat en de 
Zeurzaksteeg als rijke straten naar voren, terwijl de Sint-Michielsstraat en het 
Sint-Michielsplein een eerder bescheiden karakter vertoonden. Uit het onder
zoek bleek wel duidelijk dat er van een doorgedreven segregatie geen sprake 
was. Vooral de situatie in de Drabstraat en op de Poel was daarvoor exempla
risch, maar ook in de andere als rijk te bestempelen straten, troffen we naast de 
dure huizen, meer bescheiden en goedkope woningen aan. 

Het systematisch koppelen van de verkoopwaarde van de huizen met de 
persoonsgebonden informatiegegevens van de eigenaars en bewoners, wees uit 
dat de verkoopwaarde over het algemeen de financiële mogelijkheden en de 
sociale status van de eigenaar weerspiegelt. De personen die in de voorgaande 
hoofdstukken als kapitaalkrachtig en vooraanstaand omschreven werden, wer
den effectief in verband met de meer prestigieuze huizen binnen het onderzoeks
gebied teruggevonden. De verschillende soorten informatiegegevens leiden 
duidelijk tot eenzelfde beeld wat de betrouwbaarheid van de sociale analyse 
onderstreept. 
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4. ALGEMEEN BESLUIT 

Twee zaken dienen hier behandeld te worden: de waarde en de toepassingsmoge
lijkheden van de onderzoeksmethode van het huizenonderzoek voor sociaal 
gericht onderzoek met betrekking tot de latemiddeleeuwen en de eindconclusies 
aangaande het sociale karakter en de sociale samenstelling van de straten in de 
onmiddellijke nabijheid van de Sint-Michielskerk. 

Via uitwerking van de verschillende stappen van de retrogressieve werkmethode 
van het huizenonderzoek was het mogelijk de bewoningssituatie binnen het 
onderzoeksgebied rond het einde van de 15cte en het begin van de 16cte eeuw te 
reconstrueren. De globale ligging en opeenvolging van de huizen zoals aange
geven op de reconstructiekaart, is in hoge mate betrouwbaar en benadert zonder 
twijfel heel dicht de reële bewoningssituatie op het einde van de Middeleeuwen. 
De verzamelde informatiegegevens waren bovendien niet alleen representatief 
en rijk genoeg om de ruimtelijke samenhang en de bewoningssituatie te recon
strueren, maar ook om tot een gedegen sociale analyse te komen en om op die 
manier, vanuit een geheel nieuwe invalshoek, een bijdrage te leveren tot de 
kennis van de sociale geschiedenis van de Sint-Michielswijk en ruimer gezien 
van Gent op heteinde van de Middeleeuwen. Afgezien van de arbeidsintensiviteit, 
situeren de belangrijkste moeilijkheden wat de werkmethode betreft, zich vooral 
op het vlak van de beschikbaarheid van het bronnenmateriaal. Heel wat bruik
baar bronnenmateriaal, zoals een groot aantal landcijnsboeken om een frappant 
voorbeeld te geven, ging verloren wat, gezien het om een retrogressieve 
werkmethode gaat, belangrijke repercussies heeft voor het verderzetten van het 
onderzoek en het volgen van de geschiedenis van de verschillende huizen in 
grote mate bemoeilijkt of soms zelfs verhindert. 

De behandelde onderzoeksperiode valt zowel op politiek als op sociaal-econo
misch vlak in twee fundamenteel verschillende fasen uiteen. Een eerste onder
scheiden fase loopt tot 1492 en wordt gekenmerkt door veel politieke strubbe
lingen en een uitgesproken revolutionair klimaat243

• In nauwe samenhang met de 
politieke gebeurtenissen dient deze periode ook op sociaal-economisch vlak als 
een algehele crisisperiode gekarakteriseerd te worden. Oorlog, pest en honger 
leidden ertoe dat het bevolkingspeil in deze jaren een dieptepunt bereikte244

• 

Door de oorlogshandelingen kwamen de produktie en de aanvoer van levens
middelen in gevaar waardoor de graanprijzen nagenoeg constant op een uitzon-

243 W. BLOCKMANS, "Autocratie ou polyarchie", in: Handelingen van de Koninklijke Commissie 
voor Geschiedenis, CXL, 1974, pp. 307-308. 

244 W. BLOCKMANS, G. PIETERS , W. PREVENIER, e.a., "Tussen crisis en welvaart: Sociale 
veranderingen 1300-1500", in: NA GN, V, p. 42 en R. VAN UYTVEN, "La Flandre et Ie Brabant, 
' terres de promission' sous les ducs de Bourgogne?", in: Revue du Nord, XLIII, 1961, p. 303. 
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derlijk hoog niveau lagen245. Niet alleen de prijzen van graan, maar ook het 
algemene prijsniveau onderging tussen 14 70 en 1490 een sterke stijging246. Daar 
de lonen de evolutie van de prijzen niet volgden, daalde de algemene koop
kracht247. De hele produktie kwam onder vuur te liggen en de economie werd 
ontwricht. Veel gezellen en ongeschoolde arbeiders die onder gewone omstan
digheden net konden overleven, kwamen in een uitzichtloze situatie van ar
moede terecht. De gehele stedelijke economie maakte een crisis door, niet in het 
minst onder invloed van de grote vluchtelingenstroom die vanop het platteland 
op gang was gekomen248 en de sterk stijgende fiscale druk249. Na de vrede van 
Cadzand van 29 juli 1492 brak echtereen nieuw tijdperk aan dat op alle vlakken 
gekenmerkt werd door rust en herstel. Ondanks de opgedreven centralisatie werd 
er op politiek en fiscaal vlak zoveel mogelijk naar evenwicht en pacificatie 
gestreefd. Na het demografische dieptepunt ten tijde van de opstand tegen 
Maximiliaan, trad opnieuw een herstel in en ook de economie herpakte zich250. 
In- en uitvoer ondervonden niet langer problemen en de algemene produktie 
kwam snel weer op gang. Het prijsniveau kwam na de uitwassen van de 
voorgaande jaren een stuk lager te liggen (met als dieptepunt de jaren 1495-
1498) en de algemene koopkracht herstelde zich. Na verloop van enige jaren 
begonnen de prijzen echter opnieuw te stijgen en dit vanaf 1514 in versneld 
tempo. Van dan afkan er gesproken worden van een ware prijzenrevolutie met 
als hoogtepunt de periode 1514-1526. Pas tegen het midden van de 16de eeuw 
zouden, samengaand met de economische hoogconjunctuur, de lonen sterker 
stijgen dan de prijzen en de beweging die de hele Middeleeuwen en de eerste 
decennia van de 16de eeuw had gekenmerkt en waarbij de graanprijzen steeds 
sneller stegen dan de lonen, doorbroken worden251 . 

Tegen de achtergrond van dit algemeen-historisch kader komt de onmiddellijke 
omgeving van de Sint-Michielskerk als een relatief welvarende buurt met een 
vrij hoog sociaal prestige uit het onderzoek naar voren. Hoewel deze buurt, die 
ongetwijfeld fel afstak tegen de andere straten in de over het algemeen als 

245 W. BLOCKMANS, G. PIETERS, W. PREVENIER, e.a., "Tussen crisis en welvaart: Sociale 
veranderingen 1300-1500", in: NAGN, V, p. 47; E. THOEN, "Oorlogen en platteland. Sociale 
en economische aspekten van militaire destruktie in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen 
en de vroege moderne tijden", in: Tijdschrift voor Geschiedenis, XCI, 1978, p. 364; R. VAN 
UYTVEN, "Politiek en economie: De crisis der late XVe eeuw in de Nederlanden", in: BTFG, 
LIII, 1975, p. 1108, lilOen 1116en R. VANUYTVEN, "Sociaal-economische evoluties in de 
Nederlanden vóór de revoluties (veertiende- zestiende eeuw)", in: BMGN, LXXXVII, 1972, 
p. 67. 

246 W. BLOCKMANS, G. PIETERS, W. PREVENIER, e.a., "Tussen crisis en welvaart: Sociale 
veranderingen 1300-1500", in: NAGN, V, p. 56. 

247 R. VAN UYTVEN, "Sociaal-economische ... , pp. 72-74. 
248 E. THOEN, "Oorlogen ... , pp. 365-366. 
249 W. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van middeleeu

wen naar nieuwe tijden, Brussel, A WLsK, 1978, bijlage 9, pp. 610-631 en Idem, "Autocratie ... , 
p. 259. 

250 R. VAN UYTVEN, "Sociaal-economische ... ", p. 67. 
251 R. VAN UYTVEN, "Sociaal-economische ... ", pp. 68-74. 
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proletarisch te omschrijven Sint-Michielsparochie, niet tot de absolute top
wijken binnen het laat-middeleeuwse Gent te rekenen is, kunnen de straten in de 
nabijheid van de Sint-Michielskerk toch in een daar net onder te situeren 
categorie ondergebracht worden. Het gaat met andere woorden om een welva
rende omgeving die dichter aansloot en meer voeling en affiniteit had met de echt 
rijke straten binnen de stad, eerder dan met de andere, meer proletarische delen 
van de Sint-Michielsparochie. Een belangrijke aanwijzing in die zin is onder 
meer de aanwezigheid van twee prestigieuze residentiële hoven met name het 
"hof van Wacken" in de Drabstraat en het "hof van Gruuthuuse/Fiennes" in de 
Huurdochterstraat Beide adellijke hoven werden ongetwijfeld ingeplant in een 
omgeving met een eerder rijk karakter en hadden op hun beurt een grote invloed 
op en waren van groot belang voor de uitstraling en de aantrekkingskracht van 
de omgeving van de Sint-Michielskerk. 

Het merendeel van de personen die met het onderzoeksgebied in verband gestaan 
hebben en waarover verdere identificatiegegevens konden teruggevonden wor
den, behoorde tot de maatschappelijke middengroepen of de hogere sociale 
kringen; een gegeven dat vanuit de verschillende uitgewerkte invalshoeken 
bevestigd wordt. Bovendien werd in de loop van het onderzoek herhaalde malen 
vastgesteld dat een groot deel van de personen die beroepsmatig in de lagere 
ambachtskringen te situeren zijn, toch een zekere welstand bereikt heeft en langs 
verschillende wegen zijn aanzien, macht en rijkdom heeft proberen uitbouwen. 
Zowel het bestuur van één of ander ambacht, als de stedelijke politiek en de 
parochiale armenzorg, om slechts enkele mogelijkheden te vermelden, waren 
eventuele uitwegen voor deze personen. 

Het feit dat er nauwelijks iemand werd teruggevonden die in de lagere maat
schappelijke echelons thuishoort, hangt tot op zekere hoogte samen met de aard 
van het beschikbare bronnenmateriaal en met de gevolgde onderzoeksmethode. 
Het overgeleverde en beschikbare bronnenmateriaal verstrekt immers in hoofd
zaak informatie met betrekking tot de meer gegoeden en informeert slechts in 
heel beperkte mate over de lagere sociale kringen. Daarenboven werden bij de 
uitwerking van de verschillende stappen van de werkmethode van het huizen
onderzoek vooral namen van huiseigenaars teruggevonden en kon er slechts 
weinig informatie over de eigenlijke bewoners en eventuele huurders verzameld 
worden. Met betrekking tot de huurmarkt binnen het onderzoeksgebied werd 
immers zo goed als geen informatie teruggevonden. Het overwicht aan gegevens 
met betrekking tot huiseigenaars, die a-priori een zeker welstandsniveau moes
ten bereikt hebben om een huis te kunnen aankopen, leidt ongetwijfeld tot een 
overwaardering en een al te eenzijdig beeld van de sociale samenstelling van het 
onderzoeksgebied. 

Worden de straten binnen het onderzoeksgebied afzonderlijk bekeken, dan komt 
men tot de conclusie dat het geheel Drabstraat-Poel qua rijkdom en qua 
concentratie van maatschappelijk vooraanstaande personen en zeerrijke wonin-
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gen een heel stuk boven de andere straten uitstak. Enigszins in overeenstemming 
daarmee hadden vroegere studies reeds uitgewezen dat de Drabstraat, één van de 
belangrijkste toegangswegen tot het prestigieuze stadscentrum, als een echtrijke 
straat diende omschreven te worden. Belangrijk is echter dat het onderzoek heel 
duidelijk heeft aangetoond dat er nergens binnen het onderzoeksgebied, en dus 
ook niet in het als rijk te omschrijven geheel Drabstraat-Poel, van enige vorm van 
segregatie sprake was. Rijkere, meer middelmatig gegoede en eerder in de lagere 
maatschappelijke echelons te plaatsen personen en families woonden zeker niet 
in afzonderlijke stadsdelen van elkaar gescheiden maar konden gemakkelijk 
binnen de omschrijving van eenzelfde straat teruggevonden worden. Eén van de 
belangrijkste aanwijzingen hiervoor was de mediaan voor de verkoopwaarde 
van de huizen in de Drabstraat en op de Poel. Terwijl het onderzoek had 
uitgewezen dat het merendeel van de hele dure huizen die in de onmiddellijke 
nabijheid van de Sint-Michielskerk gestaan hadden aldaar moest gesitueerd 
worden, kon vastgesteld worden dat de waarde van de mediaan van de huis
prijzen eerder aan de lagere kant lag. De mediaan voor enkele andere straten 
binnen het onderzoeksgebied stak er een stuk bovenuit en de berekende waarde 
lag a11eszins lager dan wat op het eerste zicht, louter afgaande op het hoge aantal 
dure woningen dat in de Drabstraat en vooral op de Poel stond, kon verwacht 
worden. De mediaan geeft dus duidelijk aan dat er naast de hele dure en 
prestigieuze woningen ook meer bescheiden en goedkopere huizen in de 
Drabstraat en op de Poel stonden, welke huizen hoogstwaarschijnlijk ook door 
meer bescheiden personen bewoond werden. 

Vanuit politiek oogpunt gezien, merken we op dat de stem van de personen die 
in de omgeving van de Sint-Michielskerk gewoond hebben, weerklank moet 
gevonden hebben op het stedelijke politieke plan. Een groot aantal van de 
personen die met deze buurt in verband gestaan hebben en er belangen te 
verdedigen hadden, was immers politiek actief. Bovendien groeide een aanzien
lijk percentage onder hen uit tot een zwaargewicht met aanzienlijke politieke 
invloed, wat het politieke gewicht van de straten in de nabijheid van de Sint
Michielskerk nog verder onderschrijft. 

In de straten in de omgeving van de Sint-Michielskerk kon een sterke economi
sche bedrijvigheid vastgesteld worden die in grote mate samenhing met de 
nabijheid van de Gentse haven en met de a11esoverheersende aanwezigheid van 
het water. De vele herbergen langsheen de Leie, de enkele ambachtshuizen die 
in de omgeving gelegen waren en die in hoofdzaak eigendom waren van 
ambachten waarvan de belangen nauw verbonden waren met het graan en met 
de graanhandel, de precieze ligging van de "keytkelder" evenals het aanzienlijk 
aantal brouwerijen langsheen de oever van de Houtlei kunnen onmogelijk los 
gezien worden van de nabijheid van het water in het algemeen en van de haven 
en de havenactiviteiten meer in het bijzonder. Zowel de directe nabijheid van de 
haven als de overvloedige aanwezigheid van water hebben dan ook 
ontegensprekelijk eeninvloed uitgeoefend op de organisatie van de samenleving 
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en de economische bedrijvigheid binnen het onderzoeksgebied. 

Verhoudingsgewijs was het merendeel van de personen die in verband gestaan 
hebben met de huizen in de nabijheid van de Sint-Miebielskerk actief in de 
voedingssector. Binnen deze sector werd het grootste aandeel ingenomen door 
de vleeshouwers die op enige afstand gevolgd werden door de brouwers. De 
sterke aanwezigheid van brouwers, die in hoofdzaak in de Drabstraat en op de 
Poel terug te vinden waren, was voornamelijk economisch bepaald. Een perceel 
grenzend aan een waterloop was immers een uitgelezen plaats voor het oprichten 
van een brouwerij. De geconcentreerde aanwezigheid van de vleeshouwers 
daarentegen is niet louter en alleen vanuit beroepsmatige factoren te verklaren. 
Naast economische factoren speelden ook een vorm van familiale en groeps
verbondenheid evenals een uitgebouwde machtspositie een belangrijke rol. De 
vleeshouwers binnen het onderzoeksgebied, hoofdzakelijk leden van de belang
rijke vleeshouwersgeslachten van Loo en van Melle, die bij uitstek in de 
Drabstraat en op de Poel woonden, waren immers in de omgeving van de Sint
Michielskerk uitgegroeid tot een machtsfactor van aanzienlijk belang. Als leden 
van het meest prestigieuze ambacht binnen het lid der 53 kleine neringen traden 
ze op de meest diverse maatschappelijke vlakken op en streefden ze ernaar hun 
macht en aanzien langs alle mogelijke wegen uit te bouwen en te maximaliseren. 
De vleeshouwers binnen onze omschrijving waren niet alleen op het stedelijke 
politieke plan actief waar ze dikwijls uitgroeiden tot politieke zwaargewichten 
van eerste rang maar in de hoedanigheid van pachter van assizen waren ze ook 
dikwijls betrokken bij de stedelijke fiscaliteit en financiële aangelegenheden. 
Bovendien kan men er niet omheen dat de vleeshouwers ook binnen de Sint
Miebielsparochie zelf, een vooraanstaande rol gespeeld hebben door heel wat 
prestigieuze, aanzien en macht verlenende functies naar zich toe te trekken. 
Zowel in het kader van de parochiale armenzorg als op het religieuze vlak en dit 
meer bepaald binnen het broederschap van Onze-Lieve-Vrouw, speelden 
vleeshouwers een rol van eerste rang. Bovendien wijzen een aantal gegevens op 
een sterke, familiaal en beroepsmatig bepaalde solidariteitonder de vleeshouwers. 
Zo zijn er enkele aanwijzingen die het vermoeden doen rijzen dat de leden van 
de beperkte kliek der vleeshouwersgeslachten, in het kader van de verplichte 
lening van 1492 elkaar beschermd en bevoordeeld hebben. Bijgevolg kan men 
er niet omheen dat de vleeshouwers en ruimer gezien de leden van de 
vleeshouwersgeslachten een uiterst belangrijke rol gespeeld hebben binnen het 
onderzoeksgebied en een duidelijke stempel gedrukt hebben op de samenleving 
in de onmiddellijke nabijheid van de Sint-Miebielskerk waarbij ze hun tentakels 
op een groot aantal vlakken van het maatschappelijk bestel hebben proberen 
uitstrekken. 

Tot slot moeten nog een tweetal zaken onderstreept worden. In de eerste plaats 
dient er op gewezen te worden dat er geen aanwijzingen gevonden werden voor 
mogelijke huizenspeculatie, terwijl een laatste element betrekking heeft op de 
investering van kapitaal in huizenbezit waarbij heel duidelijk vastgesteld werd 

109 



dat personen hun kapitaal bij voorkeur investeren in een omgeving die globaal 
genomen nauw aansluit bij hun eigen sociaal prestige en die zoveel mogelijk hun 
financiële mogelijkheden weerspiegelt. 
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BIJLAGEN 



1. RECONSTRUCTIEKAART 

Voor de reconstructiekaart werd uitgegaan van het "primitief percelenplan" van 
Gent van 1835. Op deze kaart werden de onderzoeksresultaten met betrekking 
tot de laatmiddeleeuwse bewoningssituatie in de nabijheid van de Sint
Michielskerk gepresenteerd. De zwarte gegevens op de kaart zijn de basis
gegevens die op het "primitief percelenplan" van 1835 terug te vinden zijn. 
Daarop werden in het groen de huizen aangeduid die door M.C. Laleman en P. 
Raveschot als "stenen" konden geïdentificeerd worden252

• De gele informatie
gegevens hebben betrekking op de Oostenrijkse huisnummers en de afgrenzing 
van de percelen in de Oostenrijkse periode. De rode gegevens tot slot, verwijzen 
naar de middeleeuwse bewoningssituatie. Daarbij werd geopteerd om niet alleen 
de loutere opeenvolging van de huizen aan te geven maar ook de gekende 
huisnamen en de eventuele economische functie van de huizen binnen de 
afgebakende onderzoeksperiode. 

252 M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding ... , 280p. 
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2. HET 16de EEUWS KAARTENMATERIAAL 

Afb. 1: Panoramisch gezicht op Gent van 1534. (SAG, Atlas Goetghebuer, lade 
3/9.) 

Afb. 2: Anoniem plan van Gent daterend van rond 1550 (detail van de Sint
Michielswijk). (SAG, Atlas Goetghebuer, lade 114.) 
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Afb. 3: Plan van Gent van Jacques van Deventer getekend tussen 1559 en 1564 
(detail van de Sint-Michielswijk). (SAG, Atlas Goetghebuer, lade 1/5.) 

Afb. 4: Plan van Gentgepubliceerd doorGuicciardini in 1567 (detail van de Sint
Michielswijk). (SAG, Atlas Goetghebuer, lade 116.) 
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Afb. 5: Plan van Gent volgens de "Civitates orbis terrarum" vanG. Braun en Fr. 
Hogenberg van 1567 (detail van de Sint-Michielswijk). (SAG, Atlas 
Goetghebuer, lade 117.) 

Afb. 6: Plan van Gentgepubliceerd doorGuicciardini in 1581 (detail van de Sint
Michielswijk). (SAG, Atlas Goetghebuer, lade 1/9.) 
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3. PROFESSIONELE GROEPEN253 

1. Handelaars 

kaaskopers 
meerseniers 
oudkleerkopers 
viskopers 
vlaskopers 

2. Confectie 

corduaniers 
bontwerkers 
kousenmakers 
oudschoenmakers 
sceppers 

3. Luxenijverheid 

goudsmeden 
huidenvetters 
riemenmakers 
witledertouwers 

4. Meubilering en gebruiksvoor
werpen 

mandenmakers 
kaarsengieters 
kuipers 

S. Bouwnijverheid 

houtbrekers 
metselaars 

schilders 
smeden 
timmerlieden 

6. Textiel 

blauwers 
tapijtwevers 
tijkwevers 
volders 

7. Voeding 

bakkers 
brouwers 
molenaars 
vleeshouwers 

8. Vervoer 

pijnders 
schippers 

9. Gezondheidssector 

apothecarissen 
barbiers 
medecijnen 

10. Openbare functies 

11. Geestelijkheid 

253 Gebaseerd op: M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, Immobiliënmarkt ... , pp. 206-207. 
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4. DE GESCHIEDENIS VAN DE PERCELEN 

In dit overzicht werden enkel die percelen opgenomen die langsheen de straat 
gelegen waren aangezien met betrekking tot de andere, ingesloten percelen geen 
verdere bruikbare informatiegegevens konden verzameld worden. Per perceel 
worden telkens in een vaste volgorde een aantal gegevens opgenomen, met name: 
1 o Het Oostenrijks huisnummer. 
2° De naam van de landheer. In dit deel wordt in eerste instantie onder de 

noemer "concordantielijst" vermeld wat er in de concordantielijst tussen de 
"Spaanse" en de "Oostenrijkse" registers van het huisgeld met betrekking 
tot de landheer geregistreerd werd. Deze vermelding wordt dan telkens ge
volgd door een deel onder de hoofding "landcijnsboeken" waarin aangege
ven wordt in de landcijnsboeken van welke instantie(s) het perceel kon te
ruggevonden worden en wie op basis daarvan als landheer kan aanzien wor
den. 

3° Het bedrag van de landcijns zoals het in de landcijnsboeken kon terugge
vonden worden. 

4 ° Onder de hoofding "teruggevonden" wordt telkens de archiefverwijzing 
naar de landcijnsboeken (en eventueel ook naar de renteboeken) waarin het 
perceel kon gevolgd worden, opgenomen. In dit deel kan bijgevolg afgele
zen worden hoever de geschiedenis van het perceel in de landcijnsboeken 
kon gevolgd worden. 

5° Onder de noemer "informatiegegevens" werden de gegevens bijeen ge
bracht die met betrekking tot een perceel in de schepenregisters konden 
verzameld worden. Daarnaast werden in dit deel ook de namen van eige
naars en bewoners evenals andere informatiegegevens die we enkel in de 
landcijnsboeken op het spoor gekomen zijn, opgenomen en verwerkt. Het 
deel "informatiegegevens" valt op zijn beurt uiteen in een 6-tal kleinere 
onderdelen: 

0 
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Transacties: Onder de hoofding "transacties" werd een tabel ingevoegd 
met de ontleding van de akten die bij het onderzoek gebruikt werden. De 
tabellen kennen een vaste opbouw met maximaal 5 kolommen: 
* In de eerste kolom kan telkens de precieze archiefverwijzing terug

gevonden worden. Gaat het om de ontleding van informatiegegevens 
afkomstig uit een landcijnsboek dan werd de volledige archief
verwijzing opgenomen. Gaat het echter om akten die geregistreerd 
werden in de schepenregisters, dan werd "SAG" (Stadsarchief Gent) 
als naam van het archiefdepot niet vermeld. De archiefverwijzing 
naar de akten in de schepenregisters kent een vaste opbouw en is als 
volgt samengesteld: In de eerste plaats wordt het nummer van de 
archiefreeks vermeld (301 voor de jaarregisters van de schepenen 
van de Keureen 330 voor de schepenregisters van Gedele), vervol-



0 

0 

0 

0 

gens het nummer van het register waarin de akte geregistreerd werd, 
waarna het folionummer komt en tot slot de datum van de akte. Er 
werd voor geopteerd om de data onmiddellijk om te rekenen aange
zien dit in het kader van het onderzoek handiger was en omdat de 
opeenvolging van transacties en eigenaars op die manier beter als 
een doorstromend geheel zichtbaar wordt. 

* In de tweede kolom wordt kort aangegeven om welk soort akte het 
gaat. Als afkortingen werden gebruikt: 
VH = verkoop van een huis 
VR = verkoop van een rente die op het huis bezet wordt 
BE = bewoner of eigenaar van het huis, vermeld in een akte die 

betrekking heeft op één van de buurhuizen 
ERF = erfenis 
Huur = huurcontract 
EIG = een akte die voor het onderzoek enkel interessant was om

dat de naam van de eigenaar van het huis eruit kon afgeleid 
worden 

* In de derde kolom wordt aangegeven of de akte al dan niet op het 
volledige huis betrekking heeft. Is slechts een deel van een huis bij 
de transactie betrokken, dan wordt vermeld om welk deel van het 
huis het precies gaat. 

* In de vierde kolom worden de namen van de eigenaars en bewoners 
vermeld. Gaat het om de bespreking van een verkoopakte dan kun
nen de naam/namen van de verkoper/verkopers vóór de pijl en de 
naam/namen van de koper/kopers na de pijl teruggevonden worden. 

* In de vijfde kolom tot slot werden enkele interessante informatie
gegevens opgenomen die van uiteenlopende aard kunnen zijn. Een 
deel van deze gegevens wordt verder in de bespreking hemomen maar 
ze werden toch in de tabel opgenomen om precies te kunnen aange
ven welke gegevens uit welke akte afkomstig zijn. 

Bewoner: Onder de hoofding "bewoner" worden de namen van de per
sonen opgenomen die in de akten expliciet als bewoners van het huis 
vermeld worden. 

Functie: Had het huis een specifieke economische functie, dan is deze 
hier terug te vinden. 

Huisnaam: Wordt een huis in één of meerdere akten met een specifieke 
naam aangeduid, dan wordt deze onder de hoofding "huisnaam" ver
meld. 

Bouwkundig: Bevat een akte interessante bouwkundige gegevens, dan 
werden deze in dit onderdeel samengebracht. 
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0 Huisprijs: Onder de noemer "huisprijs" vindt men de verkoopwaarde 
van het huis zoals die op basis van één van de gebruikte akten kon bere
kend worden. 

1243 

Sint-Michielsplein 
Geen Oostenrijks huisnummer: Sint-Michielskerk 

1245-1246-1247 

Sint-Michielsplein 
Oostenrijks huisnummer: 

1245: 0355 
1246:0354 
1247: 0353 

Landheer: 
0355: Concordantielijst Sint-Michielskerk 
0354: I 
0353: I 

Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

Op deze percelen moeten twee laphuisjes gestaan hebben 

* Huis 1: 

l. Transacties: 

30 l/59/f'86v0 /12-08-1488 PieterEyen PieterEyen krijgt van de schepenen de toelating om twee 
oude huisjes af te breken en een nieuw huisje te bouwen aan de 
voet van de Sint-Michielsbrug. 

30 l/60/f'7 /02-09-1488 BE Pieter Eyen fs Lievins 

30 1/64/f' 118/14-10-1498 VH lH (Tevoren: Willem Eyen -7) Vrijde vander Beke, weduwe van Jan vander Muelene 
-7 Jan de Smet fs Lauwereins 

2. Huisprijs : 

3.432 d. gr. (14-10-1498) 
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* Huis 2: 

1. Transacties: 

30 l/60/f"7 /02-09-1488 VH lH (een nieuw huisje) 

2. Huisprijs: 

1.680 d. gr. (02-09-1488) 

1248-1249 (kant langsheen de Leie) 

Langsheen de Leie 
Oostenrijks huisnummer: 

1248: 0358 

Goessin de Cleerc ---7 PieterEyen fs Lievins 

1249: 0359 (dat ook deels op 1250 moet gesitueerd worden) 
Landheer: 0358 en 0359: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Quotidiane Sint-Michiels 

Landcijns: 
0358: 5 s. gr. 
0359: 5 s. gr. en 6 cappoenen 

Teruggevonden: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 521, F25v0 (0358) en F28v0 (0359) (1681) 

nr. 519, F16v0 (0358) en F8 (0359) (1535) 
nr. 518, F15v0 (0358) en f0 6 (0359) (1454) 

Informatiegegevens: 
Op het geheel van de twee percelen stonden in totaal 4 huizen: 

* Huis 1 & 2 (zeker tot 1500 vormen ze één geheel; vanaf 1508 verschijnen 
ze in de bronnen als twee afzonderlijke huizen): 

1. Transacties 

30 I /58/f"99/02-03-1486 (n.s.) BE Erfg. Fransois van Keerberch 

301/59/f"9/ll-09-1487 VH lH Erfg. Fransois van Keerberch Een huis en de eetkamer die ernaast 
---7 Claeys Snijpinc staat. 

30 I /64/f"52/08-02-1498 ( n.s.) VH 1/2 Victor Vyzeric---7 Jan de Vechtere Ander 1/2: Lievin Toebast en 
fs Jans zijn kinderen bij Martijne Snijpinc 

330/41/f"7v0 /14-05-1498 1/2 Callekin Toebast filia Lievins De schepenen van Gedele geven Lievin 
Toebast de toelating om, als voogd van 
zijn dochter Callekin, 1/2 van het huis 
te verkopen. 

30 l/66/f"22/15-l 0-1500 VH 1/2 Lievin Toebast als voogd van De andere helft van het huis behoort toe 
Callekin Toebast ---7 Wouter van Mendonc aan Jan Wijts 

121 



2. Huisprijs: 

18.240 d. gr. (11-09-1487) 

Vanaf hier is het huis gesplitst. 

->Huis 1: 

1. Transacties: 

301/70/f'84v/07-04-1508 (n.s.) BE Gheert van Hoycke 

301171/f' 148v/09-07-1511 BE Gheert van Hoycke 

301/72/f'30/l 0-11-1511 BE Gheert van Hoycke 

30 1176/f' 181/08-08-1521 BE Gheert van Hoycke 

->Huis 2: 

1. Transacties: 

301170/f'84v/07-04-1508 (n.s.) VH lH Gheert van Hoycke ~ Jan Carlier 

30 1171/f' 148v/09-07-1511 VH IH Jan Carlier fs Comelis ~Jan vander Zyckelen fs Claeys 

301172/f'30/I0-11-1511 VH IH Jan vander Zyckelen fs Claeys~ Gillis Rougiers fs Jans 

301/76/f' 181/08-08-1521 VH lH Gillis Rougiers fs Jans ~ Gillis Wouters fs Jans 

2. Bewoner: 

Wouter Van Mendonc (huis 1 & 2) (15-10-1500). 
Gillis Rougiers fs Jans (huis 1) (10-11-1511). 

3. Huisprijs: 

8.341 d. gr. (07-04-1508 (n.s.)) 

*Huis 3: 

1. Transacties: 

30 I /58/f'99/02-03-1486 (n.s.) VH lH Erfg. Fransois van Keerberch ~Jan Plevier de oude 

301/59/f'9111-09-1487 BE Jeronimus Pappal 

30 I /66/f'2/20-08-1500 VH 1H Jan Plevier en Joos vander Brugghen ~Martin Plevier 

30 I /66/f'22/ 15-10- 1500 BE Martin Plevier 

301/70/f'84v/07-04-l508 (n.s.) BE Martin Plevier 

301/71/f'148v/09-07-1511 BE Martin Plevier 

301/72/f'30/10-ll-1511 BE Martin Plevier 

30 I /73/f'3/20-08-1513 BE Martin Plevier 

30 1/76/f' 181108-08-1521 BE Martin Plevier 
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2. Huisprijs: 

9.776 d. gr. (02-03-1486 (n.s.)) 

* Huis 4: 

1. Transacties: 

301/58/r'99/02-03-1486 (n.s.) BE Comelis de Bloc 

30 l/73/r'3/20-08-1513 VH 1/2 Erfg. Fransois vanden Kethulle -t 

Lysbette de Vooght, zijn weduwe 

2. Huisprijs: 

15.632 d. gr. (20-08-1513) 

1249 (kant Huurdochterstraat)-1250 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

1249-1250: 0359 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Quotidiane Sint-Michiels 

Landcijns: 5 s. gr. en 6 cappoenen 
Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 521, f'28v 0 (1681) 
nr. 519, f08 (1535) 
nr. 518, f'6 (1454) 

lnformatie~:e~:evens: 

Op de oppervlakte van beide percelen stonden 3 huizen. 

* Huis 1 (zuidelijk hoekhuis): 

1. Transacties: 

330/38/r'67v0 /l498-1490 BE Karel Willemets 

30 I /61 /r'20/25-09-1490 BE De weduwe van Jan van Oest 

301/63/r'56/03-03-1495 (n.s.) BE Fransois vanden Kethulle 

30 1/70/r'59/23-0 1-1509 (n.s.) BE Fransois vanden KethutJe 

30 1/72/r' 122/30-05-15 13 VR lH Miehiel de Keersmaker fs Lievins 

Ander l/2: Lysbette de Vooght 

Het kan ook om het andere hoekhuis 
(huis 3) gaan. 

Tevoren was het huis in eigendom van 
Fransois vanden Kethulle. 

30 1/72/r' 118/01-06-1513 VH lH Miehiel de Keersmaker -t Jan vander Voorheen was Fransois vanden 
Zyckelen fs Claeys -t Miehiel de Kethulle eigenaar. 
Keersmaker fs Lievins 
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30 I /72/f' 155/05-07-1513 VH 1/2 Erfgenamen Fransois vanden De andere delen zijn nog in het bezit 
van 6 Kethulle ~ Miehiel de Keersmaker van de erfgenamen van Fransois van 
delen fs Lievins den Kethulle (nl. Lysbette de Vooght 

en Jan vanden Kethulle fs Fransois). 

301/74/f'109/23-02-1516 (n.s.) BE Miehiel de Keersmaker 

30 1/75/f' 12/20-08-1517 BE Miehiel de Keersmaker 

301/75/f'll2/05-04-1518 BE Miehiel de Keersmaker 

30 1/76/f' 19/25-09-1520 BE Miehiel de Keersmaker 

301/76/f'78v0!15-0l-1521 (n.s.) VH lH Miehiel de Keersmaker ~ Dieric 
Deynoot fs Augustijns 

2. Huisprijs: 

14.273 d. gr. (15-01-1521 (n.s.)) 

* Huis 2 (het middelste huis) 

1. Transacties: 

330/38/f'67v0
/ 1489-1490 EIG Huughe Goethals fs Huughs Vroeger was het huis in eigendom van 

Lievin West 

30 l/61 /f'20/25-09-1490 VR Huughe Goethals 

301/63/f'56/03-03-1495 (n.s.) VH 1/2 Huughe Goethals ~ Willem Delinc 

301/70/f'59/23-0l-1509 (n.s.) VH l/2 Gillis vander Hulst fs Jans ~ De andere helft van het huis is eigen-
Lievin vander Eerven dom van de echtgenote van Dieric de 

Backere 

30 I /72/f' 122/30-05-1513 BE * Lievin vander Eerven 
* De weduwe van Dieric de Backere 

30 1/72/f' 155/05-07-1513 BE * Lievin vander Eerven 
* Lysbette Scatteman, weduwe van Dieric de Backere 

30 1/74/f' I 09/23-02- I 516 (n.s.) VH [/2 Lysbette Scatteman, weduwe van Dieric de Backere ~ Lievin vander Eerven 

301/75/f' [ 2/20-08- [ 5 [ 7 VR lH Lievin vander Eerven fs Gillis 

301/75/f'll2/05-04-1518 VH lH Erfgenamen Lievin vander Eerven ~ Erfgenamen: Catheline Coolins die 
Jan de Haze en zijn echtgenote weduwe is van Lievin vander Eerven, 
Lysbette van Overheet Gillis vander Eerven, Bussaerd van-

der Eerven, Lievine vander Eerven en 
haar echtgenoot Jan van Eecken. 

30 I /76/f' 19/25-09-1520 VR lH Jan de Haze fs Heindricx, makelaar 

2. Huisprijs: 

11.959 d. gr. (23-02-1516 (n.s.)) 

* Huis 3 (noordelijk hoekhuis) 
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330/38/f'67v0 /1489-1490 BE Karel Willemets 

30 I /61 /f'20/25-09-1490 BE Christiaen Stuer 

30 I /63/f'56/03-03-1495 (n.s.) BE Christiaen Stuer 

301/70/f'59/23-0I-1509 (n.s.) BE Miehiel Stuer, priester 

30 I /73/f'3/20-08-1513 BE meester Miehiel Stuer 

301/74/f'I09/23-02-1516 (n.s.) BE Miehiel Stuer, priester 

30 1/75/f'l2/20-08-1517 BE Wijlen Christiaen Stuer 

30 1/75/f'll2/05-04-1518 BE Miehiel Stuer, priester 

30 1/76/f' 19/25-09-1520 BE Wijlen Christiaen Stuer 

1251 (kant Fiennesdreef)-1252-1253 

Fiennesdreef- Langsheen de Leie 
Oostenrijks huisnummer: 

1251: 0360 
1252 en 1253 (kant Fiennesdreef): 0357 

Het kan ook om het andere hoekhuis 
(huis I) gaan. 

1253 (kant langsheen de Leie): 0356 (ook deels gelegen op perceel 1251 
(kant langsheen de Leie) en perceel 1255) 

Landheer: 
0360: I 
0357: I 
0356: Concordantielijst I 

Landcijnsboeken: Quotidiane Sint-Michiels 
Landcijns: 

0356: 6 s. 8 d. gr. 
Teruggevonden: 

0356: RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 521, f0 25 (1681) 
nr. 519, f015 (1535) 

Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

30 1/58/f' 17v0 /24-09-1484 VR lH Lauwereins Pot 

301/58/FI77v0/17-07-1486 VR lH Lauwereins Pot 

301/59/f'9/ll-09-1487 BE Lauwereins Pot 

30 1/66/F37v0 /29-I0-1500 VH lH verkopers: Pi eter van Wettere ( 4/6), 
Pietervan Hauwaert (l/6) en 
Jan Clais (1/6) 
koper: meester Robbreeht de Keysere 

30 I /70/f'24/03-I 0-1508 VH 1H meester Robbrecht de Keysere 
fs Jans ~ Heyndric van Testele, smid 

30 l/70/f'24v0 /27-l 0-1508 VH lH Heyndrie van Testele fs Jans, smid ~ 
meester Jan vander Ziekelen fs Claeys 

Huis "De lintworm gheseyt de splete" 

Huis "De lintworm" 

Huis "De lintworm" 

Huis "De lintworm" 
De verkopers blijven de kelder van het 
huis huren voor een periode van 6 jaar. 

Huis "De lintworm" 

Huis "De lintworm" 
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30 1172/fD 150/23-07-1513 Meester Jan vander Ziekelen fs Claeys Huis "De lintworm" 
~meester Robbrecht de Keysere fs Jans 

2. Huisnaam: 

"De lintworm" 
"De lintworm gheseyt de splete" (24-09-1484) . 
In dit huis werd de keytkelder gehouden. Bijgevolg wordt het soms met de 
naam "Keytkelder" aangeduid, een naam die vooral in latere jaren meer en meer 
zou gebruikt worden. (301/76/f'181108-08-1521 & F. DE POTTER, Gent..., 
VII, pp. 350-351) 

3. Bouwkundig: 

1253: Steen 98: M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding ... , pp.96-97. 

4. Huisprijs: 

35.402 d. gr. (29-10-1500) 

1251 (kant Sint-Michielskerk)-1255 

Ten noorden van de Sint-Michielskerk- Sint-Michielsplein 
Oostenrijks huisnummer: 

1251 (kant Sint-Michielskerk)- deel1255: 0356 (ook deels gelegen op 
perceel 1253 (kant langsheen de Leie)) 

1255: 0362 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: 0356: Quotirliane Sint-Michiels 

0362: Sint-Michielskerk 
Landcijns: 

0356: 6 s. 8 d. gr. 
0362: 27 d. gr. en 1 cappoen 

Teru22evonden: 
0356: RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 521, f'25 (1681) 

nr. 519, f'15 (1535) 
0362: RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 186, f'62 (1681182-eind XVIIIde 

eeuw) 
Informatie2e2evens: 
Op de oppervlakte van de hier besproken percelen stonden 4 huizen. 

* Huis 1: "De karre" (naast "De lintworm") 
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1. Transacties: 

30 1!56/f"6/24-09-1484 I Het huis genaamd "De karre" 

2. Huisnaam: 

Dekarre 
Uit een akte van het schepenjaar 1454-1455 weten we dat het huis genaamd "de 
karre" naast het brouwershuis gelegen was. 

* Huis 2: "Het brouwershuis" 

1. Transacties: 

30 I /56/f"6/24-08-1480 VR lH De nering van de brouwers 

30 1/61/f" 161/02-08-1491 BE De nering van de brouwers 

30 1/61/f" 162/02-08-1491 BE De nering van de brouwers 

2. Huisnaam: 

Het brouwershuis 

* Huis 3: 

1. Transacties: 

30 I /61/f" 161/02-08-1491 VH lH Meester Christoffel de Grave en Beatrice 
vanden Broucke filia Cornelis --7 

Christoffels Maes fs Matthijs 

30 I /61 /f" 162/02-08-1491 VR lH Christoffels Maes fs Matthijs 

30 1171/f" 154/08-08-1511 VH lH Lievin de Haze, oudkleerkoper --7 

Andries Neyt, priester 

30 l/74/f" l83v0 /03-07-1516 VH lH Andries Neyt, priester --7 Jan Maes Andries Neyt is "parochiepape van 
fs Christoffels, oudkleerkoper eender portie van sente Michiels 

keercke binnen Ghendt" 

30 1174/f" 168/01-08-1517 VH lH Andries Neyt --7 Jan Maes Idem 
fs Christoffels, oudkleerkoper 

301175/f" 15/28-09-1518 BE Jan Maes, oudkleerkoper 

301/76/f"8lv0 /29-0I-1521 (n.s.) BE Jan Maes fs Christoffels, oudkleerkoper 

301176/fl58°/17-06-!521 BE Jan Maes, oudkleerkoper 

2. Huisprijs: 

8.145 d. gr. (01-08-1517) 

* Huis 4: 
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1. Transacties: 

30 1/61/f" 161/02-08-1491 BE Joos de Beer 

301174/f"183v0/03-07-1516 BE Pieter vanden Houcke 

30 1/74/f"168/01-08-l517 BE Pieter vanden Houcke 

30 1175/f" 15/28-09-1518 VH lH Pi eter vanden Houcke fs Jans ~Charles van Fleury, dienaar en colfdrager van de 
stad 

30 1/76/f"81 v0/29-0 1-1521 (n.s.) BE Charles van Fleury 

301176/f" 158/17-06-1521 VR 1H Charles van Fleury 

2. Huisprijs: 

5.715 d. gr. (28-09-1518) 

1256 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 0361 
Landheer: 

Concordantielijst Klein Begijnhof en pastorij Sint-Baafs 
Landcijnsboeken: Klein Begijnhof en H.O. Sint-Baafs 

Landcijns: 
Klein Begijnhof: 12 s. 4 d. par. 
H.O. Sint-Baafs: 8 s. 10 d. gr. 

Teruggevonden: 
SAG, reeks LXXIX, Begijnhof 0.-L.-Vrouw ter Ooie, nr.5, f0124 (1655) 

nr.22, f0585 (1637) 
nr.1, fl83v 0 (1622) 

RAG, fonds Sint-Baafs, S312, fl353 (1758-1794) 
S489, fl303 (1582-1758) 

Informatiegegevens: 
Op dit perceel stonden twee huizen. Daar ze in de akten steeds samen behan
deld worden, zullen ze in de hierna volgende bespreking eveneens samen
genomen worden. 

1. Transacties: 

301/64/f"81/18-02-1497 (n.s.) VR 2H Raes vanden Heede Lysbette de Gruttere, weduwe van 
Symoen Borluut, bewoont het huis. 

30 1/69/f" 12/11-10-1505 VR 2H Raes vanden Heede fs Jans 

30 I /72/f"23 V0 /24-10-1511 VH 2H Jaquemijne vander Scaghe, weduwe Jacop vanden Eede fs Robbrechts is 
van Raes vanden Eedeen Jacop vanden een neef van Raes vanden Eede. 
Eede fs Robbrechts ~ meester Fransois 
vanden Kethulle 
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30 I /73/F 12v0 /16-09-1513 VH 2H Lysbette de Vooght, weduwe van 
Fransois vanden Kethulle, Jan vanden 
Kethulle en de mede-erfgenamen ---7 

meester Jan de Steercke 

301/74/F 115/21-02-1516 (n.s .) meester Jan de Steercke Rente-aflossing. 
Vroeger was het huis in eigendom van 
Raes vanden Eede fs Jans 

301/75/F 15/28-09-1518 BE meester Jan de Steercke 

30 I /76/F 158/17-06-1521 BE meester Jan de Steercke 

2. Bewoner: 

Lysbette de Gruttere, weduwe van Symoen Borluut wordt in 1497 vermeld als 
bewoner van "de roeden leeu". (18-02-1497 (n.s.)) 

3. Huisnaam: 

Het noordelijk gelegen huis wordt "de roeden leeu" genoemd. (18-02-1497 (n.s.)) 

1257 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 0217 
Landheer: 

Concordantielijst & landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Landcijns: 2 lb. 6 s. 2 d. par. 
Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f'79 (1767) 

Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

RAG, fonds Sint-Michiels, EIG 
nr. 389, f030 

30l/67/f033v0 /17-12-1501 VH 

RAG, fonds Sint-Michiels, EIG 
nr. 389, f030 

RAG, fonds Sint-Michiels, EIG 
nr. 394, f06 ( 1563-1567) 

2H 

nr. 390, f'30v 0 (1567) 
nr. 394, f'6 (1563-1567) 
nr. 389, f'30 (1515) 

Symon vander Haghe 

Meester Symoen vander Haghen ---7 

meester Herman van Cleven 

Herman van Cleven, barbier 

Willem Robbert gezegd van Cleve 

De akte heeft betrekking op een huis 
in de Sint-Michielsstraat en een huis 
in de Wijngaardstraat 
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1258 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 0218 
Landheer: 

Concordantielijst & landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Landcijns: 4 s. 6 d. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f076 (1767) 
nr. 390, f030 (1567) 

Informatiegegevens: 

1 . Transacties: 

30l/66/f'9v0 /IO-II-1493 ERF 

30 l/67/F33v0 /17-12-150 I BE 

301171/FI54/08-08-1511 BE 

2. Bewoner: 

nr. 394, f05v 0 (1563-1567) 
nr. 389, f030 (1515) 

Margriete Roeiins ---7 Thanne van 
Presterbosch en haar echtgenoot Jan de 
Vriese (=dochter en schoonzoon van 
Margriete Roelins) 

Jan de Vriese 

Jan de Vriese 

De akte heeft betrekking op de verde-
ling van de erfenis van Margriete 
Roeiins onder haar twee dochters. 
Jan de Vrieseen Thanne van 
Presterbosch bewonen het huis. 

Thanne van Presterbosch en haar echtgenoot Jan de Vriese worden in 1493 
vermeld als bewoners van het huis. (10-11-1493) 

1259 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 0219 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 

Landcijns: 5 s. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f073 (1767) 
nr. 390, f029 (1567) 

lnformatiegegevens: 

130 

nr. 394, f05v 0 (1563-1567) 
nr. 389, f030 (1515) 



1. Transacties: 

301171 /f' 154/08-08-1511 Andries Neyt, priester ~ Lievin de Haze 
oudkleerkoper 

2. Huisprijs: 

15.466 d. gr. (08-08-1511) 

1294 

Poel (Torrepoort) 
Oostenrijks huisnummer: 0234 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Stad Gent 

Landcijns: 6 s. gr. 
Teru~:~:evonden: 

SAG, reeks 153, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, f'434v 0 (1646) 
nr. 14, f'577V 0 (1582) 
nr. 11, f0323v 0 (1563) 
nr. 9, f'85 (1495) 
nr. 8, f'157v 0 (1495) 

Informatie~:e~:evens: 

* Zuidkant van de Torrepoort 

1. Transacties: 

30 l/56/f'65/ 17-12-1480 EIG Eloy Plante Tevoren was dit huis eigendom van Lievin Reyneere. De akte heeft 
betrekking op een geschil tussen Jan de Vechtere, eigenaar van de 
andere helft van de Torrepooft en Eloy Plante. 

30 1158/f' 161/21-06-1486 VR lH Eloy Plante en zijn echtgenote Katheline 
vander Meersch 

30 I /69/f'79/22-05-1506 BE Jan van Conyncxdonc 

30 I /72/f' 136V0 /09-08-1512 BE Weduwe en erfgenamen van Jan van Tevoren behoorde het huis toe aan Eloy 
Conincxdonc Plante 

30 l/72/f'46v0 /09-12-1512 BE Weduwe en erfgenamen van Jan van Tevoren behoorde het huis toe aan Eloy 
Conyncdonc Plante 

30 l/74/f' 138v0/17-06-1517 BE Weduwe en erfgenamen van Jan van 
Conincdonc 

2. Bewoner: 

Eloy Plante wordt in 1480 vermeld als bewoner van het huis en in 1486 samen 
met zijn echtgenote Katheline vander Meersch ( 17-12-1480 en 21-06-1486) 
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* Eén of twee huisjes aangebouwd aan de Torrepoort254 

1. Transacties: 

301/68/f'44r0 & V
0 /02-0I-1504 (n.s.) VH lH Heindrie Martins ---1 Christoffel van Het is een nieuw huis dat gebouwd 

Kersbeelc werd door Heindrie Martins 

301 /69/f'79/22-05-1506 VH 112 Lysbette van Hove, echtgenote van Jacop De andere helft van het huis behoort 
de Cleerc fs Jans goudsmid, als voogd toe aan de weduwe en de erfgenamen 
van haar zoon Hannekin de Cleerc ---1 van Boudin Inghele. 
Jan Willaeys fs Gillis, meersenier 

30 I 172/f' 136v0 /09-08-1512 VH 112 Boudin Inghele fs Boudins ---1 Jan De andere helft van het huis behoort 
Willaeys fs Gillis toe aan Jan Willaeys fs Gillis. 

30 1172/f'46v0 /09-12-1512 EIG Jan Willaeys fs Gillis, meersenier 

30 1174/f' 138v0/17-06-1517 VR lH Jan Willaeys fs Gillis, meersenier 

2. Bewoner: 

Jan Willaeys fs Gillis, meersenier wordt in 1506, 1512 en 1517 vermeld als 
bewoner van het huis. (22-05-1506, 09-08-1512,09-12-1512 en 17-06-1517) 

3. Bouwkundig: 

Het gaat in elk geval om ten minste één huisje dat aangebouwd was aan de 
Torrepoort. Voorbeelden: " ... al vast ander turrepoorte" (02-0 1-1504 (n.s.); " ... 
al vast anden muer van den turre ... " (22-05-1506 & 09-08-1512) 

4. Huisprijs: 

4.440 d. gr. (22-05-1506) 

1295-1296 

Sint-Michielsstraat- Poel met een uitgang in de Schokkebroersvest 
Oostenrijks huisnummer: 

1295: 0233 en een deel van 0232 
1296: 0232 

Landheer: 
Concordantielijst & landcijnsboeken: Rijke Gasthuis (beide huizen samen) 

Landcijns: 
3 lb. 9 s. 1 d. ob. par. (Deze landcijns drukt op het geheel van beide perce
len.) 

254 Gaat het om twee huisjes dan heeft de akte van 02-01-1504 (n.s.) op een ander huisje betrek
king dan de 3 andere akten. 

132 



Teruggevonden: 
RAG, fonds Rijke Gasthuis, nr. 184, f'456 (1617-vóór 1700) 

nr. 151, f'58 (1611) 
nr. 29, gn. fol. (1585-1605) 
nr. 182 bis, f'143 (1523) 
nr. 22, f'l33 (1469) 

Dit huis kon ook gevolgd worden in het landcijns- en renteboek van de 
kapelanij van Sint-Christoffel in de Sint-Jacobskerk, meer bepaald in het 
kader van een rente die op het huis bezet was: 
ArchiefSint-Jacobskerk, Kapelanij van Sint-Christoffel, nr. 1355, f'11 (1560) 

Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

301/56/f"l 15/22-02-1482 (n.s.) VR lH Lievin Arends fs Lievins, bakker 1/4 van het huis heeft hij gekocht van 
de voogden van Roegekin Rave. 

330/40/f"78v0 /04-08-1496 Lievin Arends, bakker Lievin Arends wijst zijn dochter 
Baerbelkine Arends die hij heeft bij 
Lysbette Tzas aan als zijn erfgename. 

30 l/66/f"93v0 /l8-05-1501 BE Lievin Arends 

301/68/f"58/25-02-1505 (n.s.) BE Lievin Arends 

301/76/f"l02/0l-03-1521 (n.s.) VR lH Lievin Arends fs Lievins, bakker Lievin Arends bewoont het huis. 

2. Bewoner: 

Lievin Arends fs Lievins wordt in 1521 vermeld als bewoner van het huis. (0 1-
03-1521 (n.s.)) 

3. Functie: 

Bakkerij. Bij het huis horen 3 varkenskoten die staan op de vest, naast het huis 
van Eloy Plante/Jan van Conyncdonc (= 1294 zuidkant van de Torrepoort) 

1297 

Sint-Miebielsstraat met een uitgang in de Schokkebroersvest 
Oostenrijks huisnummer: 

0231 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Rijke Gasthuis 
Land cijns: 

1 lb. 7 s. 7 d. par. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Rijke Gasthuis, nr.l84, f' 454 (1617-vóór 1700) 
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Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

RAG, fonds Rijke Gasthuis, EIG 
nr. 22, f" I 70 (1469) 

30 11661f"79v0 /27 -04-150 I BE 

301/661f"93v0 /18-05-150 I VH 

3011681F58/25-02-1505 (n.s.) VH 

30 I 1681F87 I 14-06-1505 BE 

301/741f" 176122-04-1516 BE 

2. Bewoner: 

1116 

118 
en 
1/20 

nr. 151, f'58 (1611) 
nr. 29, gn. fol. (1585-1605) 
nr. 182 bis, gn. fol. (1523) 
nr. 22, f' 170 ( 1469) 

Pietervan Steels 

Jan Dhevere 

Pauwels Vasteels ~ Jan Dhevere, zijn schoonbroer 

Jan Dhauwe, oudkleerkoper~ Jan Dhevere fs Jans 

Jan Dhevere 

Jan Dhevere 

Jan Dhevere wordt in 1501 vermeld als bewoner van het huis. (18-05-1501) 

1298 

Sint-Michielsstraat met een uitgang in de Schokkebroersvest 
Oostenrijks huisnummer: 

0230 
Landheer: 

Concordantielijst & landcijnsboeken: Pastorij van Sint-Niklaas 
Landcijns: 

15 s. par. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Niklaas, SN 132, f'27 (1550-1791) 
Sl67, f'5V 0 (1398-1550) 

Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

RAG, fonds Sint-Niklaas, EIG Maes vander Perre 
Sl67, F5v0 (1498) 

30 I 1661F79vo 127-04- I 50 I VH 116 Goossin Pieters ~Jan Dhevere, 
oudkleerkoper 

30 I 1661F93v0 I 18-05-I 50 I VH 1116 Pauwels Vasteels ~Jan Dhevere, zijn 
schoonbroer 

3011681F58125-02-1505 (n.s.) VH 1/8 Jan Dhauwe, oudkleerkoper ~Jan 
en Dhevere fs Jans 
1120 
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30 I /68/f087 /14-06-1505 VH deel Lievin Muerkins, echtgenoot van de 
dochter van Adriaen vander Stichelen ___, 
Jan Dhevere 

30 1/70/fO 13v0 /27-08-1507 VH deel Joos Sammelins fs Symoens ___, Weduwe De weduwe en erfgenamen van Joris 
en erfgenamen van Joris vander Stichelen vander Stichelen bezitten de rest van 

het huis. 

301/68/f087/15-02-1512 (n.s.) BE Jan Dhevere 

301/74/fO 176/22-04-1516 VH 1/3 Jan vander Stichelen fs Joris, priester en De andere 2/3 van het huis behoren toe 
Jan vander Brugghen fs Claeys, aan Jan Dhevere 
echtgenoot van Clare vander Stichelen, 
allen erfgenamen van Joris vander 
Stichelen en Lysbette vander Scelt ___, 
Jan Dhevere 

2. Bewoner: 

Gheeraert de Sceppere wordt in 1501 vermeld als bewoner van het huis. ( 18-
05-1501) 

1299 

Sint-Michielsstraat met een uitgang in de Schokkebroersvest 
Oostenrijks huisnummer: 

0229 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: H.O. Sint-Michiels 

Landcijns: 
8 s. 4 d. par. 

Teruggevonden: 
RAG, fonds Sint-Michie1s, nr. 391, f055 (1767) 

nr. 390, f021 ( 1567) 
nr. 394, f05 ( 1563-1567) 
nr. 384, gn. fol. (1405) 
nr. 387, f01v 0 (1371) 

Dit huis kon ook gevolgd worden in de 1andcijns- en renteboeken van de 
kerk van Sint-Michiels, meer bepaald in het kader van een rente die op het 
huis bezet was: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 37, f010 (1741-1797) 

Informatiegegevens: 

Transacties: 

nr. 35, f06 (1652-eind XVIIde eeuw) 
nr. 33, f013v 0 (1531-XVII de eeuw) 
nr. 32, f06v 0 (1442) 
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RAG, fonds Sint-Michiels, EIG Pi eter de Backere 
nr. 33, f" 13v0 (1531) 

30 l/61/f"49v0 /15-12-1490 BE Joris vander Stichelen 

30 l/64/f"32/31-l 0-1497 BE Joris vander Stichelen 

30 I /68/f"7v0 /25-09-1503 BE Joris vander Stichelen 

30 I /68/f"87 I 14-06-1505 BE Joris vander Stichelen 

301/70/f" 13v0 /27-08-1507 BE Weduwe en erfgenamen van Joris vander 
Stichelen 

301/72/f"70v0 /15-02-1512 (n.s.) VR 1118: Jan de Pan fs Pieters De andere delen van het huis: 
* 1/2: De weduwe van Joris vander 

Stichelen 
* 8/18: De andere kinderen van Joris 

vander Stichelen 

30 1/74/f" 176/22-04-1516 BE Jan vander Stichelen fs Joris, priester en 
Jan vander Brugghen fs Claeys, 
echtgenoot van Clare vander Stichelen 
filia Joris 

1300 

Sint-Miebielsstraat met een uitgang in de Schokkebroersvest 
Oostenrijks huisnummer: 

0228 
Landheer: 

Concordantielijst Vrij huis, vrij erve 
Landcijnsboeken: Vrij huis, vrij erve en de pastorij van Sint-Miebiels 

Landcijns: 
6 s. 2 d. par. aan de pastorij van Sint-Miebiels 

Teru~:~:evonden: 

SAG, reeks 153, Landboeken "Vrij huis, vrij erve", f0417 (2de helft XVIde 
eeuw) 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 37, fOll v0 (1741-1797) 

nr. 35, f06 (1652-eind XVIIde eeuw) 
nr. 33, f013 (1531-XVIIde eeuw) 
nr. 32, f06v 0 (1442) 

Dit huis kon ook gevolgd worden in de landcijns- en renteboeken van de 
H.G. van Sint-Miebiels in het kader van een rente die op het huis bezet was: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f058 (1767) 

nr. 390, f022 (1567) 

Informatie~:e~:evens: 
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1. Transacties: 

RAG, fonds Sint-Michiels, EIG Marie vander Straten 
nr. 32, f'6v 0 & nr. 33, f' 13 

30 l/61/f'49v0 /l5-12-1490 VR lH Miehiel de Keersmaker, timmerman Miehiel de Keersmaker bewoont het 
huis . 

30 I /64/f'32/31-l0-1497 VH lH Cathelijne van Coolijnck --t Robbrecht 
vanden Houcke fs Jans 

30 I /68/f'7v0 /25-09-1503 VR lH Robbrecht vanden Houcke fs Jans Robbrecht vanden Houcke fs Jans 
bewoont het huis. 

301/72/f'l41/l5-0l-1512 (n.s.) BE Jan Ynghelbrecht, sceppere 

2. Bewoner: 

* Miehiel de Keersmaker wordt in 1490 vermeld als bewoner van het huis 
(15-12-1490) 

* Robbrecht vanden Houcke fs J ans wordt in 1503 vermeld als bewoner van 
het huis (25-09-1503) 

1301 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0227 met een uitgang in de Schokkebroersvest op perceel 1301 bis. 
Landheer: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: 

Het huis kon gevolgd worden in hetlandcijns-en renteboek van de kapelanij 
van Sint-Christoffel in de Sint-Jacobskerk, meer bepaald in het kader van 
een rente die op het huis bezet was: 
Archief Sint-Jacobskerk, Kapelanij van Sint-Christoffel, nr. 1355, f09 (1560-
eind XVIIIde eeuw) 

Informatiegegevens: 

Transacties: 

30 l/61/f'49v0 /l5-12-1490 BE Claeys Seyssins 

30 I /64/f032/31-l 0-1497 BE Claeys Seyssins 

30 I /68/f'7V0 /25-09-1503 BE Claeys Seyssins 

301/72/f'I41/15-0l-1512 (n.s.) VH Joos, Lievine en Adriane Seyssins, De akte heeft betrekking op 2 huizen, 
kinderen van Claeys Seyssins en Jan van namelijk dit huis en 1302 0226. 
Loo fs Jacops, echtgenoot van Margriete 
Seyssins filia Claeys --t meesterPieter 
vanden Berghe fs Lievins 
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1302 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0226 met een uitgang in de Schokkebroersvest op perceel 1302 bis. 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Landcijns: 

8 d. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, :F59 (1767) 
nr. 390, :F23 ( 1567) 
nr. 394, :F5 (1563-1567) 
nr. 389, :F24v0 (1515) 
nr. 384, gn. fol. (1405) 

Het huis kon ook gevolgd worden in het landcijns- en renteboek van de · 
kapelanij van Sint-Christoffel in de Sint-Jacabskerk in het kader van een 
rente die op het huis bezet was: 
Archief Sint-Jacobskerk, Kapelanij van Sint-Christoffel, nr. 1355, :F9 (1560-
eind XVIIIde eeuw) 

lnformatiegegevens: 

Transacties: 

301171/f"l44/13-08-1511 BE 

301/72/f"I41/15-0I-1512 (n.s.) VH 

30 1/75/f" 116/21-04-1518 BE 

1303 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

Claeys Seyssins 

Joos, Lievine en Adriane Seyssins, 
kinderen van Claeys Seyssins en Jan van 
Loo fs Jacops, echtgenoot van Margriete 
Seyssins filia Claeys -1 meesterPieter 
vanden Berghe fs Lievins 

De weduwe en erfgenamen van meester 
Pieter vanden Berghe 

0225 (ook deels op perceel 1304 te situeren) 
Landheer: 

De akte heeft betrekking op 2 huizen 
namelijk dit huis en 1301 0227 

Concordantielijst en landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Land cijns: 

6 d. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, :F62 (1767) 
nr. 390, :F24 ( 1567) 
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nr. 394, f05 (1563-1567) 
nr. 389, f025 (1515) 
nr. 384, gn. fol. (1405) 

Het huis kon ook gevolgd worden in het landcijns- en renteboek van de 
kapelanij van Sint-Christoffel in de Sint-Jacobskerk in het kader van een 
rente die op het huis bezet was: 
Archief Sint-Jacobskerk, Kapelanij van Sint-Christoffel, nr. 1355, f05v 0 

(1560-eind XVIIIde eeuw) 
Informatiegegevens: 

Transacties: 

330/38/F6/ I 8-09-I 487 ERF 1/2 Martin Baert ~ Mergriete sMuters, 
weduwe van Martin Baert en Jan 
vander Asselt als echtgenoot van 
Cathelijne Baert filia Martins 

301171/Fl44/l3-08-l5l l VH l/2 Barhele tZomers, weduwe van Boudin 
Trosman -t Lievin de Gruutere fs Michiels 

301 /72/Fl4lll5-0l-1512 (n.s.) BE De weduwe Trosman 

30l/75/f'll6/0l -04-1518 VH 1/2 Katheline Baert, weduwe van Jan vander De andere helft van het huis behoort 
Asselt fs Jans, Martin vander Asselt en toe aan het godshuis van de Celle-
Gillis Ghyselins fs Willems, echtgenoot broeders 
van Lievine vander Asselt ~ Govaert 
Dhauwe 

301/87/FI00/07-03-1532 (n.s .) BE De Cellebroeders 

1304 

Sint-Michielsstraat met een uitgang in de Schokkebroersvest 
Oostenrijks huisnummer: 

0224 (en ook een deel van 0225) 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Kerk van Sint-Michiels 

Landcijns: 
6 s. gr. 

Teruggevonden: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 186, f068v 0 (1681182-eind XVIIIde eeuw) 

Informatiegegevens: 

Transacties: 

301/71/f'144/l3-08-1511 De Cellebroeders 

301/75/Fll6/21-04-1518 De paters en het klooster van de Cellebroeders 
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1305 

Sint-Miebielsstraat met een uitgang in de Schokkebroersvest 
Oostenrijks huisnummer: 

0223 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Rijke Gasthuis 

Landcijns: 
2 s. gr. 

Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Rijke Gasthuis, nr. 184, f'453 (1617-vóór 1700) 
nr. 151, f'57v 0 (1611) 

Informatie~:e~:evens: 

Transacties: 

RAG, fonds Rijke Gasthuis, EIG 
nr. 22, 1"' 155 (1469) 

30 1/67/f" 114v0 /l6-07-1502 VH lH 

RAG, fonds Rijke Gasthuis, EIG 
nr. 182, 1"' 142 (1523) 

1306 

Sint-Miebielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

nr. 29,gn. fol. (1585-1605) 
nr. 182, f'142 (1523) 
nr. 22, f'155 (1469) 

Pieter Diericx fs Jans, brouwer 

Pieter Diericx fs Jans, brouwer ---1 Lievin van Audenaerde, priester 

Lievin van Audenaerde, priester 

0222 met een uitgang in de Schokkebroersvest op de percelen 1307 en 1308. 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Sint-Veerle 
Landcijns: 

35 s. par. en 1 cappoen. Vóór 1571 werd deze landcijns in twee delen geïnd, 
met name een landcijns van 20 s. par. en een landcijns van 15 s. par. en één 
cappoen. 

Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Veerl~kapittel, nr. 82, f'137 (1699-1794) 
nr. 80, f'87 (1573-1706) 
nr. 79, f'70 (1558-1571) 

Het huis kon ook gevolgd worden in de landcijns- en renteboeken van de 
H.G. van Sint-Miebiels in het kader van een rente die op het huis bezet was: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f'63 (1767) 
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nr. 390, f025 ( 1567) 
nr. 394, f05 ( 1563-1567) 

Informatieeeeevens: 

1. Transacties: 

RAG, fonds Rijke Gasthuis, BE Pieter vanden Houcke 
nr. 182, f"142 (1523) 

RAG, fonds Sint-Veerle, EIG Pieter vanden Houcke 
nr. 79, f"70 (1558-1571) 

RAG, fonds Sint-Michie1s, EIG Pieter vanden Houcke 
nr. 394, f"5 (1563-1567) 

30 I /69/f"7 IJ 1-09-1506 BE Lievin vander Reynieren of Jacop Hoijr Het is niet uit te maken wie van beide 
eigenaar was van dit huis en wie van 
1321 0220. 

30 1/73/f"205/gn. datering BE Jacop van Mei Ie of Jacop Hoijr Idem 

2. Bewoner: 

Lievin de Scildere wordt in 1506 vermeld als bewoner van het huis. We kunnen 
echter niet uitmaken of het gaat om dit huis dan wel om het huis dat gelegen 
was op perceel 1321 (0220). (11-09-1506) 

1320 

Sint-Miebielsstraat met een uitgang in de Watergravestraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0221 
Landheer: 

Concordantielijst H.G. Sint-Baafs en H.G. Sint-Miebiels 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Baafs 

Landcijns: 
13 s. 3 d. ob. par. 

Terueeevonden: 
RAG, fonds Sint-Baafs, S 312, f0351 (1758-1794) 

s 489, f0301 (1582-1758) 
Dit huis kon ook gevolgd worden in het landcijns- en renteboek van de 
kapelanij van Sint-Christoffel in de Sint-Jacobskerk, meer bepaald in het 
kader van een rente die op het huis bezet was: 
Archief Sint-Jacobskerk, Kapelanij van Sint-Christoffel, nr. 1355, f03 (1560-
eind XVIIIde eeuw) 

Informatieeeeevens: 

1. Transacties: 
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301/56/f"II3/12-0I-1482 (n.s.) VR lH Pieter de Ketelboetere 

30 l/59/f"7811 0-01-1487 (n.s.) BE Pieter de Ketelboetere, priester 

301/67 /f" 111127-06-1503 VR 1/8 Joris van Melle fs Joos De andere delen van het huis behoren 
toe aan Beatrice van Tempelberghe, 
Berthelemeeus van Melle, Adriane van 
Melle en Margriete van Melle, echt-
genote van Jan Poucstrate. 
Vroeger behoorde het huis toe aan 
Pi eter de Ketelboetere 

30 I /69/f"7 I 11-09-1506 * 1/8 Jehanne van Londersele, weduwe van De andere delen van het huis behoren 
Berthelmeeus van Melle fs Joos ~ haar toe aan de weduwe en andere erfgena-
moeder Mergriete de Clerc, weduwe van men van Joos van Melle. 
Jan van Londersele 

30 l/73/f"205/gn. datering VH lH Lievijne Seyssins filia Claeys~ Jan van Tevoren had Lievijne Seyssins filia 
Loo fs Jacops, vleeshouwer en viskoper Claeys het huis gekocht van de we-

duwe van Joos van Melle. 

30 I /83/f"31/05-10-1527 VH 1/2 Gillis van Loo fs Adriaens ~ Jan van 
Remoortere 

30 1/83/f" 103/04-02-1528 (n.s.) VH deel Margriete Seyssins, weduwe van Jan van 
Loo fs Jacops ~Jan van Remoortere 

301/90/f"21/15-12-1535 VR 1/2 Jan van Remoortere 

* Het gaat om een schenking in ruil voor een kwijtschelding van schulden. 

2. Bewoner: 

Lievijne Seyssins filia Claeys en Jan van Loo fs Jacops worden in 1514 ver
meld als bewoners van het huis. 

3. Huisnaam: 

In 1514 wordt het huis aangegeven als het huis genaamd "de poorte" 

4. Huisprijs: 

13.471 d. gr. (1514-1515) 

1321 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0220 
Landheer: 

Concordantielijst Sint-Christoffel in Sint-Jacobskerk 
Landcijnsboeken: Kapelanij van Sint-Christoffel in Sint-Jacobskerk en H.G. 

Sint-Michiels 
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Land cijns: 
Kapelanij van Sint-Christoffel in de Sint-Jacobskerk: 48 s. par. 
H.G. Sint-Michiels: 2 s. 7 d. gr. 

Teruggevonden: 
Archief Sint-Jacobskerk, Kapelanij van Sint-Christoffel, nr. 1355, F 1 V 0 

(1560-eind XVIIIde eeuw) 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f064 (1767) 

nr. 390, f026 ( 1567) 
nr. 394, f05v 0 (1563-1567) 

Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

30l/59/f"78/IO-Ol-1487 (n.s.) VH 1H Boudin Trosman -t Anthonis Brecht, 
priester 

30 I /69/f'7 I 11-09-1506 BE Lievin vander Reynieren of Jacop Hoijr 

30 I /73/f'205/gn. datering BE Jacop van Mei Ie of Jacop Hoijr 

2. Bewoner: 

Het is niet uit te maken wie van beide 
personen eigenaar was van dit huis en 
wie van 1306 0222. 

Idem 

Lievin de Scildere wordt in 1506 als bewoner vermeld. We kunnen echter on
mogelijk uitmaken of het dit huis was dat hij bewoonde of het huis dat gelegen 
was op perceel 1306 (0222) (11-09-1506). 

3. Huisprijs: 

8.640 d. gr. (1 0-01-1487 (n.s.)) 

1322 

Sint-Miebielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 0283 
Landheer: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: 

Het huis kon gevolgd worden in de landcijns-en renteboeken van de H.G. 
van Sint-Michiels in het kader van een rente die op het huis bezet was: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f014 (1767) 

nr. 390, f07 (1567) 
nr. 394, f03 ( 1563-1567) 

Informatiegegevens: 
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Transacties 

RAG, fonds Sint-Michiels, 
nr. 394, f'3 (1563-1567) 

1323 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0282 
Landheer: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: 

Jan Baers Niet binnen onze onderzoeksperiode. 

Het huis kon gevolgd worden in de landcijns- en renteboeken van de H.G. 
van Sint-Michiels in het kader van een rente die op het huis bezet was: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f017 (1767) 

nr. 390, f 0 7 ( 1567) 

Informatiegegevens: 

Transacties 

RAG, fonds Sint-Michiels, 
nr. 394, f'3 (1563-1567) 

1324 

Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0281 
Landheer: 

nr. 394, f03 (1563-1567) 

Jan Tayaert fs Joachims Niet binnen onze onderzoeksperiode. 

Concordantielijst en landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Landcijns: 

20 d. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f018 (1767) 
nr. 390, f 0 8 (1567) 

Transacties 

30 I /70/f' 113/12-05-1509 
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1325-1327 (kant Sint-Michielsstraat) 

Poel- Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

1325:0280 
1327 (kant Sint-Michielsstraat): Uitgang van 0279 =uitgang van het "Hof 
van Wacken" 

Landheer: 
0280: Concordantielijst I 

Landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Uitgang 0279: Concordantielijst I 

Landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Landcijns: 

0280: 1 d. gr. en één hoen aan de H.G. van Sint-Michiels 
Uitgang 0279: Op dit perceel drukten twee landcijnzen: 
1 o Op het zuidelijk deel van het perceel(= naast 1324 (0281)): 2 s. 3 d. gr. 

en anderhalve cappoen te betalen aan de H.G. van Sint-Michiels. Op 
deze plaats zou de poort van het "Hof van Wacken" gestaan hebben. 
(RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 394, f03 (1563-1567)) 

2° Op het noordelijk deel van het perceel (=naast 1325 (0280)): 1 d. gr., 
één hoen en één cappoen. Deze landcijns werd tot vóór 1567 in twee 
delen geïnd, met name een landcijns van één cappoen op het huis naast 
de poort van het "Hof van Wacken" en een andere landcijns bedragende 
l d. gr. en één hoen op het huis naast het hoekhuis. 

Teru~:~:evonden: 

0280: RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f027 ( 1767) 
nr. 390, fO 11 ( 1567) 
nr. 394, f03v 0 (1563-1567) 

Uitgang 0279: 
1 o Het zuidelijk deel van het perceel : 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f021 (1767) 
nr. 390, f09 ( 1567) 
nr. 394, F3 ( 1563-1567) 
nr. 389, f020V 0 (1515) 

2° Het noordelijk deel van het perceel: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, F24 (1767) 

nr. 390, FIO (1567) 
nr. 394, f03r-v ( 1563-1567) 

Informatie~:e~:evens: 

Op de oppervlakte van de hier besproken percelen stonden 4 huizen en moeten 
eveneens de gang en de poort van het "Hof van Wacken" gesitueerd worden. 

* Huis 1: Een "scaillen loove in de Drabstraat" 
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1. Transacties: 

30 I /61 /f"22/25-09-1489 EIG 1/10 Joris vander Stichelen fs Joris 

30 1171/f" 10011510-1511 EIG 7110 Lysbette vander Scelt, weduwe van Joris 
(geen precieze datering) vander Stichelen 

301/72/f"70v0 /15-02-1512 (n.s.) VR 1/18 Jan de Pan fs Pieters De rest van het huis behoort toe aan: 

* 1/2: De weduwe van Joris vander 
Stichelen 

* 8118: De andere kinderen van Joris 
vander Stichelen 

301/73/f"48/30-10-1514 BE De erfgenamen van Joris vander Stichelen 

301174/f" 15v0 /07-09-1515 BE De kinderen en schoonkinderen van 
Joris vander Stichelen 

301175/f" 155v0 /31-07-1518 *2 1/8 Jan vander Brugghen fs Claeys, echtge- De rest van het huis behoort toe aan 
noot van Clare vander Stichelen filia Joris de andere kinderen van Joris vander 

Stichelen 

30 I /75/f"80/07 -05-1519 BE Willem de Rammeleere 

*2 Jan vander Brugghen fs Claeys, echtgenoot van Clare vander Stichelen filia 
Joris en Lievin Diericx fs Pieters, echtgenoot van Lysbette vander Stichelen 
filia Joris verdelen de bezittingen die hen zijn toegekomen bij het overlijden 
van Joris vander Stichelen en zijn echtgenote Lysbette vander Scelt. Jan vander 
Brugghen fs Claeys krijgt 1/8 van twee huizen op de Poel (=dit huis en het huis 
op perceel1326) terwijl Lievin Diericx fs Pieters 2/8 krijgt van de vijvers en de 
bossen te Ursel en te Knesselare. 

2. Huisnaam: 

Het huis wordt meestal beschreven als zijnde een "scaillen loove" (25-09-1489/ 
1510-1511115-02-1512 (n.s.)/31-07-1518). Deze terminologie wordt ook ge
bruikt door F. De Potter bij de bespreking van dit huis (F. DE POTTER, Gent ... , 
VII, p.265 " ... met scailgen bedect..."). 
Volgens een akte van 07-05-1519 droeg dit huis de huisnaam "de Tamboer". In 
de akte van 07-09-1515 wordt deze huisnaam echter gebruikt voor het huis dat 
ernaast gelegen was op perceelnummer 1326 (0279) 

* Huis 2: Een kruidenierswinkel op de hoek van de Sint-Michielsstraat. 

1. Transacties: 

301/61 /f"22/25-09-1489 I Kruidenierswinkel geheten "het werk-
huis" 

30 1/71/f"l 0011510-1511 EIG Lysbette vander Scelt, weduwe van Joris 
(geen precieze datering) vander Stichelen 

301/72/f"70v0 /15-02-1512 (n.s.) VR 1118 Jan de Pan fs Pieters De rest van het huis behoort toe aan: 

* 1/2: De weduwe van Joris vander 
Stichelen 

* 8/18: De andere kinderen van Joris 
vander Stichelen 
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30 I /73/f094v0 /22-12-1513 VH deel Joosijne vander Stichelen en haar echtge- Het gaat om een deel dat Joosijne van-
noot Lauwereins Heye --1 Lievin Diericx der Stichelen en haar echtgenoot is toe-
fs Pieters gekomen bij het overlijden van haar 

vader Joris vander Stichelen 

30 l/73/f048/30-l 0-1514 VH 3/8 Lievin Diericx fs Pieters, echtgenoot De andere delen van het huis behoren 
van Lysbette vander Stichelen filia Joris toe aan : 
--1 Jan vander Brugghen fs Claeys * 1/8: Symoen vander Stichelen 

* 1/2: Jan vander Brugghen (die ge-
huwdis met een dochter van Joris 
vander Stichelen) 

30 1/75/f> 155v0 /3l-07-1518 BE Jan vander Brugghen fs Claeys, Jan vander Brugghen fs Claeys en Clare 
echtgenoot van Clare vander Stichelen vander Stichelen bewonen het huis . 

2. Bewoner: 

Jan vander Brugghen fs Claeys en zijn echtgenote Clare Vander Stichelen filia 
Joris worden in 1518 vermeld als bewoners van het huis. (31-07-1518) 

3. Functie: 

Het gaat om een kruidenierswinkel. 

4. Huisnaam: 

In het merendeel van de akten wordt naar dit huis verwezen met de vermelding 
"de wijncle" ( 15-02-1512 (n.s.) I 31-07-1518). In de akte van 25-09-1489 wordt 
de naam "het werkhuis" gebruikt. 

* Huis 3 en huis 4: Beide zijn gelegen in de Sint-Miehielss/raat en worden 
in de akten steeds samen behandeld. 

1. Transacties: 

301/61 /f022/25-09-1489 EIG 1/10 Joris vander Stichelen fs Joris 

30 I /70/f> 113/12-05-1509 BE De weduwe en erfgenamen van Joris 
vander Stichelen 

30 l/72/f070v0 /15-02-1512 (n.s.) VR 1/18 Jan de Pan fs Pieters De rest van het huis behoort toe aan: 

* 1/2: De weduwe van Joris vander 
Stichelen 

* 8118: De andere kinderen van Joris 
vander Stichelen 

30 l/73/f094v0 /22- I 2- I 5 I 3 VH deel Joosijne vander Stichelen en haar echtge- Het gaat om een deel dat Joosijne van-
noot Lauwereins Heye --1 Lievin Diericx der Stichelen en haar echtgenoot geërfd 
fs Pieters (schoonbroer) hebben bij het overlijden van haar 

vader, Joris vander Stichelen 

30 I /73/f> 48/30-1 0- I 5 I 4 VH 3/8 Lievin Diericx fs Pieters, echtgenoot van De rest van het huis behoort toe aan: 
Lysbette vander Stichelen filia Joris --1 * 1/2: Jan vander Brugghen (die ge-
Jan vander Brugghen fs Claeys huwd is met een dochter van Joris 

vander Stichelen) 

* l/8: Symon vander Stichelen 
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2. Huisnaam: 

Naar het huis dat naast de poort van het "Hof van Wacken" gelegen was, wordt 
verwezen met de naam "de peertstal". (25-09-1489) 

* De gang en de poort van het "Hof van Wacken" 

Voor de bespreking: Zie perceelnummer 1327 het "Hof van Wacken". 

1326 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0279 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: H.O. Sint-Michiels 

Landcijns: 
6 s. 4 d. par. en een halve cappoen 

Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f030 (1767) 
nr. 390, f012 (1567) 
nr. 394, f03v 0 (1563-1567) 

Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

30 1159/f"78/12-0l-1487 (n.s.) BE De erfgenamen van Pieter de Backere 

301/59/f"95/18-01-1487 (n.s.) BE De erfgenamen van Pieter de Backere 

30 I /61 /1"'22/25-09-1489 EIG 1110 Joris vander Stichelen fs Joris 

301/63/1"'97/27-01-1496 (n.s.) BE De erfgenamen van Pi eter de Backere 

301/70/f"113112-05-1509 BE De weduwe en erfgenamen van Joris 
vander Stichelen 

301/72/f"70v0/15-02-1512 (n.s.) VR 1118 Jan de Pan fs Pieters 

30 l/73/f"48/30-1 0-1514 BE De erfgenamen van Joris vander Stichelen 

30 l/73/f"129v0 /19-03-1515 (n.s .) BE De erfgenamen van Joris vander Stichelen 

30 1/74/f" l5v0 /07-09-1515 VR 112 Jan de Pan fs Pieters 

30 1/75/f" 155v0 /31-07-1518 *2 1/8 Jan vander Brugghen fs Claeys, echtge-
noot van Clare vander Stichelen 
filia Joris 
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De rest van het huis behoort toe aan: 
* 1/2: De weduwe van Joris vander 

Stichelen 
* 8/18: De andere kinderen van Joris 

vander Stichelen 

De andere helft van het huis behoort 
toe aan Moenkin vander Stichelen en 
zijn broers en zusters 

De rest van het huis behoort toe aan 
de andere kinderen van Joris vander 
Stichelen. 



*2 Jan vander Brugghen fs Claeys, echtgenoot van Clare vander Stichelen filia 
Joris en Lievin Diericx fs Pieters, echtgenoot van Lysbette vander Stichelen 
filia Joris verdelen de bezittingen die hen zijn toegekomen bij het overlijden 
van Joris vander Stichelen en zijn echtgenote Lysbette vander Scelt. Jan vander 
Brugghen fs Claeys krijgt 1/8 van twee huizen op de Poel (= dit huis en de 
"scaillen loove" op perceel 1325-1327 (huis I)) terwijl Lievin Diericx fs Pieters 
2/8 krijgt van de vijvers en de bossen te Ursel en te Knesselare. 

2. Huisnaam: 

Over het algemeen wordt het huis aangeduid als zijnde een "scai llen loove". 
Deze terminologie wordt ook door F. De Potter gebruikt bij zijn bespreking van 
het huis. (F. DE POTTER, Gent ... , VII, p.265: " ... eene hooghe loove, met scailgen 
ghedect. .. ") 
Volgens de akte van 07-09-1515 zou het huis de naam "de tamboer" dragen. 
(" ... eene hooghe loove wesende ghenaemt de tamboere ... ") In de akte van 07-
05-1519 wordt met deze naam echter naar het huis dat ernaast gelegen was op 
perceel 1325, verwezen. 

1327 (kant Poel): "Hof van Wacken" 

Poel met een poort en een gang uitkomend in de Sint-Michielsstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0278 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels, H.G. Sint-Baafs en BijJoke 

Land cijns: 
H.G. Sint-Michiels: 6 s. 4 d. par. en een halve cappoen 
H.G. Sint-Baafs: 5 s. 4 d. gr. 
Bijloke: 3 lb. 8 s. par. 

Teru22evonden: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f033 ( 1767) 

nr. 390, fO 13 ( 1567) 
nr. 394, f03v 0 

( 1563-1567) 
RAG, fonds Sint-Baafs, S 312, f0346 (1758-1794) 

S 489 (deel 4), f0296 ( 1582-1758) 
SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, f0224 ( 1748) 

nr. 242, f0206 ( 1724) 
nr. 267, f0208 ( 1695) 
nr. 238, gn. fol. ( 1542) 

Informatie2e2evens: 
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1. Transacties: 

301/59/f"78/12-0 I- 1487 (n.s.) VR lH Bertelmeus van Campene fs Anthonis 

301/59/f"95/18-0I-1487 (n.s .) VR lH Roelant Uuterhove fs Claeys 

30 I /60/f" 48v0 /05-12- I 489 VH lH Roelant Uuterhove fs Claeys~ Ysabeele 
de Baenst, weduwe van merJan van 
Vaernewijc, ridder, heer van Eksaarde 

301/63/f"97/27-0I-1496 (n.s .) VH lH Erfgenamen van Y sabeele de Baenst ~ 
Lodewijc van Maercke 

30 1/70/f" 113/12-05-1509 VH 1H Erfgenamen Lodewijc van Maercke fs 
Lodewijcx ~ Andries Andries, 
heer van Wacken 

301/72/f"70v0 /15-02-1512 (n.s.) BE Wijlen Lodewijc van Maercke 

30 1/73/f"94v0 /22-12-1513 BE Andries Andries 

301/73/f"48/30-1 0- I 514 BE Andries Andries 

301/73/f"129v0 /19-03-1515 (n.s .) VR lH Andries Andries, heer van Wacken 

30 1/74/f" I 5v0 /07-09-15 15 BE Andries Andries 

301/75/f"80/07-09- 15 I 9 BE Adolf Andries 

2. Bewoner: 

12-01-1487 (n.s.): Bertelmeus Van Campene fs Anthonis 
18-01-1487 (n.s.): Roelant Uuterhove fs Claeys 
05-12-1489: Roeland Uuterhove fs Claeys 
12-05-1509: Olivier De Baenst 

3. Huisnaam: 

"Hof van Wacken" 

4. Bouwkundig: 

Het huis is eigendom van Roelant 
Uuterhove. Hij kocht het huis van 
meesterPieter de Wale die het op zijn 
beurt gekocht had van de erfgenamen 
van Jan van Me! ie, ridder en procureur 
van de stad. 
Bertelmeus van Campene bewoont het 
huis. 

Roelant Uuterhove fs Claeys bewoont 
het huis. 

Roelant Uuterhove fs Claeys bewoont 
het huis. 

Olivier de Baenst bewoont het huis. 

Steen 132: M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding .. . , p.114. 

5. Huisprijs: 

55.839 d. gr. (05- I 2-1489) 
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1327-1338 

Poel 
De poort en de gang van het Bakkershuis dat vooraan gelegen was in de Huur
dochterstraat op perceel 1334 (0339) 

30 1/59/f"791!2-0 1-1487 (n.s.) De poort van het bakkershuis. 

30 1/59/f"95/18-0 1-1487 (n.s.) De poort van het bakkershuis. 

30 1/63/f"97/27-0 I-1496 (n.s.) Het huis van de bakkers dat daar achteraan uitkomt. 

30 1/73/f" l29v0 /19-03-1515 (n.s.) De gang van het bakkershuis. 

30 I /49/f" 166/07-06-1526 De gang en het achterhuis van het bakkershuis. 

1329 

Sint-Michielsstraat- Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0336 (Ook een deel van 0337 moet op dit perceel gesitueerd worden.) 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Kerk van Sint-Michiels en de H.G. van Sint-Michiels 

Land cijns: 
Kerk van Sint-Michiels: 60 d. gr. 
H.G. Sint-Michiels: 21 s. 10 d. gr. 

Teruggevonden: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 186, f'65v 0 (1681/82- eind XVIIIde eeuw) 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391 , f'11 (1767) 

Informatiegegevens: 

nr. 390, f06 ( 1567) 
nr. 394, f'2v 0 (1563-1567) 
nr. 389, f'27v 0 (1515) 

Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee gebouwen: Een woonhuis 
op de hoek van de Huurdochterstraat en de Sint-Michielsstraat met daar
naast in de Huurdochterstraat een stal. 

* Het hoekhuis van de Huurdochterstraat en de Sint-Michielsstraat: 

I . Transacties: 

30 I /65/f"65v0 /05-04-1499 BE De weduwe en erfgenamen van Fransois 
Boe Ie 

30 l/68/f"57v0/12-03-1505 (n.s.) VR 1/2 Dieric de Backere fs Ghyselbrechts, De andere helft van het huis behoort 
wassenkaarsmaker toe aan Pi eter de Backere fs Diericx en 

de andere kinderen van Dieric de 
Backere. 
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301/70/f'51120-01-1508 (n.s.) VH deel Diederic de Backere fs Ghyselbrechts --1 

Pieter de Backere, zijn zoon 

301 170/f' 105118-04-1509 VR 11112 Pieter vander Straten fs Michiels 

301/75/f'106119-03-1518 (n.s.) BE Pieter vander Straten 

2. Bewoner: 

Dieric de Backere fs Ghyselbrechts wordt in 1505 en 1508 vermeld als bewo
ner van het huis. (12-03-1505 (n.s.) en 20-01-1508 (n.s.)) 

*De stal naast het hoekhuis: 

30 l/68/f'57v0 /ll-03-1505 (n.s.) Een stal toebehorende mijn heer van Sint-Pieters 

30 l/68/f'57v0 /12-03-1505 (n.s.) De stal van Pieter de Backere fs Diericx 

301/70/f'5lv0 /l6-0I-1509 (n.s.) Een stal 

1330 

Huurdoch terstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0337 (ook deels gelegen op perceelnummer 1329) 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Miebiels 

Landcijns: 
3 s. 4 d. gr. 

Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f'S (1767) 
nr. 390, f04 (1567) 
nr. 394, f'2V 0 (1563-1567) 

Informatie~:e~:evens: 
Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee huizen: 

* Het huis in de richting van de Sint-Michielskerk: 

1. Transacties: 

30 I /65/f'65V0 /05-04-1499 VH lH Amaud Claeys --1 Willem de Backere fs Diericx 

301/68/f'57v0!11-03-1505 (n.s.) VR lH Joosijne vander Steene filia Hendricx, weduwe van Willem de Backere fs Diericx 

301/70/f'5lv0 /l6-01-1509 (n.s.) VR lH Augustijn Annaert fs Jans, kaaskoper 

301/75/f'106/19-03-1518 (n.s.) VR 1H Augustijn Annaert 

2. Huisprijs: 

1.620 d. gr. (05-04-1499) 
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* Huis in de richting van de Minnebrug: 

Transacties: 

30 I /61 /f'29/03-ll-l490 BE 

301/61/f'93/10-03-l49l (n.s.) BE 

30 I /65/f' I OI 18-08-1498 BE 

30 l/65/f"65V0 /05-04-1499 BE 

301/68/f"57v0 /ll-03-l505 (n.s.) BE 

30 I /68/f" l 0 I V0 /30-07-1505 BE 

30 1/69/f" 16/14-10-1505 BE 

301170/f"5lv0/I6-0l-1509 (n.s.) BE 

301175/f"l06/19-03-1518 (n.s.) BE 

1332 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0338 
Landheer: 

Ghyselbrecht Seyszone 

Ghyselbrecht Seysins 

Ghyselbrecht Seysins 

Ghyselbrecht Seyssins 

Ghyselbrecht Seyssins 

Ghyselbrecht Seyssins 

Ghyselbrecht Seysins 

Ghyselbrecht Seyssins 

Vincent Seyssins 

Concordantielijst en landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Landcijns: 

5 s. 3 d. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f02 (1767) 
nr. 390, f03 (1567) 

Informatiegegevens: 

nr. 394, f02v 0 (1563-1567) 
nr. 389, f02v 0 (1515) 

Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee huizen. 

* Huis in de richting van de Sint-Michielskerk: 

1. Transacties: 

30 I /6llf"29/03-11-1490 VR 1/2 BoudinTriest fs Heylaerts 

301/61/f"93/10-03-1491 (n.s.) VR 1/2 Boudin Triest 

30 I /65/f" 10/18-08-1498 VR 1/2 Jacop Ruuflaert fs Jans 

30 l/68/f"7/16-09-1503 BE Wijlen Jan Ruuflaert 

30 l/68/f"96v0 /0 1-07-1505 VH l/2 Boudin vander Brugghen om wille van 
zijn echtgenote Cathelijoe vander Leene 

De andere helft van het huis behoort 
toe aan Jacop Ruuflaert. 

Jacop Ruuflaert heeft dit deel geërfd 
bij het overlijden van zijn vader. 
De andere helft van het huis behoort 
toe aan Jan Gugaert, barbier. 

De andere helft van het huis behoort 
toe aan de weduwe en erfgenamen van 
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die voogd was van Willemijnkin Gogaert Jacop Ruuflaert 
haar dochter bij haar eerste echtgenoot 
meester Jan Gogaert en Gheerolf de 
Ruddere die voogd was van Lipkin Go-
gaert, de zoon van meester Jan Gogaert 
bij Baerbele vanden Bogaerde 
~ Gillis Aelgoet fs Pieters 

30 1168/f' I 0 I V0 /30-07-1505 VH 112 Gillis Hasburch alias Aelgoet fs Pieters Gillis Hasburch heeft dit deel gekocht 
~Jan Caeckaert van de voogden van de kinderen van 

Jan Gogaert. 
De andere helft van het huis behoort 
toe aan de weduwe en erfgenamen van 
Jacop Ruuflaert. 

301/69/f'16/14-10-1505 VH 1/2 Joosijne vander Brugghen, weduwe van De andere helft van het huis behoort 
Jacop Ruuflaert en haar kinderen waar- toe aan Jan Cakaert die het gekocht 
over ze de voogdij heeft~ Jan Cakaert heeft van Gillis Aelgoet. 

2. Bewoner: 

Jan Caeckaert wordt in 1505 vermeld als bewoner van het huis. (30-07-1505) 

3. Huisprijs: 

19.351 d. gr. (14-10-1505) 

* Het huis in de richting van de Minnebrug: 

1. Transacties: 

30 I /61 /f'29/03-ll-1490 Het molenaarshuis 

30 1/61/f'93110-03-1491 (n.s.) BE De nering van de molenaars 

330/39/f'35v0/ll-02-1494 (n.s.) EIG* 114 De kinderen van Daneel vanden 
Nieuwenburch 

30 I /65/f' 10118-08-1498 BE Jan vanden Ackere en de nering van de 
molenaars 

30 I /68/f'7 I 16-09-1503 VH 1/4 Maerc en Kateline vanden Nieuwen- De andere 3/4 van het huis behoren toe 
burch, kinderen van Daneel vanden aan Fransois de Mil fs Maercx die ze 
Nieuwenburch, beide religieuzen ~ gekocht heeft van de nering van de 
Fransois de Mil fs Maercx, hun oom molenaars. 

30 I /68/f'96v0 /01-07-1505 BE Fransois de Mil 

301 /68/f' 101 V0 /30-07-1505 BE Fransois de Mil 

30 I /69/f' 16/14-1 0-1505 BE Fransois de Mil 

* Het gaat om een vonnis in een zaak tussen de nering van de molenaars en 
Jan vanden Ackere die optreedt in naam van de kinderen van Daneel vanden 
Nieuwenburch (die ook zijn stiefkinderen zijn). 
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2. Bewoner: 

Fransois De Mil wordt in 1503 vermeld als bewoner van het huis. ( 16-09-1503) 

3. Huisprijs: 

21.120 d. gr. (16-09-1503) 

1334 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0339 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

30116511"39110-12-1498 Het bakkershuis 

30 l/651f'98v0 I 1498-1499 (geen precieze datering) Het huis van de nering van de bakkers 

30 I 16811"7 I 16-09-1503 Het bakkershuis 

"Het bakkershuis" was eigendom van de nering van de bakkers en deed dienst 
als neringhuis. Het huis wordt samen met de nering van de bakkers behandeld 
door F. De Potter (F. DE POTTER, Gent ... , VII, pp.304-327.) 

2. Bouwkundig: 

Steen 135: M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding ... , p.115. 

1335 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0340 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 
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1. Transacties: 

301/61/f"82/07-04-1492 (n.s.) BE Olivier de C1erc fs Jacops Het huis was vroeger een bakkerij . 

30 I /65/F39/ I 0-12-1498 VR lH Olivier de Cleerc fs Jacops 

30 l/65/f"98V0 I 1498-1499 VH 11/12 Olivier de Clerc fs Jacops ---1 Jacop van Het ander 1/12 blijft in eigendom van 
(geen precieze datering) Londerse1e fs Jans, zijn neef 01ivier de C1eerc fs Jacops. I /2 van het 

huis had hij gekocht van Cathe1ijne 
Stevins. 

301/67/f" I 08/10-06-1503 BE Jacop van Londerse1e 

330/42/F20v0 /29-0 1-1504 (n.s.) BE Jacop van Londerse1e 

2. Functie: 

In een akte van 07-04-1492 (n.s.) wordt vermeld dat het huis vroeger als bakke
rij dienst deed. 

3. Bouwkundig: 

Bij het huis zou een stal horen. 

1336 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0341 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

30 I/61/F82/07-04-1492 (n.s.) EIG* 01ivier de Clerc fs Jacops 

301/63/F49/20-02-1495 (n.s.) BE Olivier de Cleerc 

30 l/65/f"39/1 0-12-1498 VR lH Olivier de Clerc fs Jacops 

30 I /65/F98v0 /1498-1499 BE Olivier de C1erc fs Jacops 
(geen precieze datering) 

30 1167/f"48/14-12-1502 BE Olivier de Cleerc fs Jacops 

30 I /67 /F I 08/ I 0-06-1503 VR lH 01ivier de C1erc fs Jacops 

330/42/F /29-01-1504 (n.s.) EIG*2 Olivier de Cleerc 
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Vroeger was het huis in eigendom van 
Gillis Heyman. 

Olivier de C1eerc fs Jacops bewoont 
het huis. 

Olivier de C1eerc fs Jacops bewoont 
het huis . 



* De akte heeft betrekking op de betaling van een landcijns door Olivier de 
Clerc fs Jacops. 

*2 In deze akte wordt de verdeling van de erfenis bij het overlijden van Lysbette 
Bultijncx, echtgenote van Olivier de Cleerc, geregeld. 

2. Bewoner: 

01 i vier de Cleerc fs J acops wordt in 1498 en 1503 vermeld als bewoner van het 
huis . (10-12-1498 en 10-06-1503) 

3. Huisnaam: 

Het poortkin (07-04-1492 (n.s.)). 

4. Bouwhistorisch: 

" ... het huus daer hij inne woont wesende een groene poorte ... " (I 0-12-1498) 

1338 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0277 
Landheer: 

Concordantielijst H.G. Sint-Baafs 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Baafs en BijJoke 

Landcijns: H.G. Sint-Baafs: 2 s. gr. 
Bijloke: 12 s. par. 

Terue;e;evonden: 
RAG, fonds Sint-Baafs,S312, f0345 (1758-1794) 

S489, f0295 (1582-1758) 
SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, f0225 ( 1746) 

nr. 242, f0207 (1724) 
nr. 267, f0209 (1695) 

Informatiee;ee;evens: 

Transacties: 

30 l/67 /F 141 I I 0-08-1502 BE Joris van Melle 

301/67/f'67/25-02-1503 (n.s.) BE Weduwe Jan van Melle 

30 I 170/F 113/12-05-1509 BE Thomaes Zonneville 

301/81/Fl66r0 & v0 /07-06-1526 VH lH Thomaes Zonneville ~ Joos de Moor, 
schrijnwerker 

30 1!85/F87v0 /28-12-1529 BE Joos de Moor, schrijnwerker 

Joos de Moor bewoont het huis. 
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1339-1340 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

1339: 0275-0276 
1340: 0274 

Landheer: 
0275-0276: Concordantielijst Kerk Sint-Michiels en Quotidiane Sint

Michiels. 
Landcijnsboeken: Kerk Sint-Michiels, Quotidiane Sint
Michiels en Sint-Veerle. 

0274: Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: H.O. Sint-Michiels en H.O. Sint-Baafs 

Landcijns: 
0275-0276: Kerk Sint-Michiels: 4 s. gr. 

Quotidiane Sint-Michiels: 2 lb. 7 s. 8 d. par. 
Sint-Veerle: 11 s. 6 d. par. 

0274: H.O. Sint-Michiels: 8 s. 9 d. gr. Deze landcijns was vóór 1567 opge
splitst in twee landcijnzen met name een landcijns van 3 s. 1 d. ob. 
gr. en een landcijns van 5 s. 7 d. ob. gr. 
H.O. Sint-Baafs: 11 s. 3 d. par. 

Teru~:~:evonden: 

0275-0276: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 186, f085 (1681182-eind XVIIIde eeuw) 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 521, f038 (1681/82-eind XVIIIde eeuw) 

nr. 519, f020v 0 (1535) 
nr. 518, f019 (1454) 

RAG, fonds Sint-Veerlekapittel, nr. 82, f025 (1699-1794) 
nr. 80, f021 (1573-1706) 
nr. 79, f070 (1558-1571) 

0274: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f0 36 (1767) 

nr. 390, f014 (1567) 
nr. 394, f04 (1563-1567) 
nr. 389, fO 1 v0 (1515) 

RAG, fonds Sint-Baafs, S312, f0344 (1758-1794) 
S489, f0293 (1582-1758) 

Informatie~:e~:evens: 

Op de oppervlakte van deze twee percelen stonden 6 huizen. Deze 6 huizen 
zullen achtereenvolgens behandeld worden en dit in de volgorde zoals ze kon
den aangetroffen worden bij het doorwandelen van de Drabstraat, vertrekkende 
van de Torrepooft en gaande in de richting van de Korenlei. 

* Huis 1: 
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1. Transacties: 

30 I /63/f'28/30-I 0-1495 BE Meester Lievin vanden Berghe 

30 I /67 /f' 141/10-08-1502 VH 1/2 Arend van Ertbuer ~ Pieter vanden De andere helft van het huis behoort 
Berghe fs meester Lievins, metser toe aan Pieter vanden Berghe fs 

Lievins, zijn zus en Jan van Nieuwen-
huuze. 

30 I /67 /f'67 /25-02-1503 (n.s.) VH 3/4 Pieter vanden Berghe fs meester Lievins, Het huis wordt bewoond door de 
metser ~ Gheeraert Hoorenbaut weduwe Schoegem. 

30 1/72/f' 16v0 /09-l 0-1511 BE Gheeraert Hoorenbaut 

301/72/f'50/08-0I-1512 (n.s.) * Gheeraert Hoorenbaut Gheeraert Hoorenbaut bewoont het 
huis. 

301/72/f' 138/18-07-1513 BE Gheert Hoorenbaut 

301/81/f'l66r0 & V0 /07-06-1526 BE Gheeraert Hoorenbaut 

* Het gaat om een betaling door Gheeraert Hoorenbaut aan Jan van 
Nieuwenhuuse en diens dochter Amelberghe in het kader van de aankoop 
van 1/10 van dit huis. 

2. Bewoner: 

25-02-1503 (n.s.): Weduwe Schoegem 
08-01-1512 (n.s.): Gheeraert Hoorenbaut 

3. Huisprijs: 

9.332 d. gr. (10-08-1502) 

* Huis 2: 

1. Transacties: 

330/39/f'67/0t-02-1491 (n.s.) ERF Joos van Melle ~ Beatrice van Tempel-
berghe, zijn weduwe en hun kinderen 
Joris, Berthelmeeus, Adriaenkin en 
Margriete die gehuwd is met Jan 
Poucstrate 

301 /63/f'28/30-l 0-1495 VH 1/8 Bethelmeeus van Melle fs Joos ~Joris 
van Melle fs Joos, zijn broer 

301/67 /f' 141110-08-1502 BE Joris van Metle 

301/67/f'67/25-02-1503 (n.s.) BE Joris van Metle 

30 I /67 /f' I 03/01-06-1503 BE De weduwe en erfgenamen van Joos 
van Melle 

301/67/f'111/27-06-1503 BE De weduwe van Joos van Melle 

301/71/f'44/27-ll-1509 BE Beatrijsse van Tempelberghe 

Staat van goed opgemaakt bij het over-
lijden van Joos van Melle. 

De rest van het huis behoort toe aan: 
* 1/2: De weduwe van Joos Van Melle 
*3/8: Joris van Metle fs Joos en zijn 

zusters 
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30 1/72/fO 16v0 /09-l 0-1511 VH 112 Beatrijse van Tempelberghe, weduwe De rest van het huis behoort toe aan: 
van Joos van Melle fs Joris~ Adriane *1/4: Jan Poucstrate 
van Melle, haar dochter * 1/4: Adriane Van Melle 

30 1172/fO 138/18-07-1513 VR* 7/8 Adriane van Melle De rest van het huis behoort toe aan 
Jan Poucstrate 

301174/f09lv0 /17-03-1517 (n.s.) BE Adriane van Melle 

* Pierijne U u terGaleyen filia Jans, weduwe van Joris van Melle verkoopt met 
toestemming van haar schoonzus Adriane van Melle een rente aan Jan de 
Langhe en bezet deze rente op het deel van het huis dat Adriane in eigen
dom heeft (7/8). 

2. Bewoner: 

09-10-1511: Beatrij se van Tempelbergheen Adriane van Melle haar dochter 
18-07-1513: Adriane van Melle filia Joos 

3. Huisprijs: 

5.658 d. gr. (09-10-1511) 

* Huis 3: 

1. Transacties: 

330/39/f067/0l-02-1491 (n.s.) ERF Joos van Melle ~ Beatrice van Tempel- Staat van goed opgemaakt bij het over-
berghe, zijn weduwe en hun kinderen lijden van Joos van Melle. 
Joris, Berthelmeeus, Adriaenkin en 
Margriete die gehuwd is met Jan 
Poucstrate 

30 l/63/f028/30-1 0-1495 VH l/8 Berthelmeeus van Melle fs Joos ~ Joris De rest van het huis behoort toe aan: 
van Mei Ie fs Joos, zijn broer * l/2:De weduwe van Joos Van Melle 

* 3/8:Joris van Melle fs Joos en 
zijn zusters 

30 I /63/f091 /26-04-1496 BE De weduwe van Joos van Melle 

30 l/67 /fO I 03/01-06-1503 VH 1/4 Jan Poucstrate fs Lievins ~Joris van 
Melle fs Joos, zijn schoonbroer 

30 I /67 !fD 111/27-06-1503 VR 1/2 Joris van Melle fs Joos De andere helft van het huis behoort 
toe aan de weduwe van Joos van Melle. 

301 /68/fO 14/27-09-1503 BE Joris van Melle 

30 l/68/f075v 0/29-03-1504 (n.s.) BE Joris van Melle 

30 l/68/f076v0 /l9-04-1504 BE Joris van Melle 

30 I 170/fO 12/30-09-1507 BE Joris van Melle 

301/70/f034v0 /07-12-1508 BE Joris van Mei Ie 

30 l/71/f044/27-11-1509 VH 1/2 Joris van Melle fs Joos~ Jan Heylinc De andere helft van het huis behoort 
fs Thomaes toe aan Beatrijsse van Tempelberghe. 

30 1172/fO 16v0 /09-1 0-1511 BE Jan Heylinc 
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30 1/72/fO 138118-07-1513 BE I Jan Heylinc 

301/74/f09lv0 /17-03-1517 (n.s.) Schenking Beatrisse van Tempelberghe, weduwe De andere helft van het huis behoort 
van Joos van Melle fs Joris schenkt de toe aan Jan Heylinc. 
helft van het huis aan haar dochter 
Adriane van Melle 

30 l/75/f061 V011 0-01-1518 (n.s.) BE I Jan Heylinc 

2. Bewoner: 

Joos van Melle wordt in 1491 vermeld als bewoner van het huis (01-02-1491 
(n.s.)) en zijn zoon Joris van Melle in 1503 (01-06-1503 en 27-06-1503). Jan 
Heylinc fs Thomaes zou het huis bewoond hebben in 1517 (17-03-1517 (n.s.)). 

* Huis 4: 

1. Transacties: 

30 I /63/f028/30-08-1495 BE Anthonis van Loo 

30 I /63/f091!26-04-1496 VR 1/2 Anthonis van Loo 

30 1/67/fO I 03/01-06-1503 BE De weduwe en erfgenamen van Anthonis 
van Loo 

301/67/fOIII/27-06-1503 BE De weduwe van Anthonis van Loo 

30 I /68/fO 14/27-09-1503 VH 1/12 en Joos van Loo fs Anthonis~ De rest van het huis is in eigendom van 
1/32 van Jehanne Boudins, zijn moeder Jehanne Boudins, weduwe van 
3/4 Anthonis van Loo. 

30 I /68/f07 5v0 /29-03-1504 (n.s.) VH elke verkoper Lievin van Loo fs Anthonis, Lisbette van Loo, weduwe van Joris Meyeraert 
1/32 van 3/4 en Sanders Boudins, echtgenoot van Jaquemijne van Loo 

~ Jehanne Boudins, weduwe Anthonis van Loo 

30 l/68/f076v0!19-04-1504 VR 10/12 Jehanne Boudins, weduwe van Anthonis De rest van het huis behoort toe aan 
van Loo Pauwelijne van Loo en Willem de 

Cusere. 

30 1/70/fO 12/30-09-1507 * 10/12 Jehanne Boudins, weduwe van Anthonis van Loo I 
30 1/70/f034v0 /07-12-1508 VH 15/16 van Jehanne Boudins, weduwe van De rest van het huis behoort toe aan 

3/4 en 1/12 Anthonis van Loo ~ Victor Pauwelijne van Loo til ia Anthonis en 
Deynoot fs Lievins Jan de Crooc fs Gheeraerts. 

301/71/f044/27-ll-1509 BE Victor Deynoot 

301/72/f069/I0-02-1513 (n.s.) BE Victor Deynoot 

30 1/74/fO 170v0 /12-06-1516 BE Victor Deynoot 

301/74/f09lv0 /17-03-1517 (n.s.) BE Victor Deynoot 

30 1/75/f059v0/30-12-1517 BE VictorNotte 

30 1/75/f06l V0!l0-0 l-1518 (n.s.) VH deel Roelant vander Weede en Pauwelijne 
van Loo til ia Anthonis ~ Victor Deynoot, 
vleeshouwer 

30 1/75/f06v0 /02-09-1518 BE Victor Deynoot 

0 l/76/f08/31-08-l520 BE Victor Deynoot 
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* Jehanne Boudins, weduwe van Anthonis van Loo belooft een bedrag van 5 
lb. 5 s. gr. dat ze Pieter de Vriese fs Pieters nog verschuldigd is, te betalen en 
stelt daarvoor het deel van het huis dat ze in eigendom heeft als onderpand. 

2. Bewoner: 

26-04-1496: Anthonis van Loo 
27-09-1503 en 19-04-1504: Jehanne Boudins, weduwe van Anthonis van Loo 
10-01-1518 (n.s.): Victor Deynoot fs Lievins, vleeshouwer 

* Huis 5: 

1. Transacties: 

30 I /63/f'91 /26-04-1496 BE Pieter Aelgoet 

30 I /68/f' 14/27-09-1503 BE Weduwe en erfgenamen van Pieter Aelgoet 

301/68/f'75v0 /29-03-1504 (n.s.) BE Weduwe en erfgenamen van Pieter Aelgoet 

30 l/68/f'76v0 /19-04-1504 BE Weduwe en erfgenamen van Pieter Aelgoet 

30 1170/f' 12/30-09-1507 BE Weduwe en erfgenamen van Pieter Aelgoet 

30 117 I /f' 16/ I 0-1 0-151 0 BE Wijlen Pieter Aelgoet 

301/72/f'69/I0-02-1513 (n.s.) VH lH Lysbette de Vettere, weduwe van Pieter Halsberch en haar zoon Jan Halsberch 
fs Pieters ~ meester Chaerles Claeyssone 

30 1174/f' 170v/ 12-06-1516 VR lH meester Chaerles Claeyssone, raadsheer 

30 1175/f'59v0 /30-12-1517 VR lH meester Chaerles Claeyssone, raadsheer 

30 l/75/F61 v0 /10-0 1-1518 (n.s.) BE Chaerles Claeyssone 

301/75/f'6v0 /02-09-1518 VR lH meester Chaerles Claeyssone, raadsheer 

30 l/70/f'34v0 /07-12-1518 BE Weduwe en erfgenamen van Pieter Aelgoet 

30 l/76/f'8/31-08-1520 VR lH meester Chaerles Claeyssone, raadsheer 

2. Bewoner: 

In 1516 wordt Chaerles Claeyssone vermeld als bewoner van het huis. (12-06-
1516) 

3. Huisprijs: 

27.240 d. gr. (10-02-1513 (n.s.)) 

* Huis 6: 

1. Transacties: 

30 1171/F 16/10-10-1510 VH lH Her Andries Pieters fs Heyndricx ~Joos vander Zwalmen 

301/72/f'69/I0-02-1513 (n.s.) BE Jan vander Biest 

30 1174/f' 170v0 /12-06-1516 BE Jan vander Biest 
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30 1175/F59v0 /30-12-1517 BE Jan Biese 

30117 5/F6V0 /02-09-1518 BE Jan Bieze 

30 1176/f'8/31-08-1520 BE Jan Biese 

Op de plaats van dit huis zou later de poort van het "Hof van Gruuthuuse/Fiennes" 
gebouwd worden. 

2. Huisprijs: 

9.362 d. gr. ( 10-10-151 0) 

1341-1343-1344-1346-1346 bis 

Drabstraat-Penssteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

1341-1343-1344: 0273 
1344-1346-1346 bis: 0272 

Landheer: 
0272: Concordantielijst: Rijke Klaren 

Landcijnsboeken: I 
0273: Concordantielijst Rijke Klaren 

Landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teru~:~:evonden: 

0272: I 
0273: Het huis kon gevolgd worden in de landcijns-en renteboeken van de 

H.G. van Sint-Miebiels in het kader van een rente die op het huis 
bezet was: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f039 (1767) 

nr. 390, fO 15 (1567) 

Informatie~:egevens: 

nr. 394, f04 (1563-1567) 
nr. 389, f01 (1515) 

Op de oppervlakte van deze vijf percelen stonden op het einde van de J5de 
eeuw, afgezien van een poort van het "Hof van Gruuthuuse/Fiennes" in de 
Drabstraat en een poort, een gang en een achterhuis van datzelfde hof in de 
Pensstraat, 11 huizen. We zullen al deze gebouwen behandelen in de volg
orde zoals ze konden aangetroffen worden bij het doorwandelen van de Drab
straat, vertrekkende van de Torrepoort en gaande in de richting van de Koren
lei. 

* De poort van het "Hof van Gruuthuuse/Fiennes" in de Drabstraat 

Voor een bespreking van de eigenaars en de bewoners: Zie perceelnummer 1348-
1349 het "Hof van Gruuthuuse/Fiennes". 
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* Huis 1: 

1. Transacties: 

30 1/63/f'63v0/ll-04-1495 (n.s.) BE Jan de Neckere fs Jans 

30 I /66/f'87 /03-06-1500 VR lH Jan de Neckere fs Jans 

301/67/f'78v0/ll-04-1502 VH lH Jan de Neckere fs Jans, brouwer~ 
Matthijs de Mangheleere 

30 l/68/f'61117-03-1505 (n.s.) BE Matthijs de Mangheleere, sceppere 

301/69/f' 1/22-08-1505 Matthijs de Mangheleere fs Pieters, Matthijs de Mangheleere, die het huis 
(Schuldbekentenis) sceppere gekocht heeft van brouwer Jan de 

Neckere fs Jans, bewoont het huis. 

30 1/71/f' 120/12-04-1510 BE Matthijs de Mangheleere, sceppere 

2. Bewoner: 

Matthijs de Mangheleere fs Pieters, sceppere wordt in 1505 vermeld als bewo
ner van het huis. (22-08-1505) 

3. Huisprijs: 

5.791 d. gr. (11-04-1502) 

* Huis 2: 

1. Transacties: 

301/63/f'63v0 /ll-04-1495 (n.s.) VR 1H Symoen Serrengiers, vleeshouwer Het huis vormde vroeger twee 
woonsten. Symoen Serrengiers 
bewoont het huis. 

30 1/65/f' 107v0 /04-07-1499 BE Symoen Serrengiers 

30 I /66/f'87 /03-06-1500 BE Symoen Serrengiers 

301/66/f'71/16-02-1501 (n.s.) Symoen Serrengiers 

301/67/f'78v0 /ll-04-1502 BE Simoen Serrengiers 

301/68/f'61/17-03-1505 (n.s.) VR lH Symoen Serrengiers Symoen Serrengiers bewoont het huis. 

30 I /69/f' 1/22-08-1505 BE Symoen Serrengiers 

30 I /69/f'67v0 /22-04-1506 BE Simoen Serrengiers 

30 1169/f' 113/13-07-1507 VH lH Thomaes van Melle fs Joos ~ Beernaerd Tevoren had Thomaes van Melle fs 
Serrengiers, zijn schoonbroer Joos het huis verkregen van Symoen 

Serrengiers. 

30 1/71/f' 120/12-04-1 SI 0 VH lH Beernaerd Serrengiers fs Claeys ~ Beernaerd Serrengiers heeft het huis 
Willem Seyssins gekocht van zijn schoonbroerThomaes 

van Melle fs Joos. 

30 l/72/f'97v0 /27-04-1513 BE Willem Seyssins 

301/73/f'171/13-03-1515 (n.s.) BE Willem Seyssins 

30 1/74/f' 152/07-04-1516 (n.s.) BE Willem Seyssins 
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Het huis komt achteraan uit in de Penssteeg (11-04-1495 (n.s.), 17-03-1505 
(n.s.) en 12-04-1510) 

2. Bewoner: 

Vleeshouwer Simoen Serrengiers wordt in 1495 en 1505 vermeld als bewoner 
van het huis. (11-04-1495 (n.s.) en 17-03-1505 (n.s.)) 

3. Huisprijs: 

7.591 d. gr. (12-04-15l0) 

* Huis 3: 

1. Transacties: 

301/6l/f'37v0 /24-02-1492 (n.s.) VR l/2 Lievin Scockaert fs Jacops Lievin Scockaert fs Jacops heeft deze 
helft gekocht van Ghiselbrecht 
Seyssins 

30 I /63/f'63v0/l I -04- I 495 (n.s.) BE De weduwe van Gillis Wante 

30 I /65/f' I 07V0 /04-07-1499 VR l/2 Pieter van Melle fs Gaultiers De andere helft van het huis behoort 
toe aan Ghyselbrecht Seyssins. 

30l/66/f'71/16-02-1501 (n.s.) VH 112 Pietervan Melle fs Gaultiers ~Philippe 
Gobellion 

30 l/68/f'61117-03-1505 (n.s .) BE Wijlen Gillis Wante 

30 l/69/f'67v0 /22-04-1506 VR lH Jan van Scelveghem fs Pieters 

30 I 170/f'34/26-l 0-1507 Miehiel de Jonghe Miehiel de Jonghe heeft het huis ge-
(Schuldbekentenis) kocht van Jan van Scelveghem en is 

hem daar nog geld voor verschuldigd. 

301/70/f'll5v0/13-07-1508 Miehiel de Jonghe 

301170/f' 134v0 /21-04-1509 BE Miehiel de Jonghe 

30 I 171/f' 120/12-04-151 0 BE Pieter Bate 

30 I /72/f'97 V0 /27-04-1513 VH lH Pieter Bate, timmerman~ Jan Lievins Pieter Bate bewoonde het huis. 
fs Willems, bakker en molenaar 

301/73/f'171/13-03-1515 (n.s.) VH lH Jan Lievins fs Willems, bakker en 
molenaar ~Augustijn Deynoot 
fs Pauwels 

30 1174/f' 152/07-04- I 516 (n .s.) VH lH Lysbette van Melle fi lia Joos, weduwe Augustijn Deynoot kocht het huis van 
van Augustijn Deynoot fs Pauwels ~ Jan Lievins fs Willems. 
Jan Neyt 

30 1174/f' 192v0 /03-07-1516 BE Jan Neyt 

30 I 17 4/f' 193/29-07-1516 BE Jan Neyt 

301/74/f'85/27-02-1517 (n.s.) BE Jan Neyt 

Het huis komt achteraan uit in de Penssteeg. (24-02-1492 (n.s.), 04-07-1499, 
16-02-1501 (n.s.), 22-04-1506,26-10-1507,27-04-1513, 13-03-1515(n.s.) en 
07-04-1516 (n.s.)) 
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2. Bewoner: 

In 1506 wordt Jan van Scelveghem fs Pieters vermeld als bewoner van het huis 
(22-04-1506) en in 1513 timmerman Pieter Bate (27-04-1513). 

3. Huisprijs: 

11.790 d. gr. (27-04-1513) 

* Huis 4: 

1. Transacties: 

30 1165/f' I 07v0/04-07-1499 BE Stevin de Grave 

301/66/f'7l/16-02-1501 (n.s.) BE Stevin de Grave, bakker 

30 I /70/f'38/ 17-12-1507 VR 1/2 Stevin de Grave Het gaat om een bakkerij . 
De andere helft van het huis behoort 
toe aan de kinderen van Stevin de 
Grave en Cateline Saengaerts, zijn 
overleden echtgenote. 

30 1170/f' 115v0 /13-07-1508 VH 1/2 Stevin de Grave, bakker --7 Jan Lievins Het gaat om een bakkerij waar Stevin 
fs Willems, bakker de Grave in woont. 

30 1/70/f'67v0 /07-12-1508 * Jan Lievins fs Willems, bakker Het gaat om een bakkerij waar Jan 
Lievins fs Willems in woont. 

30 1/70/f' 134v0 /21-04-1509 VH 1/6 Jan van Materen fs Jans, molenaar en Het gaat om een bakkerij . 
tijkwever --7 Jan Lievins fs Willems, De andere delen van het huis behoren 
bakker en molenaar toe aan Jan Lievins fs Willems. 

30 1170/f' l30V 0 /24-07-1509 VR lH Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar Het gaat om een bakkerij. 

301/72/f'97v0 /27-04-1513 BE Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar 

301/73/f'171/13-03-1515 (n.s.) BE Jan Lievins fs Willems Het gaat om een bakkerij waar Jan 
Lievins fs Willems in woont. 

30 1174/f' 152/07-04-1516 (n.s.) BE Jan Lievins Jan Lievins bewoont het huis. 

30 I 17 4/f' 183/03-07-1516 VR lH Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar Het gaat om een bakkerij 
waar Jan Lievins fs Willems in woont. 

30 1/74/f'l93/29-07-1516 *2 Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar Het gaat om een bakkerij waar Jan 
Lievins fs Willems in woont. 

30 1/74/f'85/27-02-1517 (n.s.) VR lH Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar Het gaat om een bakkerij . 

* Lievin de Grave fs Stevins en Jan Lievins fs Willems, schoonbroers, verde
len de erfdelen die hen zijn toegekomen bij het overlijden van Lievins moe
der. Jan Lievins fs Willems zou 1/6 van twee huisjes in de Penssteeg, 1/6 
van het hoekhuis van de Drabstraat en de Penssteeg en 1/6 van een bakkerij 
in de Drabstraat krijgen (allemaal huizen die in het kader van deze percelen 
besproken worden) terwijl Lievin de Grave fs Stevins 116 van een ander 
huis in de Drabstraat, gelegen op perceelnummer 1394 (0251) zou krijgen. 

*2 Jan Lievins fs Willems stelt de twee huizen in de Drabstraat die hij in eigen
dom heeft (deze bakkerij en het hoekhuis van de Pens steeg) evenals de helft 
van een huis in de Penssteeg als onderpand voor de betaling van een rente. 
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2. Bewoner: 

In 1508 wordt bakker Stevin De Grave vermeld als bewoner van het huis. ( 13-
07-1508) 
Daarna zou bakker en molenaar Jan Lievi ns fs Wi llems in de jaren 1508-15 16 
het huis bewoond hebben. (07-12-1508, 13-03-1515 (n.s.), 07-04-1516 (n.s.), 
03-07-1516 en 29-07-1516). 

3. Functie: 

Het gaat om een bakkerij. 

* Huis 5: Hoekhuis van de Drabstraat en de Penssteeg: 

Transacties: 

301/70/F 115v0 /l3-07-1508 VH 112 Stevin de Grave, bakker --t Jan Lievins, 
bakker 

301/70/F67v0 /07-12-1508 * Jan Lievins fs Willems, bakker 

301/70/F l34v0 /21-04-1509 VH 1/6 Jan van Materen fs Jans, molenaar en De andere 5/6 van het huis zijn reeds 
tijkwever --t Jan Lievins fs Willems, in eigendom van Jan Lievins 
bakker en molenaar fs Willems. 

30 1/70/F 130v0 /24-07-1509 VR lH Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar 

301/74/F 183/03-07-1516 BE Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar 

301/74/F 193/29-07-1516 *2 Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar 

301/74/F85/27-02-1517 (n.s.) VR lH Jan Lievins fs Willems, bakker en molenaar 

* Lievin de Grave fs Stevins en Jan Lievins fs Willems, schoonbroers, verde
len de erfdelen die hen zijn toegekomen bij het overlijden van Lievins moe
der. Jan Lievins fs Willems zou 116 van twee huisjes in de Penssteeg , 116 
van het hoekhuis van de Drabstraat en de Penssteeg en 116 van een bakkerij 
in de Drabstraat krijgen (allemaal huizen die in het kader van deze percelen 
besproken worden) terwijl Lievin de Grave fs Stevins 116 van een ander 
huis in de Drabstraat, gelegen op perceelnummer 1394 (0251) zou krijgen. 

*2 Jan Lievins fs Willems stelt de twee huizen in de Drabstraat die hij in eigen
dom heeft (dit hoekhuis en de bakkerij ernaast) evenals de helft van een huis 
in de Penssteeg als onderpand voor de betaling van een rente. 

*Huis 6 en huis 7: 

Het gaat om twee huisjes in de Penssteeg die in de akten steeds samen behan
deld worden en die naast het hoekhuis van de Drabstraat moeten gesitueerd 
worden. 
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Transacties: 

301/70/f'38/17-12-1507 VR 1/2 van 2H Stevin de Grave, bakker De ander helft van de huizen behoor-
den toe aan de kinderen van Stevin de 
Grave en Cateline Saengaerts, zijn 
overleden echtgenote. 

301/70/f'll5v0 /13-07-1508 VH 1/2 van 2H Stevin de Grave, bakker ---7 Jan 
Lievins fs Willems, bakker 

30 l/70/f'67v 0 /07-12-1508 * Jan Lievins fs Willems, bakker 

30 1170/f' 134v0 /21-04-1509 VH 1/6 van 2H Jan van Materen fs Jans, mole- De andere 5/6 van de twee huizen be-
naar en tijkwever ---7 Jan Lievins horen toe aan Jan Lievins fs Willems. 
fs Willems, bakker en molenaar 

30 1/70/f' 130v0 /24-07-1509 VR 2H Jan Lievins fs Willems, bakker 
en molenaar 

30 1174/f' 183/03-07-1516 VH 1,5H Jan Lievins, bakker en molenaar Jan Lievins fs Willems behoudt de 
---7 Jan Neyt helft van één van beide huizen. 

30 I 17 4/f' 193/29-07-1516 *2 l/2 H Jan Lievins fs Willems, bakker 
en molenaar 

301174/F85/27-02-1517 (n.s.) BE Jan Neyt 

* Lievin de Grave fs Stevins en Jan Lievins fs Willems, schoonbroers, verde
len de erfdelen die hen zijn toegekomen bij het overlijden van Lievins moe
der. Jan Lievins fs Willems zou 1/6 van twee huisjes in de Penssteeg , 1/6 
van het hoekhuis van de Drabstraat en de Penssteeg en 1/6 van een bakkerij 
in de Drabstraat krijgen (allemaal huizen die in het kader van deze percelen 
besproken worden) terwijl Lievin de Grave fs Stevins 1/6 van een ander 
huis in de Drabstraat, gelegen op perceelnummer 1394 (0251) zou krijgen. 

*2 Jan Lievins fs Willems stelt de twee huizen in de Drabstraat die hij in eigen
dom heeft (het hoekhuis van de Penssteeg en de bakkerij ernaast) evenals de 
helft van een huis in de Penssteeg als onderpand voor de betaling van een 
rente. 

* Ten zuiden van de twee voorgaande huizen lag er een gang: 

301170/f'll5v0 /13-07-1508 " ... ganc dienende zoe wel tot der achterhuuse als totter huuse vander vomoemde Miehiel de 
Jonghe ... " 

30 I /70/f' 134 v0 /21-04-1509 " ... ganc dienende zo wel totten achtersten huuse als totten huuse vanden vornoemde Miehiel de 
Jonghe ... " 

30 I /74/f' 192v0 /03-07-1516 " ... den ganck van svorseids scoopers gheele gecochte huuse ende den huuse van Willem Seyssins 
tusschen beede streckende ... " 

Hoogstwaarschijnlijk was het langs deze gang dat de hiervoor besproken hui
zen 2 en 3, die in de Drabstraat gelegen waren, in de Pensstraat uitkwamen. 

* Huis 8 (naast de voornoemde gang): 
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301/70/F 130v0 /24-06-1509 

301174/f' 192v0 /03-07-1516 

*Huis 9: 

30 I /82/f' 56v0 /27 - I 1-1526 

* Huis 10: 

301/82/f'56v0 /27- ll -1526 

* Huis 11: 

1. Transacties: 

30 1176/f'89/06-07 -1520 VH lH 

30 1/82/F95v0 /06-04-1527 (n.s.) VH lH 

2. Bewoner: 

Beernaerd Serrengiers 

Willem Seyssins 

Willem Seyssins -t Chaerles Claeyssone in de naam van de heer van Fiennes, 
graaf van Gavere 

Willem Seyssins fs Willems -t Chaerles Claeyssone in de naam van de graaf van 
Gavere, heer van Fiennes 

Vincentine Heyndricx, echtgenote van Lauwereins vander Huushaghe be-
Jacop de Tolneere, Jan de Tolneereen woont het huis. 
Joris Tournoys, echtgenoot van 
Amelberghe de Tolneere -t Laureins 
vander Huushaghe 

Lauwereins vander Huushaghe -t 

Chaerles Claeyssone in naam van 
de graaf van Gavere 

Lauwereins vander Huushaghe wordt in 1520 vermeld als bewoner van het huis. 
(06-07-1520) 

3. Huisprijs: 

6.331 d. gr. (06-07-1520) 

* De poort en het achterhuis van het "Hof van Gruuthuuse/Fiennes" 

Voor een bespreking zie 1348-1349 "Hof van Fiennes". 

1348-1349 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0343-0344 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
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Landcijns: I 
Teru~:;~:;evonden: I 
Informatie~:;e~:;evens: 

1. Transacties: 

30 l/59/f"204/09-08-1487 EIG 

301/63/f"49/20-02-1495 (n.s.) 

30 I /67 /f"48/14-12-1502 

301/68/f"72/17-03-1504 (n.s.) Schenking 

2. Huisnaam: 

Margriete vander Verre (die erfachtig Het gaat om een schuldbekentenis. 
is in het huis) en haar echtgenoot mer Het huis behoorde vroeger toe aan 
Lodewijc van Brugghe, graaf van Berthelemeeus Trotin. 
Wincester, heer van Gruutuuse, heer 
van Steenhuuse 

Het hof van Gruuthuuse 

Het hof van Gruuthuuse dat wijlen 
Berthelmeeus Trotin deed bouwen. 

Margriete van Borssele, weduwe van Vroeger behoorde het huis toe aan mer 
mer Lodewijc van Brugghe, heer van Berthelemeeus Trotin. 
Gruuthuuse ---1 mer Jacop van 
Luxemburg, ridder, heer van Fiennes, 
echtgenoot van Margriete van Brugghe 
filia Jans (=kleindochter van Margriete 
van Borssele) 

"Hof van Gruuthuuse" en later "Hof van Fiennes". Nog later zou het huis aan
geduid worden als "Hof van Egmond". 

3. Bouwkundig: 

Het huis komt achteraan met een poort uit in de Drabstraat (op perceelnummer 
1341) en met een gang, een poort en een achterhuis in de Penssteeg. Later zou 
de eigenaar van het "Hof van Fiennes" de huizen op de percelen 1341, 1343, 
1344, 1346 en 1346 bis opkopen evenals het huis van Jan vander Biest dat 
gelegen was op perceel 1340 (1339-1340 huis 6) en zijn hof alsdusdanig een 
heel stuk uitbreiden. 

1348: Steen 97: M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding ... , p.96. 

1350 

Huurdochterstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0342 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Vrij huis, vrij erve 
Landcijns: I 
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Teruggevonden: 
SAG, reeks 153, Landboeken "Vrij huis , vrij erve", f 0 451 (2de helft XVIde 
eeuw) 

Informatiegegevens: 

I. Transacties: 

30 1/61/f"82/07-04- 1492 (n.s.) BE Herberg van wijlen Daneel Serssanders 

30 1/63/f"49/20-02-1495 (n.s.) VH 14/18 Jan en Stevin van Ydeghem, kinderen Jan en Stevin van Ydeghem hadden 
van meester Robbrecht van Y deghem --1 deze 14/18 geërfd bij het over! ij den van 
Adriaen Andries, hun schoonbroer hun moeder Joos ine Scoutheetten, we-

duwe van meester Franssois Sersanders 
(haar tweede echtgenoot) 

30 I /65/f"39/ I 0-12-1498 BE Adriaen Andries 

30 l/67/f"48/14-12-1502 VR 4/18 Denijs Heyman fs Pieters 

30 I /67 /f" I 08/ I 0-06-1503 BE Wijlen Adriaen Andries De herberg van de kooplieden van het 
graan 

330/42/f"20v0/29-0 l-1504 (n. s.) BE Nicolas de la Croix 

30 l/68/f"72/17-03-1504 (n. s.) De herberg van de Leye 

2. Huisnaam en functie: 

De herberg van de kooplieden van het graan. (20-02-1495 (n.s.)) 
" ... herberghe vander selven leye conthoyr houdende voor den coopman vanden 
granen ... " (14-12-1502) 
De herberg van de Leye (17-03-1504 (n.s.)) 

1352 

Penssteeg 
Oostenrijks huisnummer: I 
Landheer: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: I 

1353 

Penssteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

0271 en de uitgang van 0268, een huis dat vooraan gelegen was in de Drab
straat op perceelnummer 1357. Voor de bespreking van 0268: Zie perceel
nummer 1357. 

Landheer: 
Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
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Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: I 

1354 

Penssteeg - Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0271 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

* De tuin van Cornelis Pieters: 

30l/63/f"78v0/16-03-1496 (n.s.) I De tuin van Cornelis Pieters 

* "De rode pot": 

1. Transacties: 

30 l/63/f"78v0 /16-03-1496 (n.s.) VH lH Pieter de Ruddere fs Gillis -1 Caerle 
van LoofsJans 

330/40/f"43v0/2! -03-1496 (n.s.) ERF Pieter de Ruddere en Joosine vander 
Pale filia Jans, zijn echtgenote 

30 1/64/f"22/30-l 0-1497 BE Caerle van Loo 

2. Huisnaam: 

"De rode pot". 

3. Bouwkundig: 

Huis "De rode pot" 

Tevoren hoorde het huis toe aan Jan 
vander Pale en zijn echtgenote 
Baerbele de Jagher. 

Het huis zou achteraan uitkomen in de Penssteeg vlak achter het "Hof van 
Gruuthuuse". (16-03-1496 (n.s.)) 

4. Huisprijs: 

7.774 d. gr. (16-03-1496 (n.s.)) 
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1355 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0270 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teru~:~:evonden: I 
Informatie~:e~:evens: 

I . Transacties: 

30 I /63/f'78v0 /16-03-1496 (n.s.) BE 

330/40/f'43v 0 /21-03-1496 (n.s.) BE 

30 I /64/f'22/30-l 0-1497 VH lH 

2. Huisprijs : 

3.990 d. gr. (30-1 0-1497) 

1356 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0269 
Landheer: 

Jan van Eedinghen 

Jan van Eedinghen 

Jan van Eedinghen -7 Jacop de Rammeleere fs Symoens 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Quotidiane Sint-Michiels 
Landcijns: 10 d. gr. 
Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 521, f034v 0 (1681182-eind XVIIIde eeuw) 
nr. 519, f013v 0 (1535) 
nr. 518, fO 13 ( 1454) 

Informatie~:e~:evens: 

l. Transacties: 

301/59/f'032v0 /23-0I-l488 (n.s .) BE Jan van Eedinghen 

30 I /63/f' 4 V0 /26-08-1495 VR lH Vincent Stuerbout, medecijn 

30 1/64/f'22/30-l 0-1497 BE meester Vincent Stuerbout 

30 1/70/f' 132v0 /07-07-1509 BE meester Vincent medecijn 

30 l/72/f'49/0 1-01 -1513 (n.s.) BE meester Vincent medecijn 

30 1/73/f' 19v0 /I9-I0-1513 BE Yincent Stuerbout 

30 I /73/f' 125/03-05-1514 BE meester Vincent Stuerbout 
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2. Bouwkundig: 

Dit huis zou samen met het huis op perceel 1357 (0268) onder één dak gestaan 
hebben:" ... twee woonsten onder één dak met een steiger naast den roden pot..." 
(RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 518, f013, (1454)) 

1357 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0268 
Landheer: 

Concordantielijst Sint-Michiels, de stad Gent en het godshuis van Sint-Jan 
en Sint-Pauwel 

Landcijnsboeken: Quoticliane van Sint-Michiels en het godshuis van Sint
Jan en Sint-Pauwel 

Landcijns: 
Quotidiane Sint-Michiels: 10 d. gr. 
Het godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel: 14 d. gr. 

Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 521, f031v 0 (1681/82-eind XVIIIde eeuw) 
nr. 519, f013v 0 (1535) 
nr. 518, f013 (1454) 

SAG, reeks LXVI, Godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel, 
nr. 145, f090(1749-1797) 
nr. 14, fOll (1726-1795) 
nr. 144, f086 (1699-1748) 
nr. 143, f047 (1669-1697) 
nr. 142, f052 (1649-1666) 
nr. 149, gn. fol. (eind XVIde eeuw) 

1. Transacties: 

301/59/f"32v0 /23-01-1488 (n.s.) VR 1H Comelis Hudgebout fs Gillis 

301 /63/f" 4v0 /26-08-1495 BE Comelis Hudgebout 

30 1170/f" 132v0 /07-07-1509 VR 1H Stevenijne van Wassenhove, weduwe Beide wonen in het huis. 
van Comelis Hudsebout en haar zoon 
Jan Hudsebout 

30 l/72/f"49/0 1-01-1513 (n.s.) VH lH Stevenijne van Wassenhove, weduwe 
van Cornelis Hudsebout fs Gillis en haar 
zoon Jan Hudsebout fs Cornelis ~ 
Lievin vanden Walle, metser 

301173/f" 19v0 /19-1 0-1513 VR 1H Lievin vanden Walle, metser en 
kaaskoper 
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30 1/73/f' 125/03-05-1514 VR lH Lievin vanden Walle fs Lievins, metser 
en kaaskoper 

30 1/75/f' 149v0 /ll-07-1518 BE Jan van Loo gezegd de Inghelschman 

30 l/75/f'77v0 /31-07-1518 BE Jan van Loo gezegd Inghelman 

30 l/75/f'50/29-0 1-1519 (n.s.) BE Jan van Loo alias Inghelman 

2. Bewoner: 

In 1509 worden Stevenijne Van Wassenhove, weduwe van Comelis Hudsebout 
en haar zoon Jan Hudsebout vermeld als bewoners van het huis. (07-07-1509) 

3. Bouwkundig: 

Dit huis zou samen met het huis op perceel 1356 (0269) onder één dak gestaan 
hebben:" ... twee woonsten onder één dak met een steiger naast den roden pot..." 
(RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 518, f013, (1454)) 

4. Huisprijs: 

8.940 d.gr. (0 1-01-1513 (n.s.)) 

1358 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0267 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 
Land cijns: 

10 d. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f0 40 (1767) 
nr. 390, f0 16 ( 1567) 

Transacties: 

301/59/F32v0 /23-0l-1488 (n.s.) BE 

30 1/70/F 132v0 /07-07-1509 BE 

301/72/f'49/0l-Ol-1513 (n.s.) BE 

nr. 394, f04v 0 (1563-1567) 
nr. 389, fO I (1515) 
nr. 384, gn. fol. (1405) 
nr. 387, fOJ (1371) 

Jan van Eedinghen 

De weduwe van Jan van Heynghe 

De weduwe van Jan van Eedinghen 
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30 I /73/f" 19v0/19-10-1513 BE De weduwe van Jan van Eedinghen 

30 I /73/f" 125/03-05-1514 BE De weduwe van Jan van Eedinghen 

30 I /75/f" 149v0/11-07-1518 * 112 Cathelijne Weeremans, weduwe van De andere helft van het huis behoort 
Jan van Eedinghen --1 Jaquemijne van toe aan Jaquemijne, haar broers en 
Eedinghen, haar dochter zusters. 

30 l/75/f"77v0 /31-07-1518 *2 1/2 Jaquemijne van Eedinghen filia Jans Tevoren heeft Jaquemijne deze helft 
gekregen van haar moeder. De andere 
helft van het huis behoort toe aan 
Jaquemijne en haar broers en zusters. 

30 l/75/f"50/29-0 1-1519 (n.s.) VR 112 Cathelijne Weeremans, weduwe van De andere helft van het huis behoort 
Jan van Eedinghen toe aan de kinderen van Cathelijne 

Weeremans en Jan van Eedinghen 

* Het gaat om een schenking. 

*2 Jaquemijne van Bedinghen stelt de helft van het huis die ze in eigendom 
heeft als onderpand voor het vereffenen van een achterstallige betaling. 

2. Bewoner: 

In 1518 worden Jaquemijne van Bedinghen filia Jansen haar moeder Cathelijoe 
Weeremans, weduwe van Jan van Bedinghen als bewoners van het huis ver
meld (11-07-1518 en 31-07-1518). 
In 1519 wordt Cathelijoe Weeremans, weduwe van Jan van Bedinghen als be
woner vermeld (29-01-1519 (n.s.)). 

1359 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0266 en een deel van de uitgang van 0348 (=de uitgang van een huis dat 
vooraan gelegen was op de Korenlei op perceel 1365 en dat verder onder 
dat perceelnummer zal behandeld worden) 

Landheer: 
Concordantielijst en landcijnsboeken: I 

Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

Op de oppervlakte van dit perceel lag het erf en de tuin van het huis op de 
Korenlei dat gelegen was op perceelnummer 1366 en een deel van de poort 
en de paardenstal die eveneens behoorden tot een huis op de Korenlei dat 
gelegen was op perceel 1365. 

* Het erf en de tuin van het huis dat gelegen was op de Korenlei op perceel 
1366: 
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301175/f"l49v0 /ll-07-1518 Het erf en de tuin van wijlen Claeys de Mey. 

30 1175/f"77v0 /31-07-1518 Het erf en de tuin van het huis van wijlen Claeys de Mey. 

30 1175/f"50/29-0 1-1519 (n.s.) Het erf en de tuin van het huis van wijlen Claeys de Mey dat op de Korenlei staat 
en achteraan met een poort uitkomt in de Drabstraat 

* De poort en de paardenstal van het huis dat gelegen was op de Korenlei op 
perceell365 (Voor de bespreking: Zie perceelnummer 1360) 

1360 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0265 en een deel van de uitgang van 0348 (=de uitgang van een huis dat 
vooraan gelegen was op de Korenlei op perceel 1365 en dat verder onder 
dat perceelnummer zal behandeld worden) 

Landheer: 
Concordantielijst en landcijnsboeken: Een kapelanij van Sint-Niklaas 

Landcijns: 5 s. par. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Sint-Ni klaas, SN 113, F 18v 0 (1642-1794) 
Informatiegegevens: 

Op de oppervlakte van dit perceellag een huis en daarnaast een deel van de 
poort en de paardenstal van een huis dat vooraan gelegen was op de Koren
lei op perceel 1365. Zowel het huis als de poort en de paardenstal blijken in 
handen te zijn van dezelfde eigenaars en worden in de gebruikte akten sa
men behandeld. Bijgevolg zullen ze in de volgende tabel ook samen bespro
ken worden. 

30 I /64/f"86/30-04-1498 VH 13/14 

30 I /65/f"3/ 18-08-1498 VH 1/14 

1361-1362 

Drabstraat-Korenlei 
Oostenrijks huisnummer: 

0351-0352 
Landheer: 

De voogden van Barbele Roelands til ia Willems ~ Willem Col in, deurwaarder in 
de Raad van Vlaanderen 

Claeys de Maech, weduwnaar van Lysbette Heylinc ti !ia Thomaes en Jan Heylinc, 
broer van Lysbette ~ Willem Colin, deurwaarder in de Raad van Vlaanderen 

0351: Concordantielijst: Sint-Martens Akkergem en Bijloke 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels, Gemeene kapelanijen Sint

Baafs en stad Gent 
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0352: Concordantielijst Gemeene kapelanijen Sint-Baafs en Sint-Jorisdis 
in Sint-Baafs 

Landcijnsboeken: Gemeene kapelanijen Sint-Baafs 
Landcijns: 

0351: H.G. Sint-Michiels: 2 s. 6 d. gr. 
Gemeene kapelanijen Sint-Baafs: 10 s. gr. 
Stad Gent: 6 d. gr. 

0352: Gemeene kapelanijen Sint-Baafs: 25 s. par. 
Teru~:~:evonden: 

0351: RAG, fonds Sint-Michiels, nr.391, f043 (1767) 
nr. 390, fO 17 (1567) 
nr. 394, f04v 0 (1563-1567) 
nr. 389, f019v 0 (1515) 

RAG, fonds Sint-Baafs, S 315, f0344 (1610-1794) 
K 1673, f020 (1604-1613) 
K 1674, f037 (1590-1615) 
K 1672, f039 (1582-1591) 
K 9956, f038-39 (1574-1605/61) 
K 1712, gn. fol. (1574) 

SAG, reeks 152, registers van de stedecijnzen, 
nr. 19, f0453v 0 (1646) 
nr. 14, f0644 (1582) 
nr. 11, f0322v 0 (1563) 

Dit perceel kon ook gevolgd worden in het landcijns- en renteboek 
van de kapelanij van Sint-Christoffel in de Sint-Jacobskerk, meer be
paald in het kader van een rente die op het huis bezet was: Archief 
Sint-Jacobskerk, Kapelanij van Sint-Christoffel, nr. 1355, f032r-v. 

0352: RAG, fonds Sint-Baafs, S 315, f0391 V0 (1610-1794) 
K 1673, f016 (1604-1613) 
K 1674, f057 (1590-1615) 
K 1672, f047V 0 (1582-1591) 
K 9956, f056v 0 (1574-1605/61) 

Informatie~:e~:evens: 

Op de oppervlakte van beide percelen stonden in totaal 6 huizen. 

* Het hodeveerkin: 

1. Transacties: 

30 I /64/f'86/30-04-1498 BE J acop de Vettere 

30 I /65/f'3/ 18-08-1498 BE 1 acop de Vettere 

30 J/67/f'68v0 /06-03-1502 (n.s.) BE Jacop de Vettere 

30 I 171 /f' 16/06-09-1509 BE 't Hodeveerkin toebehorende Jacop de Vettere 

30 l/72/f'77v0 -f'80/28-02-l513 (n.s.) BE Jacop de Vettere 

RAG, fonds Sint-Michiels, EIG Pieter de Vettere fs Jacops 
nr. 394, f'4v 0 (1563) 
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2. Huisnaam: 

"Het hodeveerkin" 

* "Taexterkin ": 

1. Transacties: 

330/37/f'23r0 & v0 /19-ll-1484 EIG 3/4 Joos van Wanbeke fs Joos "Taexterkin" 
Verdeling van de erfenis bij het over-
lijden van Joos van Wanbeke. 

30 1/59/f' 11 V0!17-09-1487 EIG Joos de Rits "Taexterkin" 
Het gaat om een rente-aflossing. 

30 1/59/f'27v0 /29-l 0-1487 BE Joos de Rits 

330/41/f' 17v0/13-12-1496 VR 1/2 Betkin de Rits dochter van Joos de Rits In feite zijn het Boud in de Poortere en 
(die reeds overleden is) en Mergrietede Mergrietede Mey die de voogdij heeft 
Mey die ondertussen hertrouwd is met over haar dochter, die de rente op het 
Boudin de Poortere. huis bezetten. 

301/67/f'068v0/06-03-1502 (n .s.) VR 1/2 Boudinde Poortere fs Jans " ... taexterkin ... nu ter tijt de eedteamere 
wesende van het huus de vijf helmen ... " 
De andere helft van het huis behoort 
toe aan Lievin vanden Woestijnen. 

30 I /68/f'9/ 14-09-1504 VR 1/2 Lievin vanden Woestijnen " .. . eenen nieuwen huus ghenaemt 
taex terkin ... " 

30 1171 /f' 16/06-09-1509 VR 1/2 Boudinde Poortere fs Jans "Taexterkin" 
De andere helft van het huis behoort 
toe aan Lievin vanden Woestijnen en 
zijn kinderen. 

301/72/f'77v0 & f'80/28-02-1513 VR 1/4 Boudinde Poortere "Taexterkin" 
(n.s.) De andere delen van het huis behoren 

toe aan de kinderen van Lievin vanden 
Woestijnen en Lysbette de Rits. 

30 1176/f'51/22-12-1519 VH 1/4 Jan Marchant en zijn echtgenote "Taexterkin" 
Catheline vanden Woestijnen filia 
Lievins ~Jan Buusterman 

2. Functie: 

" ... nu ter tijt de eedteamere wesende van het huus de vijf helmen ... ". (06-03-
1502 (n.s.)) 

3. Huisnaam: 

"Taexterkin" 

* "De Proost": 

1. Transacties: 
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330/35/f"6v0 /06-10-l479 EIG l/2 Jooskin, Copkin en Hannekin van "De proost" 
van Wanbeke, kinderen van Joos van Verdeling van de erfenis bij het over-
3/4 Wanbekeen Agneete Hugaert filia Gillis lijden van Agneete Hugaert filia Gil-

lis, moeder van de voornoemde 
kinderen. 

330/37/f"23r0 & V0/l9-11-1484 EIG 3/4 Joos van Wanbeke fs Joos "De proost" 
Verdeling van de erfenis bij het over-
lijden van Joos van Wanbeke. 

30 1/59/f"27v0/29-10-1487 VH lH Adriaen vander Brugghen ~ Joos "De proost" 
de Rits 

30 l/66/f"43v0/30-0 1-1500 (n.s.) BE Boudinde Poortere 

30 1/66/f"53/03-02-1500 (n.s.) BE Boudin de Poortere 

301/67/f"68v0 /06-03-1502 (n.s.) VR l/2 Boudinde Poortere fs Jans "De proost" 
De andere helft van het huis behoort 
toe aan Lievin vanden Woestijnen. 

30 1/67/f" 13/16-09-1502 BE Boudin de Poortere fs Jans en 
Lievin vanden Woestijnen 

30 1/71/f" 16/06-09-1509 VR 112 Boudinde Poortere fs Jans "De proost" 
De andere helft van het huis behoort 
toe aan Lievin vanden Woestijnen en 
zijn kinderen. 

301/72/f"77v0 -f"80/28-02-1513 (n.s.) VR 1/4 Boudin de Poortere "De proost" 
De andere delen van het huis behoren 
toe aan de kinderen van Lysbette de 
Rits en Lievin vanden Woestijnen. 

30 l/76/f"51122-12-1519 VH 1/4 Jan Marchant en zijn echtgenote "De proost" 
Catheline vanden Woestijnen filia 
Lievins ~Jan Buusterrnan 

2. Huisnaam: 

"De proost" 

3. Huisprijs: 

13.056 d. gr. (29-10-1487) 

* De stal van de herberg "de vijf helmen" 

I. Transacties: 

30 1/59/f"27v0 /29-l 0-1487 BE De weduwe Blijmans 

30l/61/f"67118-01-l491 (n.s.) VR 112 Boudin de Poortere 

301/66/f"43v0 /30-0l-1500 (n.s.) VH 1/2 Jacop van Hulst fs Jans ~ Boudin 
de Poortere 

301/66/f"53/03-02-1500 (n.s.) VH 1/2 Margriete Blijmans filia Joos~ Boudin 
de Poortere 

301/67/f"68v0 /06-03-1502 (n.s.) BE Boudinde Poortere fs Jans 
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30 I /67 /F 13/16-09-1502 VR 1/2 Boudinde Poortere fs Jans Stal 

30 I /71 /F 16/06-09-1509 BE Boudinde Po011ere Stal 

30 1/72/F77v0 -F'80/28-02-1513 (n.s.) BE Boudin de Poortere en de kinderen van Stal 
Lievin vanden Woestijnen en Lysbette 
de Rits 

301/76/F51/22-12-1519 VH 1/6 Jan Marchant en zijn echtgenote "De stal van de vijf helmen" 
Catheline vanden Woestijnen filia 
Lievins --1 Jan Buusterman 

2. Functie: 

Het gaat om de stal of het achterhuis van de herberg "de vijf helmen" die gele
gen was op de Korenlei. 

3. Huisprijs: 

8.049 d. gr. (03-02-1500 (n.s.)) 

* Het hoekhuis van de Drabstraat en de Korenlei: 

1. Transacties: 

301/66/F43v0/30-0I-1500 (n.s.) BE Claeys de Ghier 

30 I/66/F53/03-02-1500 (n.s.) BE Wijlen Boudinde Wachtere 

30 I /67 /F 13/16-09-1502 BE Boudin de Wachtere 

301/69/F72v0 /07-ll-1506 VH 1/20 Lysbette van Overeedt filia Jans --1 Jan 1/20 van 3/4 van het huis is in eigen-
van van Caneghem dom van Eloy Dullaert fs Pauwels, 
3/4 echtgenoot van Lysbette van Overeedt 

filia Jans. 

30 I /71 /F 16/06-09-1509 BE Jan van Caneghem, smid 

301171/F49v0/28-0 1-1510 (n.s.) VH deel Mergriete Heylaerts, weduwe van 
Claeys de Ghier --1 Jan van Caneghem 

2. Huisprijs: 

14.400 d. gr. (07-11-1506) 

* "De vijf helmen": 

1. Transacties: 

RAG, fonds Sint-Baafs, Kl712 (1574) EIG Joos de Rits 

301/61/F67/18-0I-1491 (n.s.) VR 1/2 Boudin de Poortere Herberg "de vijf helmen" 

330/41/F 17v0
/ 13-12-1496 VR 1/2 Betkin de Rits, dochter van Joos de Rits In feite zijn hetBoudinde Poortere en 

(die reeds overleden is) en Mergrietede Mergrietede Mey die de voogdij heeft 
Mey die ondertussen hertrouwd is met over haar dochter, die de rente op het 
Boudin de Poortere. huis bezetten. 
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30 1168/f'9/ 14-09-1504 VR 112 Lievin vanden Woestijnen Herberg "de vijf helmen" 

301 /69/f' 72v0 /07-11-1506 De vijf helmen 

30 I 1711f' 16/06-09-1509 VR 112 Boudinde Poortere fs Jans De andere helft van het huis behoort 
toe aan Lievin vanden Woestijnen en 
zijn kinderen. 

301171/f'49v 0 /28-01-1510 (n.s.) De vijf helmen 

30 1/76/f'5 1/22-12-1519 VH 1/6 Jan Marchant en zijn echtgenote Het huis "de vijf helmen" waar Jan 
Catheline vanden Woestijnen filia Buusterrnan in woont. 
Lievins --t Jan Buusterrnan 

Het huis komt achteraan met een achterhuis uit in de Drabstraat 

2. Bewoner: 

In 1509 wordt het huis bewoond doorBoudinde Poortere fs Jans. (06-09-1509) 
In 1519 woont Jan Buusterman in het huis. (22-12-1519) 

3. Functie: 

Herberg 

4. Huisnaam: 

"De vijf helmen" 

1363 

Korenlei 
Oostenrijks huisnummer: 

0350 
Landheer: 

Concordantielijst Sint-Martens Akkergem 
Landcijnsboeken: BijJoke 

Landcijns: 
6lb. par. 

Teruggevonden: 
SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, F226 (1746) 

nr. 242, F208 (1724) 
nr. 267, F210 (1695) 
nr. 238, gn. fol. (1542) 

Informatiegegevens: 

1. Transacties: 
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30 I /64/F86/30-04-1498 BE 

30 I /65/F3/ 18-08-1498 BE 

301171 /F 16/06-09-1509 BE 

SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 38 ( 1542) EIG 

2. Huisnaam: 

"De hodeveere" 

1364-1365 

Korenlei 
Oostenrijks huisnummer: 

0348-0349 
Landheer: 

Jacop de Vettere 

Jacop de Vettere 

Jacop de Vettere 

Pieter de Vettere fs Jacops 

0348: Concordantielijst Kapelanij van Sint-Michiels 
Landcijnsboeken: Bijlokeen een kapelanij in de Sint-Niklaaskerk 

0349: Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Land cijns: 

0348: Kapelanij in de Sint-Niklaaskerk: 5 s. par. 
Bijloke: 3 s. par. 

0349: I 
Teruggevonden: 

0348: RAG, fonds Sint-Niklaas, SN 113, f017 & 18r-v (1643-1794) 
SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, f0228 ( 1746) 

nr. 242, f0209v 0 (1724) 
nr. 267, f0211 (1695) 
nr. 238, gn. fol. (1542) 

0349: Het huis kon gevolgd worden in de landcijns-en renteboeken van de 
Bijloke in het kader van een rente die op het huis bezet was: 
SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, f0227 (1746) 

nr. 242, f0209 ( 1724) 
Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

30 I /64/F86/30-04-1498 VH 13/14 De voogden van Barbete Roelands filia Willems -7 Willem Co !in, deurwaarder in 
de Raad van Vlaanderen 

30 I /65/F3/ 18-08-1498 VH 1/14 Claeys de Maech, weduwnaar van Lysbette Heylinc filia Thomaes en Jan Heylinc, 
broer van Lysbette -7 Willem Colin, deurwaarder in de Raad van Vlaanderen 

2. Bouwkundig: 

Het huis komt in de Drabstraat op de percelen 1359 en 1360 uit met een poort 
en een paardenstal. 
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1366 

Korenlei 
Oostenrijks huisnummer: 

0347 
Landheer: 

Concordantielijst Bijloke 
Landcijnsboeken: I 

Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

30 1/53/fO 121 V0 /20-07-1476 BE 

30 I /61 /f029/06-0 1-1492 (n.s.) VH 1/2 

30 l/64/f086/30-04-1498 BE 

30 I /65/f03/ 18-08-1498 BE 

30 l/71/t'02/21-08-151 0 BE 

30 1/75/fO 114/16-04-1518 BE 

301/75/f081 V0 /ll-05-1519 VH 1/12 

301175/f0114v0 /10-08-1519 VH 

30 J/76/f043/l 0-11-1519 VH 1/12 

301177 /fO I 07v0 /08-03-1522 (n.s.) BE 

* 10-08-1519: Verkopers: 

Hennan Walins 

Jan BoeJin ~Claeys de Mey fs Zeghers De andere helft van het huis behoort 
ook toe aan Claeys de Mey maar was 
voordien eigendom van de weduwe 
van Herman Walins . 

Claeys de Mey 

Claeys de Mey 

Claeys de Mey 

Claeys de Mey 

Jan de Haze en Lysbette van Overheedt De verkopers hadden dit deel geërfd 
filia Jans ~ Zegher de Mey fs Jans bij het overlijden van Marie van 

Overheedt, echtgenote van Claeys de 
Mey. 

verkopers (zie onderaan de tabel*)~ Het gaat om erfdelen bij het overlij-
Jacop de Mey fs Zeghers den van Claeys de Mey en Marie van 

Overheet 

Lievin vanden Woestijnen als voogd Het gaat om een deel dat Centkin, Lief-
van Centkin en Liefkin, zijn kinderen kin en Catheline vanden Woestijnen 
bij Lysbette de Rits, Catheline vanden geërfd hebben bij het overlijden van 
Woestijnen filia Lievins en haar hun oom Claeys de Mey. 
echtgenoot Jan Marchant ~ Zegher de 
Mey fs Jans 

Zegher de Mey fs Jans 

Margriete de Mey filia Willems en haar echtgenoot Pauwels Toebast fs Ghilains, 
schipper: 1112+ 1/4 van 1112; 

0 

0 

Cornelis van Overheet fs Jans 1/1 2; 
Margrietede Mey filia Zeghers: 113 van 1112; 
Catheline de Mey filia Zeghers, echtgenote van Jan Lauwerszone 1/3 van 112; 
de voogd van Liefkin, Willekin en Pierijnkin de Mey, broers en zuster langs vader
lijke zijde vanMargrietede Mey filia Willems 3/4 van 1/12. 
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2. Bouwkundig: 

Het huis komt in de Drabstraat op perceel 1359 uit met een tuin en een poort en 
met een ander poortje in de Penssteeg. 

3. Huisprijs: 

19.200 d. gr. (06-01-1492 (n.s.)) 

1367-1368 

Korenlei 
Oostenrijks huisnummer: 

0345-0346 
Landheer: 

0345: Concordantielijst en landcijnsboeken: Vrij huis, vrij erve. 
0346: Concordantielijst en landcijnsboeken: I 

Landcijns: I 
Teruggevonden: 

0345: SAG, reeks 153, landboeken "Vrij huis, vrij erve", F484 (2de helft 
XVIde eeuw). 

0346: I 
Informatiegegevens: 

Op de oppervlakte van deze twee percelen stonden 3 huizen. 

* Huis 1 "De weerwulf of weerweyde": 

1. Transacties: 

301/50/Fll7v0 /22-06-1470 De weerwulf 

30 1/53/F 121 V0 /20-07-1476 VH 3/8 Pieter vander Heyden en Pieter Penne-
man ---1 Jacop van Ampeltrin 

301/64/F73/30-03-1498 (n.s.) BE De weduwe van Jacop Apeltrein 

301/71/F2/21-08-1510 VH 11/32 Lysbette Lambrechts, weduwe van De rest van het huis behoort toe aan 
Jacop Ampeltrin---1 Joos de Duutssche Claeys De Mey. 

30 1/75/F 114116-04-1518 VR 1/2 Joos de Duutsche fs Jans De andere helft van het huis behoort 
toe aan Claeys de Mey. 

30 I /75/F81 v01ll-05-1519 VH 1/12 Jan de Haze en zijn echtgenote Lysbette Dil deel hadden de verkopers geërfd bij 
van van Overheedt ---1 Zegher de Mey fs Jans het overlijden van Marie van Over-
1/2 heedt, echtgenote van Claeys de Mey. 
en De rest van het huis behoort toe aan 
1116 Joos de Duutsche die in het huis woont. 

301/75/F 114v0 /l 0-08-1519 VH verkopers (zie onder de tabel *) ---1 Jacop De rest van het huis behoort toe aan 
de Mey fs Zeghers Joos de Duutsche die het huis bewoont. 
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301/76/f"43 /l0-11-1519 VH 1112 Lievin vanden Woestijnen als voogd van Het gaat om een deel dat Centkin, Lief-
van Centkin en Liefkin, zijn kinderen bij kin en Catheline vanden Woestijnen 
1/2 Lysbette de Rits, Catheline vanden geërfd hebben bij het overlijden van 
en Woestijnen filia Lievins en haar hun oom Claeys de Mey. 
1/16 echtgenoot Jan Marchant-? Zegher de De rest van het huis behoort toe aan 

Mey fs Jans Joos de Duutsche die het huis bewoont. 

30 1/77/f" I 07v0/08-03-1522 (n.s.) VH l/2 Joos de Duutsche -1 meester Gillis van De rest van het huis behoort toe aan 
min Waesberghe Jacop de Mey en Lievin van Overheet 
l/16 

30 I /81/f" 167/08-06-1526 BE Jacop de Mey en meester Gillis van 
Waesberghe 

* 10-08-1519: Verkopers: Belangrijk!: Het gaat telkens om een aandeel in 
9116 van het huis. 

0 Margriete de Mey filia Willems en haar echtgenoot Pauwels Toebast fs 
Ghilains, schipper: 1112+114 van 1112; 

0 Cornelis van Overheet fs Jans 1/12; 
0 Margrietede Mey filia Zeghers: 1/3 van 1112; 
0 Catheline de Mey filia Zeghers, echtgenote van Jan Lauwerszone 113 van 

1/2; 
0 de voogd van Liefkin, Willekin en Pierijnkin de Mey, broers en zuster langs 

vaderlijke zijde vanMargrietede Mey filia Willems 3/4 van 1112. 

2. Bewoner: 

In 1519 wordt Joos de Duutsche vermeld als bewoner van het huis. (11-05-
1519, 10-08-1519 en 10-11-1519) 

3. Huisnaam: 

De weerwulf - de weerweyde 

4. Huisprijs: 

6.937 d. gr. (21-08-1510) 

* Huis 2: 

1. Transacties: 

30 I /55/f" 165/22-06-1479 VH lH Pieter Muelman en Heyndric Pieters -? 
Jan vander Meere, pijnder 

30 l/64/f"73/30-03-1498 (n.s.) VH lH Jan vander Meere, pijnder -1 Claeys de 
Mey 

30 1/71/f"2/2 1-08-151 0 BE Claeys de Mey 

30 1174/f" I 0/27-08-1515 BE Claeys de Mey 

30 1174/f" 154v0
/ 14-05-1516 BE Claeys de Mey 
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30 1175/f' 114/16-04-1518 BE Claeys de Mey 

301175/f'8lv0 /ll-05-1519 VH 1/12 Jan de Haze en zijn echtgenote Lysbette Dit deel hadden de verkopers geërfd 
van Overheedt ~ Zegher de Mey fs Jans bij het overlijden van Marie van 

Overheedt, echtgenote van Claeys de 
Mey. 

30 1175/f' 114v0 /l 0-08-1519 VH lH verkopers (zie onderaan de tabel *)~ Het gaat om erfdelen bij het over! ij-
Jacop de Mey fs Zeghers den van Claeys de Mey en Marie van 

Overheet 

301176/f'43/10-ll-1519 VH 1/12 Lievin vanden Woestijnen als voogd Het gaat om een deel dat Centkin, Lief-
van Centkin en Liefkin, zijn kinderen kin en Catheline vanden Woestijnen 
bij Lysbette de Rits, Catheline vanden geërfd hebben bij het overlijden van 
Woestijnen filia Lievins en haar echtge- hun oom Claeys de Mey. 
noot Jan Marchant ~ Zegher de Mey 
fs Jans 

30 1/77/t-o I 07v0 /08-03-1522 (n.s.) BE Jacop de Mey 

30 l/79!f'D 194/09-05-1524 BE De erfgenamen van Claeys de Mey 

30 1/81/f' 167/08-06-1526 VR lH Jacop de Mey fs Zeghers Jacop de Mey fs Zeghers bewoont het 
huis. 

* 10-08-1519: Verkopers: 
0 Margriete de Mey filia Willems en haar echtgenoot Pauwels Toebast fs 

Ghilains, schipper: 1112+114 van 1/12; 
0 Cornelis van Overheet fs Jans I /12; 
0 Margrietede Mey filia Zeghers: 1/3 van 1/12; 
0 Catheline de Mey filia Zeghers, echtgenote van Jan Lauwerszone 113 van 

112; 
0 de voogd van Liefkin, Willekin en Pierijnkin de Mey, broers en zuster langs 

vaderlijke zijde vanMargrietede Mey filia Willems 3/4 van 1112. 

2. Bewoner: 

J acop De Mey fs Zeghers (08-06-1526) 

3. Huisnaam: 

De proost (08-06-1526) 

4. Bouwkundig: 

Het zou gaan om een klein huisje dat met een poort uitkomt in de Penssteeg. 

5. Huisprijs: 

3.631 d. gr. (30-03-1498 (n.s.)) 

* Huis 3: Het hoekhuis van de Korenlei en de Penssteeg: 
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30 I /55/F 165/22-06-14 79 De wijngaert van Thomaes Heylins 

30 I /64/F73/30-03-1498 ( n .s.) BE Anthonis Libbe 

30 1174/f'O I 0/27-08-1515 VR 9/10 Sara vanden Duerpe, weduwe van Het ander deel van het huis behoort toe 
Anthonis Libbe aan Grietkin Libbe, dochter van 

Anthonis Libbe en Sara vanden 
Duerpe. Sara vanden Duerpe bewoont 
het huis. 

30 I 174/F 154v0 /14-05-1516 VR lH Sara vanden Duerpe, weduwe van Het is haar zoon Jacop Libbe fs 
Anthonis Libbe Anthonis, goudsmid die de rente ver-

koopt. Het huis is echter van zijn moe-
der die het ook bewoont. 

30 l/75/F81 V0 /ll-05-1519 BE De weduwe en erfgenamen van 
Anthonis Libbe 

30 I 175/F 114v0 /l 0-08-1519 BE De weduwe en erfgenamen van 
Anthonis Libbe 

301/76/F43/10-ll-1519 BE De weduwe en erfgenamen van 
Anthonis Libbe 

30 I 179/F 194/09-05-1524 VR lH Sara vanden Duerpe, weduwe van 
Anthonis Libbe 

301/81/F 167/08-06-1526 BE De erfgenamen van Anthonis Libbe 

2. Bewoner: 

In 1515 en 1516 wordt Sara vanden Duerpe, weduwe van Anthonis Libbe ver
meld als bewoner van het huis. (27-08-1515 en 14-05-1516) 

3. Huisnaam: 

"De wijngaert" (22-06-1476) 

4. Bouwkundig: 

Het huis komt met een deur uit in de Penssteeg. 

1369 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

BI 16 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: De stad Gent 
Landcijns: 4 s. 2 d. gr. 
Teru~:~:evonden: 
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Transacties: 

SAG, reeks 152, Stedecijnzen, nr. 8, f"l65v 0 en nr. 9, f"89 (1495) 

SAG, reeks 153, Landboeken "Vrij huis, vrij erve", f"439 

1370-1371 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

Bl17-Bll8 
Landheer: 

B117: Concordantielijst I 

nr. 11, f0334 (1563) 
nr. 8, f0165v 0 (1495) 

Fransois Boel 

Denys Nemegheer 

Landcijnsboeken: Stad Gent en Vrij huis, vrij erve 
B118: Concordantielijst Stad Gent 

Landcijnsboeken: Stad Gent en Vrij huis, vrij erve 
Landcijns: Stad Gent: 4 s. 2 d. gr. op het geheel van beide percelen. 
Teru22evonden: 

B117: 
SAG, reeks 153, Landboeken "Vrij huis, vrij erve", f0439 (2de helft XVIde 
eeuw) 
SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, f0 454v0 (1646) 

nr. 14, f0644v 0 (1582) 
nr. 11, f0333v 0 (1563) 
nr. 9, f089 (1495) 

B118: 

nr. 8, fO 165v0 (1495) 
nr. 7, fO 130v0 (1442) 
nr. 5, f044v 0 (1385) 
nr. 4, f038 (1375) 
nr. 3, f039v 0 (1370-71) 
nr. 2, f035v 0 

( 1360-69) 
nr. 1, f024v 0 (1337) 

SAG, reeks 153, Landboeken "Vrij huis, vrij erve", f0439 (2de helft XVIde 
eeuw) 
SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, f0454 (1646) 

nr. 14, f0652v 0 (1582) 
nr. 11, f0333v 0 (1563) 
nr. 9, f089 (1495) 
nr. 8, f0165V 0 (1495) 
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Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

SAG, reeks 152, Stedecijnzen, EIG 
nr. 8, f' 165v0 (1495) 

SAG, reeks 153, Landboeken EIG 
"Vrij huis, vrij erve", f'439 

2. Functie: 

Herberg 

3. Huisnaam: 

"De gulden Noble" 

1372 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

B115 
Landheer: 

Jan Wouters 
Jan Wouters fs Jans (5/8) 
Joos de Ghier (1/24 en 1/96) 
meester Jacop Lauwereins 
Pieter de Hertoghe 

nr. 7, fll30v 0 (1442) 
nr. 5, fl44v 0 (1385) 
nr. 4, fl38 (1375) 
nr. 3, fl39v 0 (1370-71) 
nr. 2, fl35v 0 

( 1360-69) 
nr. 1, fl24v 0 (1337) 

Pieter Labbay en zijn echtgenote Magdaleene Obrijs 
Pieter Aelgoet 

Gillis Hoste 

Concordantielijst en landcijnsboeken: De stad Gent 
Landcijns: 4 d. gr. 
Teruggevonden: 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, fl455v 0 (1646) 
nr. 14, f0648 (1582) 
nr.ll,fl336(1563) 
nr. 9, f089v 0 (1495) 
nr. 8, f0166v 0 (1495) 
nr. 7, f0130v 0 (1442) 
nr. 6, f047 (1418) 
nr. 5, fl44v 0 (1385) 
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nr. 4, f'38 (1375) 
nr. 3, f'40 (1370-1371) 

Informatiegegevens: 

Transacties 

SAG, reeks 152, Stedecijnzen, 
nr. 8, f" 166v0 

( 1495) 
Lievin van Recoke of Redichove 

1373 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

B114 
Landheer: 

Concordanticlij~en1andcijnsboeken:l 

Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: I 

1374 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

B113 
Landheer: 

Concordantielijst en 1andcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: I 

1375 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

B 112 (Ook een deel van B 111 moet op dit perceel gesitueerd worden.) 
Landheer: 

Concordantielijst Augustijnen 
Landcijnsboeken: Augustijnen en de stad Gent 
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Land cijns: 
Augustijnen: 15 d. gr. 
Stad Gent: 3 d. gr. 

Teruggevonden: 
RAG, fonds Augustijnenklooster, nr. 31, f032 (1666-1796) 

nr. 30, f038 (1666) 
nr. 28, gn. fol. (1661-1693) 
nr. 27, fO 117 (1642-1660) 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, f0456 (1646) 
nr. 14, f0645v 0 (1582) 
nr. 11, f0334v 0 (1563) 

Informatiegegevens: 

Transacties: 

RAG, fonds Augustijnenklooster, 
nr. 31 , f"32 (1550) 

Lievin Lammins fs Jans, schipmaker. Daarna: Pauwels de Schrijvere 

1376 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

B 111 (ook deels op perceel 1375 te situeren) 
Landheer: 

Concordantielijst Stad Gent 
Landcijnsboeken: Augustijnen 

Landcijns: 15 d. gr. 
Teruggevonden: 

RAG, fonds Augustijnenklooster, nr. 31 , fO 118 (1666- 1 796) 
nr. 30, f031 (1666) 
nr. 28, f024 (1661-1693) 
nr. 27, gn . fol. (1642-1660) 

Informatiegegevens: 

Transacties: 

30 l/50/f"90/09-05-1469 Anthonis Inghele 

Lievin Lammins fs Jans, schipmaker 
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1378 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: B 11 0 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Stad Gent 

Landcijns: 2 s. 8 d. gr. 
Teruggevonden: 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, F457 (1646) 
nr. 14, F646v0 (1582) 
nr. 11, F335 (1563) 
nr. 9, F89v0 (1495) 
nr. 8, F 166 (1495) 

lnformatiegegevens: 

1. Transacties: 

30 I /50/f'90/09-05-1469 EIG 

SAG, reeks 152, Stedecijnzen, nr. 8, f'l66 en nr. 9, f'89V 0 (1495) EIG 

RAG, fonds Augustijnenklooster, nr. 24, f'32 ( 1550) BE 

2. Functie: 

Vrouwenstoof 

3. Huisnaam: 

"Den bosch" 

1379 

Zeurzaksteeg met een uitgang in de Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

B121 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Stad Gent 

Landcijns: 

Jan vander Sluus 

Betkin Tierins filia Pieters 
Mergriete Dierkins 
Mergriete Turbauts 
Mergriete de Tollenare 
Jan van Impe 

Jan Scautheete 

4 s. 3 d. gr. Vóór 1495 werd deze landcijns geïnd in 3 delen, met name een 
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landcijns van 26 d. gr. voor het huis naast de Minnebrug, een landcijns van 
24 d. gr. voor het huis genaamd "de casant" en een landcijns van 1 d. gr. op 
het middelste huis. 

Teru~:~:evonden: 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, f'452v 0 (1646) 
nr. 14, f'643 ( 1582) 
nr. 11, f'332 (1563) 
nr. 9, f'88v 0 (1495) 
nr. 8, f 0 164v0 & f0165 (1495) 
nr. 7, f'129 (1442) 
nr. 6, f'46v 0 (1418) 
nr. 5, f'44v 0 (1385) 
nr. 4, f'38 (1375) 
nr. 3, f' 40 ( 13 7 0-13 71 ) 
nr. 2, f'34 ( 1360-1369) 

Op de oppervlakte van dit perceel stonden drie huizen: 

* "De casant": 

1. Transacties: 

30 1/55/fO I 00/27-06-1479 VR lH Jan Meeuwne gheseyt Patoullet " ... tcasant daer den ghulden appele u ut 
plachte te stekene ... " 

330/37 /fO 154112-07-1486 EIG De weduwe van Jan Meene alias Patolet "De casant". Het gaat om de verdeling 
en hun kinderen Pieteren Philips Meene van de erfenis van Jan Meene alias 
die nog minderjarig zijn. Patolet. 

30 I /68/f044/19-12-1503 VH lH Pieter Mihauwe ---1 Lievin de Costre, " ... een herberghe gheweest ghenaemt 
sceppere tcasant, daer nu den ghulden appele 

uutsteect.. ." 
Vroeger behoorde het huis toe aan Jan 
Mihauwe. 

301/72/fO 121 V0 /l9-05-l513 Het gu lden vlies 

30 1175/f098v0 /06-03-1518 (n.s.) VR lH Lievin de Costre fs Joos, scepper " ... een herberghe gheweest voortijts 
ghenaemt tcassant nu ter tijt tgulden 
vlies ... " waar Lievin de Costrein 
woont. 

2. Bewoner: 

In 1518 wordt Lievin de Costre vermeld als bewoner van het huis. (06-03-1518 
(n.s.)) 

3. Huisnaam: 

"De casant" 
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4. Huisprijs: 

13.316 d. gr. (19-12-1503) 

* "Den cleenen appele": 

1. Transacties: 

30 1/55/FI00/27-06-1479 VR lH Jan Meeuwne gheseyt Patoullet 

330/37/Fl54/12-07-1486 EIG Kateline Meene filia Jansen haar Het gaat om de verdeling van de erfe-
echtgenoot Jan Uutervulghen nis van Jan Meene alias Patolet. 

301/68/F44/19-12-1503 EIG Pieter Mihauwe Vroeger behoorde het huis toe aan Jan 
Mihauwe. 

301/75/f"98v0 /06-03-1518 (n.s .) BE Pieter Nyeuwen 

30 1/76/f" 147/31-05-1521 BE Philips Meauwe "Den cleenen appele" waar Philips 
Meauwe in woont. 

2. Bewoner: 

In 1521 wordt Philips Meau we vermeld als bewoner van het huis. (31-05-1521) 

3. Huisnaam: 

"Den cleenen appe1e" 

* "De grote gouden appel/de gulden appel": 

1. Transacties: 

301 /55/FI00/27-06-1479 VR lH Jan Meeuwne gheseyt Patoullet 

330/3 7 /f" 154112-07-1486 EIG De weduwe van Jan Meene alias "De gulden appel". Het gaat om de 
Patolet en hun kinderenPieteren Philips verdeling van de erfenis van Jan Meene 
die beide nog minderjarig zijn. alias Patolet. 

30 I /68/f"44/ 19-12-1503 EIG Pieter Mihauwe Het huis behoorde vroeger toe aan Jan 
Mihauwe. 

330/45/f"35/26-04-1515 EIG Pieter Myhauwe " ... herberghe en hostelrije ghenaemt 
den gulden appele ... " waar Pi eter 
Myhauwe in woont. 
Het gaat om de verdeling van de erfe-
nis van Jehanne van Impe filia Jans, 
echtgenote van Pieter Myhauwe. 

30 1/76/f" 147/31-05-1521 VH elke Phelips Meauwe en Franchois Melaert "De grootengouden appele". De an-
ver- ~ Victoor Meauwe fs Pieters dere 3/4 behoren toe aan de weduwe 
koper en erfgenamen van Pieter Meauwe. 
1/8 
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2. Bewoner: 

In 1515 wordt Pieter Myhauwe vermeld als bewoner van het huis. (26-04-1515) 

3. Functie: 

Herberg 

4. Huisnaam: 

"De grote gouden appel/de gulden appel" 

5. Bouwkundig: 

1379-1380: Steen 78: M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding ... , p.86. 

1380 

Zeurzaksteeg 
Oostenrijks huisnummer: 

B120 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

301/62/f'63/06-02-1493 (n.s .) De eloeke 

30 l/62/f'58/28-02-1493 (n.s.) De cloeke 

301/63/f'49116-0l-1496 (n.s.) BE Laureyns Taetsse 

30 I /68/f' 44/19-12-1503 BE Laureins Taetsse 

330/45/f'62/23-02-1513 (n.s.) De eloeke 

30 l/72/f' 121 V0 /l9-05-1513 VH 1/6 Jan Doosterlijne fs Jans ~Jan Vlamijne 
fs Godevaerts 

30 l/75/F98v0/06-03-1518 (n.s.) De cloeke 

30 l/75/F67 /20-03-1519 (n.s.) Taverne ghenaemt de cloeke 

301/75/f'71/31-03-1519 (n.s.) Taverne de eloeke 

30 l/76/f'91 v0 /15-03-1520 (n.s.) Taverne de eloeke 
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De andere 5/6 van het huis behoren toe 
aan Jan Vlamijne fs Godevaerts, de we-
duwe van Laureins Taetsse en Gheerolf 
Taetsse. 



2. Huisnaam: 

"De clocke" 

3. Functie: 

Taverne 

4. Bouwkundig: 

Het huis komt met een gang en een poort uit in de Drabstraat (06-02-1493 
(n.s.), 28-02-1493 (n.s.) en 19-05-1513) Deze gang en deze poort zouden gele
gen zijn op perceelnummer 1379. 

1380-1379: Steen 78: M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding ... , p.86. 

5. Huisprijs: 

23.044 d. gr. (19-05-1513) 

1381-1382-1383-1384 

Zeurzaksteeg - Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

B 119-0262-0263-0264 
Landheer: 

B119: Concordantielijst en landcijns boeken: Godshuis van Sint-Jan en Sint
Pauwel 

0262: Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel 

0263: Concordantielijst Godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel 
Landcijnsboeken: I 

0264: Concordantielijsten landcijnsboeken: Godshuis van Sint-Jan en Sint
Pauwel 

Land cijns: 
B119: 6 d. gr. 
0262: 9 d. gr. 
0263: I 
0264: 2 s. 8 d. par. 

Teruggevonden: 
B119: SAG, reeks LXVI, Leugemeete, nr. 145, f0104 (1749-1797) 

nr. 14, f026 ( 1726-1795) 
nr. 144, f093 (1699-1748) 
nr. 143, f054 (1669-1697) 
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nr. 142, f059 (1649-1666) 
nr. 149, gn. fol. (eind XVIde eeuw) 

0262: SAG, reeks LXVI, Leugemeete, nr. 14, f021 (1726-1795) 
nr. 149, gn. fol. (eind XVIde eeuw) 

0264: SAG, reeks LXVI, Leugemeete, nr. 145, f0102 (1749-1797) 
nr. 14, fO 16 (1726-1795) 
nr. 144, f092 ( 1699-17 48) 
nr. 143, f053 (1669-1697) 
nr. 142, F58 (1649-1666) 
nr. 149, gn. fol. (eind XVIde eeuw) 

0263: Dit huis kon gevolgd worden in het landcijns- en renteboek van het 
godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel, meer bepaald in het kader 
van een rente die op het huis bezet was: 
SAG, reeks LXVI, Leugemeete, nr. 14, F20 ( 1726-1795) 

Informatiegegevens: 
Op de oppervlakte van deze twee percelen zouden twee huizen gestaan heb
ben. Beide worden in de akten samen behandeld en bijgevolg zullen ze ook 
hier samen besproken worden. 

I. Transacties: 

30 1/62/1"63/06-02-1493 (n .s.) VH 1/6 Joos de Steenwerpere, priester ---7 De andere 5/6 van het huis zijn reeds 
Augustijn Annaert in het bezit van Augustijn Annaert die 

ze gekocht had van Jacop de Steen-
werpere en Lievin vander Haghen. 

30 1/62/1"58/28-02-1493 (n.s.) VH 1/6 Lievin vander Haghen fs Michiels, De andere 5/6 van het huis behoren toe 
echtgenoot van Lysbette de Steenwer- aan Augustijn Annaert die ze gekocht 
pere ---7 Augustijn Annaert heeft van Joos de Steenwerpere en 

meester Jacop de Steenwerpere. 

330/45/1"62/23-02-1513 (n.s.) EIG * 1/2: Lievijne Perchevaels, weduwe Verdeling van de erfenis bij het over-
van Pieter de Backere lijden van Pieter de Backere. 

* 1/2: de kinderen van Pieter de 
Backere en Lievijne Perchevaels 

30 1172/f' 121 v0 /l9-05-1513 BE De weduwe en erfgenamen van Pieter 
de Backere 

301175/1"67/20-03-1519 (n.s.) VH elke Gheeraert de Neve, echtgenoot van 
ver- Lysbette de Backere en Miehiel Neete-
koper zone, echtgenoot van Mergriete de 
1/8 Backere ---7 Dieric de Backere 
van 
3/4 

301175/1"71/31-03-1519 (n.s.) VH 1/8 Jacop Smeets, echtgenoot van Pierijne 
van de Backere ---7 Dieric de Backere 
3/4 

330/47/1"56/1 0-05-1519 EIG * 3/4:de kinderen van Pieter de Backere Verdeling van de erfenis bij het over-
en Lievijne Perchevaels lijden van Pierijne Perchevaels. 

* 1/4:meester Griffoen Bogaert, 
tweede echtgenoot van Lievijne 
Perchevaels 
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301/76/f"9lv0 /!5-03-1520 (n.s.) VH 1/8 Joris Leyns fs Danneels, echtgenoot van 
van Catheline de Backere filia Pieters --1 

3/4 Dieric de Backere 

2. Bewoner: 

In 1513 wordt Lievijne Perchevaels vermeld als bewoner van het huis op de 
hoek van de Zeurzaksteeg. (23-02-1513 (n .s.)) 

1385 

Drabstraat 
Oostenriiks huisnummer: 

0261 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
TerUi:i:evonden: I 
Informatiei:ei:evens: 

1. Transacties: 

301/63/f"49/!6-0l-l496 (n.s.) EIG Jan vanden Ackere, apotheker 

330/42/f"62v0/24-07-1504 Huur Kathelijne de Mil , weduwe van Jan van 
den Ackere en haar kinderen 
--1 Heyndric van Clapdurp 

301/73/f"38v0 /20-ll-l514 EIG* Kathelijne de Mil filia Maercx, weduwe 
van apotheker Jan vanden Ackere en hun 
kinderen: Clare, Lievin en Jaquemijne 
die gehuwd is met Jan de Zuttere. 

301/73/f"I09/14-02-1515 (n.s.) *2 Kathelijne de Mil, weduwe van Jan 
vanden Ackere, Cl are vanden Ackere, 
meester Lievin vanden Ackere en Jan de 
Zuttere als echtgenoot van Jaquemijne 
vanden Ackere. 

Een apotheek genaamd "de gulden 
mortier" 

Heyndric Clapdurp huurt het huis. 

* Pieter vanden Houcke fs Jans kwijt zijn schulden t.a.v. de vermelde eige
naars. 

*2 Heyndric Clapdurp bekent dat hij nog achterstallige huishuur moet betalen 
aan Kathelijne de Mil, weduwe van Jan vanden Ackere, Clare vanden Ackere, 
meester Lievin vanden Ackere en Jan de Zuttere als echtgenoot van 
Jaquemijne vanden Ackere. 

2. Functie: 

Een apotheek 
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3. Huisnaam: 

De Gulden Mortier 

1386 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0260 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teru~:~:evonden: I 
Informatie~:e~:evens: 

301/63/f"49/16-0l-1496 (n.s.) Jan vanden Ackere, apotheker 

330/42/f"62v0/24-07- I 504 De weduwe en erfgenamen van Jan vanden Ackere 

1387 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0259 
Landheer: 

Concordantielijst Kerk van Sint-Michiels 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels 

Landcijns: 
10 s. gr. 

Teru~:~:evonden: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f'46 (1767) 

nr. 390, f'l8 (1567) 

Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

301/63/f"49/16-0I-1496 (n.s.) BE 

30 1/63/f" I 07v0 /28-05-1496 VR 

30 1/67/f" I 06v0 /04-06-1502 BE 

30 1/70/f" 139V0 /06-07-1509 BE 

30 1171/f" 11/19-09-1510 VR 
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lH 

lH 

nr. 394, f'4v (1563-1567) 
nr. 389, f'20 (1515) 

Philippe van Gaverelles 

Philippe van Gaverelle, echtgenoot van 
Anne Muets filia meester Jans 

Philippe van Gaverelle 

Philippe van Gaverelle 

Philippe van Gaverelle 

Philippe van Gaverelle bewoont het 
huis. 

Philippe van Gaverelle bewoont het 
hui s. 



30 l/72/f"99/21 -03- 1513 (n.s.) VR lH Phelips van Gaverelles Phelips van Gaverelles bewoont het 
huis. 

30 1174/f" 167/13-08-1517 VR lH Fransois Diericx fs Lievins Fransois Diericx fs Lievins bewoont 
het huis. 

2. Bewoner: 

In de periode 1496-1513 zou Philippe van Gaverelle het huis bewoond hebben. 
(28-05-1496, 19-09-1510 en 21-03-1513 (n.s.)) 
In 1517 werd het huis bewoond door Fransais Diericx fs Lievins ( 13-08-1517) 

3. Bouwkundig: 

Steen 15: M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Inleiding ... , p.49. 

1388 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0258 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: H.G. Sint-Michiels en het godshuis 
van Sint-Jan ten Dullen 

Land cijns: 
H.G. Sint-Michiels: 3 s. 4 d. gr. 
Godshuis van Sint-Jan ten Dullen: 6 s. 5 d. par. 

Tern&&evonden: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f0 49 (1767) 

nr. 390, f0 19 ( 1567) 
nr. 394, :F4v0 (1563-1567) 
nr. 389, :F16v0 (1515) 

SAG, reeks LXV, Godshuis van Sint-Jan ten Dullen, nr. 249, :F109 (1651) 
nr. 25, :F267 (1636) 

Informatie&e&evens: 
Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee huizen. 

* Het huis naast percee/1387: 

I. Transacties: 

30 1/63/f" I 07v0 /28-05-1496 BE Fransois Diericx 

30 I /67 /f" I 06v0 /04-06-1502 VR lH Fransois Diericx fs Lievins Miehiel de Wachter fs Martins bewoont 
het hui s. 

301170/f" 139v0/06-07-1509 VR lH Fransois Diericx fs Lievins 

30 I /72/f"99/21 -03-1513 (n.s.) BE Franssoys Diericx 

30 1174/f" 167/13-08-1517 VR lH Fransois Diericx fs Lievins 
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2. Bewoner: 

In 1502 wordt Miehiel de Wachter fs Martins vermeld als bewoner van het huis. 
(04-06-1502) 

* "De hertshoorn": 

1. Transacties: 

330/38/f'90v0/01-04-1490 (n.s.) BE Pieter Diericx 

30 1162/f'31 V0 /03-0I-1494 (n.s.) Pieter Diericx fs Lievins Het gaat om een rente-aflossing . 
Brouwerij "de hertshoorn" 

30 I /66/f'9V0 IJ 1-09-1500 BE Pieter Diericx fs Lievins 

30 1/67/f' I 06v0 /04-06-1502 De hertshoorn 

30 I /69/FS0/08-06-1506 BE Pieter Diericx, brouwer en molenaar 

30 1170/f' 139v0 /06-07-1509 BE De hertshoorn 

30 I /72/f'39/20-II-1512 BE Pieter Diericx hertshoorn 

30 1174/f' 167113-08-1517 De hertshoorn 

30 l/82/f'68/22-12-l526 VH lH Ysabeele vander Pale, weduwe van Y sabeele vander Pale mag nog 6 maan-
Pieter Diericx fs Lievins, Joosine den in "de hertshoorn" blijven wonen. 
Diericx filia Pieters en Joos de Rouck 
fs Jans, echtgenoot van Monyca Diericx 
filia Pieters -7 Jacop van Melle fs Jans 

2. Functie: 

Brouwerij 

3. Huisnaam: 

"De Hertshoorn" 

4. Bewoner: 

Tot 1526 bewoont Y sabeele vander Pale het huis. (22-12-1526) 

1389 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 0257 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Godshuis van Sint-Jan ten Dullen 
Landcijns: 

19 d. par. 
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Teruggevonden: 
SAG, reeks LXV, Godshuis van Sint-Jan ten Dullen, nr. 249, FI07 (1651) 

nr. 25, F262 (1636) 
Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

30 1/57/f" 151115-03-1483 (n.s.) BE Jan van Machtelghem 

30 l/60/f"41 V0!13-ll-1489 BE Pieter van Eertbuer 

330/38/f"90v0 /0 1-04-1490 (n.s.) * I /2: Pi eter van Eertbuer, Verdeling van de erfenis bij het over-
echtgenoot van Clare vander Haghe ijden van Clare vander Haghe. 

* 1/2: Betkin van Eertbuer, dochter van 
Pieter van Eertbuer en Clare vander 
Haghe 

30 l/63/f"7 /23-09-1494 BE Pieter van Eertbuer 

30 l/63/f"51 V0 /29-0 1-1496 (n.s.) BE Pieter van Ee1tbuer 

30 I /64/f"24/25-l 0-1496 BE Pieter van Eertbuer 

30 I /66/f"9v0 I 11-09-1500 EIG Pieter van Eertbuer en Betkin van Pietervan Eertbuer bewoont het huis. 
Eertbuer, dochter van Pi eter en Clare 
vander Haghe 

30 I /69/f"80/08-06-1506 VH lH Claeys de Mey fs Zeghers --1 Pieter van 
Melle fs Jacops 

30 I /72/f"39/20-l 1-1512 VH lH Pietervan Melle fs Jacops --1 Miehiel 
de Wachter 

2. Bewoner: 

In 1500 wordt Pi eter van Eertbuer vermeld als bewoner van het huis. ( 11-09-
1500) 

3. Huisprijs: 

9.660 d. gr. (08-06-1506) 

1390 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0256 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 
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1. Transacties: 

301/57/f'151/15-03-1483 (n.s.) VR 3/4 Philippe van Loo en zijn echtgenote Philippe van Loo en Adriane van 
Adriane van Melle Melle bewonen het huis. 

301160/f'4lv0 /13-ll-1489 VH 1H Fransois van Loo fs Philippe ~ meester Fransois van Loo fs Philippe had 
Vincent Stuerbaut het huis geërfd bij het overlijden 

van zijn vader. 

330/38/f'90v0/01-04-1490 (n.s.) BE Vincent over Fransois van Loo 

30 I /63/f'7 /23-09- I 494 Schenking 112 Fransois van Loo fs Philippe ~ Jan de Lievin Pertchevale en Fransois 
Pape fs Jans, blauwer en zijn echtgenote Seyssins bewonen het huis. 
Jehanne van Loo filia Fransois 

301/63/f'5lv0 /29-0I-1496 (n.s.) VH 1/2 Fransois van Loo en Margriete 
Scomans, zijn echtgenote~ Joos 
van Loo, hun zoon 

30 I /64/f'24/25-1 0-1496 VH 1H Joos van Loo fs Fransois ~ Pietervan 
Melle fs Jacops 

30 I /66/f'9vo I I 1-09-1500 BE Pietervan Melle fs Jacques 

30 1166/f' I 06/11-07-150 I BE Pieter van Melle 

30 I /69/f'S0/08-06-1506 BE Pieter van Melle 

301171/f'106v0 /24-03-1511 (n.s.) BE Pietervan Melle fs Jacops 

30 1/72/f'39/20-11-1512 BE Pietervan Melle fs Jacops 

30 1175/f'51/03-12-1517 BE Pietervan Mei Ie 

2. Bewoner: 

In 1483 worden Philippe van Loo en zijn echtgenote Adriane van Melle als 
bewoners van het huis vermeld. (15-03-1483 (n.s.)) 
In 1494 bewoonden Lievin Pertchevale en Fransois Seyssins het huis. (23-09-
1494) 

3. Huisprijs: 

20.160 d. gr. (13-11-1489) 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0255 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teru~:~:evonden: I 
Informatie~:e~:evens: 
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1. Transacties: 

30 1/57/f" 151/15-03-1483 (n.s.) BE Fransais van Loo fs Philippe 

30 l/60/f"41 V0 /13-ll-1489 BE Fransais van Loo fs Philippe 

30 I /60/f" 144 v0 /03-08-1490 VR lH Fransais van Loo fs Philippe Fransais van Loo fs Philippe bewoont 
het huis. 

30 I /63/f"7 /23-09-1494 BE Fransais van Loo fs Philippe 

301/63/f"5lv0 /29-0I-1496 (n.s.) BE Fransais van Loo fs Philippe 

30 I /64/f"24/25-l 0-1496 BE Fransais van Loo fs Philippe 

30 1/66/f" I 06/ll-07-150 I VR lH Joos van Loo fs Fransais Joos van Loo fs Fransais bewoont het 
huis. 

30l/71/f"l06v0 /24-03-15ll (n.s.) VR lH Joos van Loo fs Fransais Joos van Loo fs Fransais bewoont het 
huis. 

301175/f"51/03-l2-l517 VR lH Joos van Loo fs Fransais 

2. Bewoner: 

In 1490 wordt Fransois van Loo fs Philippe vermeld als bewoner van het huis. 
(03-08-1490) 
In de periode 1501-1511 werd het huis bewoond door Joos van Loo fs Fransois. 
(11-07-1501 en24-03-1511 (n.s.)) 

1392 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0254 
Landheer: 

Concordantielijst Rijke Klaren 
Landcijnsboeken: I 

Landcijns: I 
Teru~:~:evonden: I 
Informatie~:e~:evens: 

Transacties: 

30l/59/f"ll5v0 /06-03-l487 (n.s.) BE 
30 1/60/f" 144v0 /03-08-1490 BE 
301/6l/f"32/07-02-1492 (n.s.) BE 
30 I /64/f"6/ 16-09-1497 BE 
30 l/66/f" I 06/11-07-150 l BE 
30l/67/f"53/16-0l-1503 (n.s.) BE 
30 l/68/f"67v0 /03-03-1504 (n .s.) BE 
30l/7l/f"l06v0 /24-03-l5ll (n.s.) BE 
301175/f"Sl/03-12-1517 BE 

Luue Minne 

Lievin van Loo fs Adriaens 

Miehiel Croeselins 

Miehiel Croes 

Lievin van Loo 

Lievin van Loo fs Adriaens 

Lievin van Loo 

Lievin van Loo fs Adriaens 

Lievin van Loo fs Adriaens 
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1392 bis 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0253 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Pastorij Sint-Michiels 

Landcijns: 
14 s. 8 d. par. 

Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 37, f'll (1741-1797) 
nr. 35, f'6 (1652-eind XVIIIde eeuw) 
nr. 33, f'51 (1531-XVIIde eeuw) 
nr. 32, gn. fol. (1442) 

1. Transacties: 

30 l/59/f"66v 0 /14-ll-1486 BE Lievin van Melle 

301/59/f"ll5v0 /06-03-1487 (n.s .) VH 1/4 Vincent Tornoys ~ Lievin van Melle Lievin van Melle fs Jacops bewoont 
fs Jacops het huis. 

301/6l/F32/07-02-1492 (n.s.) VR lH Lievin van Melle fs Jacops Lievin van Melle fs Jacops bewoont 
het huis. 

30 l/62/F2/30-08-1492 VR l/4 Lauwereins de Drayere fs Boudins De andere 3/4 van het huis behoren toe 
aan Lievin van Melle die in het huis 
woont. 

30 l/62/f"7 4/03-04-1494 EIG* Laureins de Drayere fs Boudins De andere 3/4 van het huis behoren toe 
aan Lievin van Melle die in het huis 
woont. 

30 I /64/f"6/ 16-09-1497 VR lH Lievin van Melle fs Jacops Lievin van Melle fs Jacops bewoont 
het huis. 

30l/67/f"53/16-0l-1503 (n.s.) VR 3/4 Lievin van Mei Ie fs Jacops Lievin van Melle fs Jacops bewoont 
het huis. 
Het ander deel van het huis behoort toe 
aan de erfgenamen van Jacop Impens. 

30 l/67 /f" 111/27-06-1503 BE Lievin van Melle 

30 l/68/f"67v0 /03-03-1504 (n.s.) VR lH Laureins van Melle fs Jacops*2 Het huis wordt bewoond door Laureins 
van Melle. 

301/70/f"ll3v0 /23-05-1509 VH 3/4 Lievin van Melle fs Jacops, Het ander deel van het huis behoort toe 
vleeshouwer~ Jan de Neckere aan de kinderen van Laureins de 
fs Lievins, pasteibakker, in naam en ten Drayere. 
behoeve van zijn schoonzoon Ryckaert Het huis wordt bewoond door Lievin 
van Melle fs Pieters, vleeshouwer van Melle fs Jacops. 

30 1170/F 127 I 12-06-1509 VR 3/4 Jan de Neckere fs Lievins, pasteibakker Het ander vierde van het huis behoort 
en zijn schoonzoon Ryckaert van Melle toe aan Coppin en Joeskin de Drayere, 

kinderen van Laureins. 

301171/F 116v0 /20-04-1510 BE Ryckaert van Melle 

30 1/73/f" 112v0 /30-05-1514 VR lH Ryckaert van Melle fs Pieters 
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* Laureins de Drayere stelt zijn 1/4 van het huis als onderpand voor de beta
ling van zijn schulden. 

*2 Het gaat hoogstwaarschijnlijk niet om Laureins maar wel om Lievin van 
Melle fs Jacops. 

2. Bewoner: 

In de periode 1487-1509 wordt het huis bewoond door Lievin van Melle fs 
Jacops. (06-03-1487 (n.s.), 07-02-1492 (n.s.), 30-08-1492,03-04-1494, 16-09-
1497, 16-01 - 1503 (n.s.), 03-03-1504 (n.s.) en 23-05-1509) 

3. Bouwkundig: 

" ... een steenkin wezende met ghelijcken deele vanden lochtinghe, slachhuuse 
en alle zijnen anderen ghelaghen ... " (23-05-1509) 

4. Huisprijs: 

16.111 d. gr. (23-05-1509) 

1393 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0252 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Kerk Sint-Michiels 
Landcijns: 

3 s. 4 d. gr. 
Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 186, F81 (1681182-eind XVIIIde eeuw) 
Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

30 l/59/f"66v 0 /14-ll-1486 VH 1/2 Luuc Minne en Jehanne Minne, weduwe De andere helft van het huis behoorde 
van Adriaen van Loo in haar naam en reeds toe aan Joos van Melle fs Joris. 
als voogd van Franskin en Meerkin van 
Loo, Jan, Lievin, Joos en Adriane van 
Loo, haar andere kinderen~ Joos van 
Melle fs Joris 

301/59/f"ll5v0 /06-03-1487 (n.s.) BE Joos van Melle fs Joris 
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I 

L 

330/39/f'67/0l-02-1491 (n.s.) EIG Beatrice van Tempelberghe, weduwe Verdeling van de erfenis bij het over-
van Joos van Melle en hun kinderen lijden van Joos van Melle. 
Joris, Berthelemeeus, Adriane en 
Margriete, echtgenote van Jan Poucstrate 

301!61/f'32/07-02-1492 (n.s.) BE Joos van Melle 

30 l/64/f'6/16-09-1497 BE De weduwe en erfgenamen van Joos 
van Melle 

301/67/f'lll/27-06-1503 VR 114 Joris van Melle fs Joos De andere delen van het huis behoren 
toe aan de weduwe van Joos van Melle. 
Joris van Melle fs Joos bewoont het 
huis. 

30 I /69/f'80/27 -03-1507 ( n.s.) BE Joos van Melle 

30 I /70/f'90V0 /10-06-1508 BE Karel van Melle 

30 1/70/f' 112/04-07-1508 BE Karel van Melle 

30 l/70/f'67v0 /07-12-1508 BE Kaerle van Melle 

30 1/70/f' 113v0 /23-05-1509 BE Caerle van Melle 

30 1/70/f' 127 I 12-06-1509 BE Caerle van Melle 

30 1171/f'll6v0 /20-04-151 0 VR lH Caerle van Melle fs Jacops Caerle van Melle fs Jacops bewoont 
het huis . 

30 1/73/f' 112v0 /30-05-1514 BE Karel van Melle 

301/74/f'Il8v0 /17-07-1517 BE Karel van Melle 

30 l/75/f'38112-12-1518 BE Karel van Melle 

301/75/f'74/12-04-1519 (n.s.) BE Karel van Melle 

301/76/f'57112-0l-1520 (n.s.) BE Karel van Melle 

30 I /76/f' 114/21-05-1520 BE Karel van Melle 

2. Bewoner: 

In 1503 wordt Joris van Melle fs Joos vermeld als bewoner van het huis. (27-
06-1503) 
In 1510 wordt het huis bewoond door Caerle van Melle fs J acops. (20-04-151 0) 

3. Huisprijs: 

17.920 d. gr. (14-11-1486) 

1394 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0251 
Landheer: 

Concordantielij st: Groot Begijnhof en Sint-Jacabsgodshuis 
Landcijnsboeken: Groot Begijnhof 
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Landcijns: 
15 s. 8 d. par. en 2 cappoenen 

Teruggevonden: 
SAG, reeks LXXVIII, Sint-Elisabethbegijnhof, nr. 75, F71 ( 1671) 

nr. 174, f 0 95 (1626) 
Informatiegegevens: 

I. Transacties: 

30 I 1591f'66v0 I 14-11-1486 BE Ywein van Vaernewijck 

330140if0 55r0 
-V

0 /14-06-1494 BE Stevin de Grave 

30 11671f' lil 127-06-1503 BE Stevin de Grave 

30 I 167 lf' I 15108-07-1503 BE Stevin de Grave 

30 11691f'80/27 -03-1507 (n.s.) VR 1/2 Stevin de Grave fs Joos De andere helft van het huis behoort 
toe aan de kinderen van Stevin de 

-- Grave en Cathelijne Saengaerts, zijn 
eerste echtgenote. 

30 I /701f'90vo I I 0-06-1508 VR 112 Stevin de Grave, bakker De andere helft van het huis behoort 
toe aan de kinderen van Stevin de 
Grave en Cathelijne Saengaerts, zijn 
eerste echtgenote. 

30 I /701f' 112104-07-1508 VH 112 Stevin de Grave, bakker ~ Lievin de 
Grave fs Stevins, bakker 

301/701F67v0107-12-1508 EIG* 116 Lievin de Grave fs Stevins, bakker 

30 1/711t'O 116v0120-04-151 0 BE Lievin de Grave 

30 l/731f'20/ 16-09-1514 VR lH Lievin de Grave, bakker Een bakkerij waar Lievin de Grave in 
woont. 

301/75/F152v0 /24-07-1518 BE Lievin de Grave, bakker 

30 I/75/F38/12-12-1518 VR lH Lievin de Grave fs Stevins, bakker Een bakkerij waar Lievin de Grave in 
woont. 

301/75/f'74/12-04-1519 (n.s.) Lievin de Grave fs Stevins, bakker Het gaat om een schuldbekentenis. 

301/76/f'57/12-01-1520 (n.s.) VR lH Lievin de Grave fs Stevins, bakker Een bakkerij. 

301/761f'll4/21-05-1520 VH lH Lievin de Grave fs Stevins, bakker~ Lievin de Grave woont in het huis. 
Dominicus Nevelijnc fs Philips 

* Lievin de Grave fs Stevins en Jan Lievins fs Willems, schoonbroers, verde
len de erfdelen die hen zijn toegekomen bij het overlijden van Lievins moe
der. Jan Lievins fs Willems zou 1/6 van twee huisjes in de Penssteeg, 1/6 
van het hoekhuis van de Drabstraat en de Penssteeg en 1/6 van een bakkerij 
in de Drabstraat krijgen (allemaal huizen die gelegen waren op de percelen 
1341-1343-1344-1346-1346 bis) terwijl Lievin de Grave fs Stevins 1/6 zou 
krijgen van het huis dat hier besproken wordt. 

2. Bewoner: 

Lievin de Grave fs Stevins bewoont het huis in de periode 1514-1520. (16-09-
1514, 12-12-1518 en 21-05-1520) 
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3. Functie: 

Bakkerij (16-09-1514, 12-12-1518 en 12-01-1520 (n.s.)) 

4. Huisprijs: 

25.456 d. gr. (04-07-1508) 

1395 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0250 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: BijJoke 

Landcijns: 19 s. par. 
Teru~:~:evonden: 

SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, :F219 (1746) 
nr. 242, :F201 (1724) 
nr. 267, :F203 ( 1695) 
nr. 238, gn. fol. (1542) 

Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

330/37/f'4v0 /08-08-1485 EIG Lijfkin van Huffelghem 1/4, Stevin van 
Huffelghem 114 en Christoffel de Grave 
1/2 

330/40/f'55r-v/14-06-1494 EIG 114 Joeskin de Grave, zoon van meester 
Christoffel de Grave en Lysbette 
Lueribaut 

301/64/f'68v0 /27-03-1498 (n.s.) VH 1/2 Lievin van Huffelghem fs Jans ~Joris 
Bauwins 

301167 /f' 115/08-07-1503 VR 1/2 Joris Bauwins fs meester Pieters 

30 l/69/f'80/27-03-1507 (n.s.) BE Jan vander Vennen 

30 I /73/f'20/16-09-1514 BE Jan vander Vennen en Boudinde 
Cooman 

30 1/74/f' 118v0 /17-07-1517 BE Boudin de Cooman 

301/75/f' 110/08-04-1518 BE Boudin de Cooman 

30 l/75/f'152v0 /24-07-1518 VH l/2 Luuc Minne ~ Joos de Grave fs meester 
Christoffels 

210 

Staat van goed opgemaakt bij het over-
lijden van Jan van Huffelghem en diens 
moeder Kateline vander Brugghen. 

Staat van goed opgemaakt bij het over-
lijden van meester Christoffel de 
Grave. 

Het huis behoorde vroeger toe aan 
meester Christoffel de Grave. 

De andere helft van het huis behoort 
toe aan de weduwe en de erfgenamen 
van Christoffel de Grave. 

De andere helft van het huis is eigen-
dom van Joos de Grave en zijn moe-
der. Samen bewonen ze het huis . 



30 I /75/f'38/12-12-1518 BE Boudin de Cooman en meester Joos de Grave 

301/76/f'57/12-0I-1520 (n.s.) BE Boudin de Cooman en meester Joos de Grave 

30 I 176/f' 114/21-05-1520 BE Boudin de Cooman 

2. Bewoner: 

Joos de Grave fs meester Christoffels wordt samen met zijn moeder vermeld als 
bewoner van het hui s in 1518. (24-07 -1518) 

3. Huisprijs: 

24.285 d. gr. (24-07-1518) 

1398 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0248-0249 
Landheer: 

Concordantielijst I (0248-0249) 
Landcijnsboeken: Bijloke (0248-0249) 

Landcijns: 
0248: 20 s. 8 d. par. 
0249: 13 s. par. 

Teruggevonden: 
SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, f0221 (0248) en f'220 (0249) (1746) 

nr. 242, f'203 (0248) en f0202 (0249) (1724) 
nr. 267, f0205 (0248) en f0204 (0249) (1695) 
nr. 238, gn. fol. (0248 en 0249) (1542) 

Informatiegegevens: 
Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee huizen. 

* Het huis naast percee/1395: 

330/40/f'55r0
-V

0 /I4-06-1494 BE Roegier de Mol 

30 l/67 /f' 115/08-07-1503 BE De weduwe en erfgenamen van Rogier 
de Mol 

301175/f'lll/08-04-1518 VH 1/4 Jan de Neckere fs Jans, brouwer~ 
Lievin van Huffelghem 

30 I 17 5/f' I I 0/08-04-1518 VH 1/2 Lievin van Huffelghem ~ meester Lievin van Huffelghcm had 1/4 gekocht 
Lambrecht de Mol van Joos deScrivereen 1/4 van brou-

wer Jan de Neckere. 
Lambrecht de Mol bewoont het huis. 

30 1175/f' 152v0 /24-07-1518 BE meester Lambrecht de Mol 
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30 1/76/f' 178/17-07-1521 meester Lambrecht de Mol 

2. Bewoner: 

In 1518 woont meester Lambrecht de Mol in het huis. (08-04-1518) 

* "Het hevershoofd": 

301/75/f'lll/08-04-1518 BE 

30 1/76/f' 178/17-07-1521 VR lH 

2. Functie: 

Een brouwerij 

3. Huisnaam: 

"Het hevershoofd" 

1399 

Drabstraat 
Oostenrijks huisnummer: 

0247 
Landheer: 

De erfgenamen van Jan Everwijn, 
brouwer. 

Fransois Everwijn, brouwer en schipper 

Concordantielijst De stad Gent 
Landcijnsboeken: BijJoke en de stad Gent 

Land cijns: 

Brouwerij "het hevershoofd" 

Bijloke: 19 s. 2 d. par. en 2 cappoenen. Vóór het midden van de 16cte eeuw 
werd deze landcijns in twee delen geïnd, met name een landcijns 
van 6 s. 8 d. par. en een landcijns van 12 s. 6 d. par. en 2 cappoenen. 

Stad Gent: 1 d. gr. 
Teruggevonden: 

SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, f'222 (1746) 
nr. 242, f'204 (1724) 
nr. 267, f'206v 0 

( 1695) 
nr. 238, gn. fol. (1542) 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, f'437 (1646) 
nr. 14, f'578v 0 (1582) 
nr. 11, f'324 (1563) 

Informatiegegevens: 
Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee huizen. 
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* Huis naast brouwerij "het hevershoofd": 

I. Transacties: 

30 1/56/f" 100/06-03-1482 (n.s.) VH lH Olivier van Royen ~Jan Wouters 

301/59/f"24114-0I-1488 (n .s.) BE meester Jan Wouters 

30 I /70/f"8v0/24-09-1508 Jan Wouters Het gaat om een aflossing van een 
rente. 

30 I 176/f" 178/17-07-1521 BE meester Jan Wouters 

2. Bewoner: 

Jan Wouters wordt in 1488 vermeld als bewoner van het huis. (14-01-1488 (n.s.)) 

* Het huis in de richting van de Torrepoort: 

Transacties: 

301/59/f"24/14-0I-1488 (n.s.) VR lH 

30 I /62/f"34/24-12-1493 BE 
30 I 170/f" I 19/03-08-1508 BE 
30 I 170/f" I OI 16-09-1508 BE 
30 1/72/f" I 09v0 /l9-05-1512 BE 
30 I /72/f" 136v0 /08-08-1512 BE 
30 1/73/f"38/17-12-15l3 BE 
30 I /73/f"63/06-12-1514 BE 
30 1/73/f"97/17-0 1-1515 (n.s.) BE 
301176/f" 171/26-06-1521 BE 
330/47/f" 12v0 /07-07-1521 BE 

1402-1403 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0246 
Landheer: 

meester Jan Wouters 

Jan Wauters 

meester Jan Wouters 

meester Jan Wouters 

meester Jan Wouters 

meester Jan Wouters 

meester Jan Wouters 

Jan Wauters 

Jan Wouters 

meester Jan Wouters 

meester Jan Wouters, raadsheer in 
de Raad van Vlaanderen 

Concordantielijst Kerk Sint-Niklaas 
Landcijnsboeken: H.G. Sint-Niklaas 

Landcijns: 
70 s. par. geheven in twee porties van 35 s. par. 

Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Niklaas, S 137, f0158 (1587-1794) 

Jan Wouters kocht het huis van 
Christoffels Vyd. 
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Informatie~:e~:evens: 

S 138, f062v 0 (1528-eind XVIde eeuw) 
s 166, f020 (1472-1528) 
S 163, gn. fol. (1406-1419) 
S 160, f019V 0 (1395-1414) 
S 157, f010V 0 (1369-1395) 
S 156, gn. fol. (1344-1369) 
s 153, f012 (1329-1335) 
S 151, f05v 0 (1321-1329) 
s 150, f05 (1314-1321) 
S 148, f06v 0 (1313) 
S 147, f03v 0 (1306) 
S 146, f05 (kort na 1295) 
S 523, f07v 0 

( 1294-1299) 

Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee huizen. 

* Het huis naast perceel1399: 

1. Transacties: 

301/59/f"24/14-0I-1488 (n.s.) BE Joos van Me11e 

30 1/61/f"20/25-09-1490 BE Joos van Me11e 

30 I /62/f"34/24-12-1493 VR 1H Joos van Melle fs Jans, vleeshouwer Het huis "de sonne" waar Joos van 
Melle fs Jansin woont. 

30 1170/f" 119/03-08-1508 VH 1/8 Thomaes van Melle fs Joos ---1 Jan van Het gaat om een deel dat Thomaes van 
Loo fs Roelands Mei Ie was toegekomen bij het overlij-

den van zijn moeder Alysse van 
Waelgrave. 
Joos van Melle, vader van Thomaes 
van Melle bewoont het huis. 
De rest van het huis behoort toe aan 
Joos van Melle en de broers en zusters 
van Thomaes. 

30 1/70/f" I 0/16-09-1508 VH 1/8 Jan van Melle fs Joos, vleeshouwer Het gaat om een deel dat Jan van Melle 
---1 Joos Beys, zijn schoonbroer was toegekomen bij het overlijden van 

zijn moeder. 
Joos van Mei Ie bewoont het huis. 

30 1/72/f"l 09v0/19-05-1512 VH 1/8 Thomaes van Melle fs Joos ---1 Jan van Het gaat om een deel dat Thomaes van 
Loo fs Roelands Melle was toegekomen bij het overlij-

den van zijn vader Joos van Melle die 
het huis bewoond had. 

30 1172/f" 134119-07-1512 VH 1/8 Jan van Melle fs Joos ---1 Jan van Loo 
fs Roelands 

30 1/72/f" 136v0/08-08-1512 VH 1/8 Augustijn Deynoot en zijn echtgenote 
Lysbette van Melle filia Joos ---1 Jan van 
Loo fs Roelands 
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301173/f"38/17-12-1513 VH 1/2 Joos Beys fs Joos bastaard -7 Claeys De andere helft van het huis behoort 
Cauweric toe aan Jan van Loo fs Roelands en 

zijn zuster. 

30 1173/f"63/06-12-15 14 VH 1/2 Claeys Cauweric -7 Jan van Loo Claeys Cauweric had dit deel gekocht 
fs Roelands van Joos Beys. De andere helft van het 

huis behoorde reeds toe aan Jan van 
Loo fs Roelands. 

301173/f"97/17-0I-1515 (n.s.) VH 112 Claeys Cauweric -7 Jan van Loo Claeys Cauweric had dit deel gekocht 
fs Roelands van Joos Beys. De andere helft van het 

huis behoorde reeds toe aan Jan van 
Loo fs Roelands. 

30 1176/f" 171/26-06-1521 VH lH * verkopers -7 meester Jan Wouters Het huis behoorde vroeger toe aan Joos 
van Melle. 

* Verkopers: 
Marie Deynoot, weduwe van Joos van Loo fs Roelands; 
Marie Deynoot als voogd van haar kinderen bij Joos van Loo fs Roelands; 
Roeland van Loo; 
Roeland van Loo als voogd van Lauskin, Joachim en Hercules van Loo, de 
kinderen van Jan van Loo; 
Bernaert Bomaige als vader en voogd van zijn kinderen bij de reeds overleden 
Baerbele van Loo. 

2. Bewoner: 

In de periode 1493-1508 wordt Joos van Melle vermeld als bewoner van het 
huis, terwijl in een akte van 1512 vermeld wordt dat Joos van Melle vroeger in 
het huis gewoond heeft. (24-12-1493, 03-08-1508, 16-09-1508 en 19-05-1512) 

3. Huisnaam: 

"De sonne" 

4. Huisprijs: 

18.640 d. gr. (17-01-1515 (n.s.)) 

* Brouwerij "De maagd van Gent": 

1. Transacties: 

30 I /61 /f"20/25-09- 1490 VR 1/3 Huughe Goethals fs Huughs 

301/65/f"39v"/OJ-OJ-1499 (n.s.) VH 1/3 Phelips Nevelijnc -7 Vincent van Loo Phelips Nevelijnc erfde dit deel bij het 
fs meester Jans, zijn schoonbroer overlijden van de weeluwe van 

meester Jan van Loo. 
De rest van het huis is reeds in eigen-
dom van Vincent van Loo fs meester 
Jans. 
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30 1168/f"80/17 -04-1504 BE De erfgenamen van Vincent van Loo 

301 /69/f" 16/23-1 0-1505 VH lH Lauwereins de Bruwere, echtgenoot van 
Catelijoe van Cauwendriessche die reeds 
weduwe was van Vincent van Loo 
fs meesterJansen Thannekin van Loo, 
dochter van Vincent van Loo en 
Catelijoe van Cauwendriessche ---1 

Lievin van Huffelghem 

301/72/f"27/l5-09-1511 VH lH Lievin van Huffelghem, brouwer ---1 Lievin van Huffelghem woont nog in 
Eloy Bate, brouwer het huis. 

301172/f"78/15-0l-1513 (n.s.) VH lH Lievin van Huffelghem, brouwer ---1 Lievin van Huffelghem blijft in het 
Eloy Bate, brouwer huis wonen tot mei 1514. 

301/74/f"114v0/13-02-1516 (n.s.) BE Eloy Bate 

30 1175/f" 155/03-08-1518 BE Eloy Bate, brouwer 

301/76/f"37/17-11-1519 BE Eloy Bate, brouwer 

30 1176/f" 171/26-06-1521 BE Eloy Bate met de brouwerij "de maagd 
van Gent" 

330/47/f" 12v0/07-07-1521 BE Eloy Bate met de brouwerij "de maagd 
van Gent" 

2. Bewoner: 

In de periode 1511-1514 wordt Lievin van Huffelghem vermeld als bewoner 
van het huis. (15-09-1511 en 15-01-1513 (n.s.)) 

3. Functie: 

Brouwerij 

4. Huisnaam: 

"De maagd van Gent" 

5. Huisprijs: 

22.501 d. gr. (15-09-1511) 

1404 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0245 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Bijloke 
Landcijns: 

De landcijns van 2 lb. 3 s. par. drukt op het geheel van perceel 1404 en 
perceel 1406. 
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Teruggevonden: 
SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, :F223 (1746) 

nr. 242, F205 (1724) 
nr. 267, F207 ( 1695) 
nr. 238, gn. fol. (1542) 

Het huis kon ook gevolgd worden in het landcijns- en renteboek van de 
H.G. van Sint-Baafs in het kader van een rente die op het huis bezet was: 
RAG, fonds Sint-Baafs, S 489 (deel4), F297 (1582-1758) 

Informatiegegevens: 

Transacties: 

301/6l/f"ll2/31-03-1491 (n.s.) BE 

30 I /61/f" 145v0 /08-06-1491 BE 

30 I /64/f" l30v 0 /29-06-1497 BE 

301/68/f"80/17-04-1504 VH lH 

301 /69/f" 16/23-1 0-1505 BE 

301!72/f"27/15-09-1511 BE 

301172/f"78/15-0I-1513 (n.s.) BE 

30 l/73/f"70/0 1-12-1514 VH lH 

30 l/74/f"4v 0 /25-08-1515 VH lH 

301/74/f"70/07-II-1515 BE 

301!74/f"I09/12-02-1516 (n.s.) BE 

30l/74/f"ll4v0 /13-02-1516 (n.s.) VH lH 

30 1175/f" 155/03-08-1518 VR lH 

301!76/f"37/17-l 1-1519 VH lH 

2. Huisprijs: 

7.477 d. gr. (17-04-1504) 

1406 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0244 
Landheer: 

Jan de Brune 

Jan de Brune 

Jan de Brune 

Klooster van Sint-Catheline ---7 Luuc 
Minne, vleeshouwer 

Kerstoffel van Keersbeelc 

Christoffel van Kersbeek 

Christoffel van Kersbeek 

Luuc Minne ---7 Willem vander Meersch 
fs Fransois, sceppere 

Willem vander Meersch fs Fransois, 
sceppere ---7 Jan Weyns fs Jans, kuiper 

Kerstoffel van Keersbeelc 

Martin Bennins fs Martins 

Jan Weyns fs Jans, kuiper ---7 Martin 
Bennins fs Martins 

Martin Bennins fs Martins 

Martin Bennins fs Martins ---7 Anthonis 
Goethals fs Willems 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Bijloke 

Het huis behoorde vroeger toe aan Jan 
de Brune. 

Hij heeft het huis tevoren gekocht van 
Jan Weyns. 

Jan Weyns fs Jans kocht het huis van 
Wiltem vander Meersch. 
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Landcijns: 
De landcijns van 2 lb. 3 s. par. drukt op het geheel van perceel 1404 en 
perceel 1406. 

Teru~:~:evonden: 

SAG, reeks LXXV, Bijloke, nr. 244, :F223 (1746) 
nr. 242, :F205 ( 1724) 
nr. 267, :F207 (1695) 
nr. 238, gn. fol. ( 1542) 

Het huis kon ook gevolgd worden in het landcijns- en renteboek van de 
H.G. van Sint-Baafs in het kader van een rente die op het huis bezet was: 
RAG, Fonds Sint-Baafs, S489 (deel4), :F297 (1582-1758) 

Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

301161/f"ll2/31-03-1491 (n.s.) VR lH Luuc Minne 

30 1/61/f" 145v0 /08-06-1491 VR lH Luuc Minne, vleeshouwer Luuc Minne bewoont het huis . 

30 I /64/f' 130V0 /29-06-1497 VR lH Luuc Minne Luuc Minne bewoont het huis. 

301/68/f"80/17-04-1504 BE Luuc Minne 

30 1/70/f' 119/16-05-1509 BE Luuc Minne 

30 l/73/f'70/0 1-12-1514 BE Luuc Minne Luuc Minne bewoont het huis. 

30 l/74/f"4V0 /25-08-1515 BE Luuc Minne 

30 1/74/f"70/07-ll-1515 VR lH Luuc Minne, vleeshouwer 

301/74/f'I09/12-02-1516 (n.s.) VH lH Luuc Minne~ Martin Bennins 
fs Martins 

301/74/f'll4v0 /13-02-1516 (n.s.) BE Martin Bennins fs Martins Martin Bennins fs Martins kocht het 
huis van Luuc Minne. 

301/75/f' 155/03-08-1518 VR lH Martin Bennins fs Martins 

30 1/76/f'37/17-ll-1519 VH lH Martin Bennins fs Martins ~ 
Anthonis Goethals 

301/76/f' 1117-08-1520 BE Anthonis Goethals 

2. Bewoner: 

In de periode 1491-1514 wordt Luuc Minne vermeld als bewoner van het huis. 
(08-06-1491, 29-06-1497 en 01-12-1514) 

3. Bouwkundig: 

" ... eene loeve wesende ... " (31-03-1491 (n.s.)) 
" ... huus wijlen twee woonsten gheweest..." (08-06-1491, 29-06-1497) 

4. Huisprijs: 

52.486 d. gr. (12-02-1516 (n.s.)) 
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1407 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0243 
Landheer: 

Concordantielijst Vrij huis, vrij erve 
Landcijnsboeken: I 

Landcijns: I 
Teru~:~:evonden: I 
lnformatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

301/61/r'll2/31-03-1491 (n.s.) BE Adriaen van Loo 

30 1/61/f' 145v0 /08-06- 1491 BE De weduwe en kinderen van Adriaen 
van Loo 

30 I /64/r' 130v0 /29-06-1497 BE De weduwe van Adriaen van Loo 

301 /68/r'86V 0 I 12-06-1505 BE De erfgenamen van Adriaen van Loo 

30 I /70/r' 119/16-05-1509 VH 1/2 Lievin van Loo fs Adriaens en Joos van 
Loo fs Adriaens ~Jan van Loo 
fs Adriaens (broers) 

30 1/74/f'70/07-ll-1515 BE Jan van Loo fs Adriaens, vleeshouwer 

30 117 5/f'60v0 /23-12-1517 BE Jan van Loo 

301/76/r'37117-11-1519 BE Jan van Loo fs Adriaens, vleeshouwer 

30 1/76/f' 1/17-08-1520 VH lH *verkopers ~ Victor Deynoot 

301/76/r'5lv0 /24-l 1-1520 EIG Victor Deynoot 

* Verkopers: 

Het gaat om delen die de verkopers 
verkregen hebben bij het overlijden van 
hun vader Adriaen van Loo. 
De andere helft van het huis is reeds in 
eigendom van Lievin van Loo die 1/4 
gekocht had van zijn schoonbroer 
Victor Deynoot 

Jan van Loo fs Adriaens en zijn echt-
genote woonden vroeger in het huis. 

Het gaat om een schuldaflossing. 

0 Jan Boudins fs Jacops, huidevetter en zijn echtgenote Lievijne van Loo filia 
Jans: 118; 

0 Jan Boudins als voogd van Theunkin, Adriaenkin en Merkin van Loo kinde
ren van Jan van Loo: 718. 

2. Bewoner: 

In 1520 wordt vermeld dat Jan van Loo fs Adriaens en zijn echtgenote in het 
huis gewoond hebben. (17-08-1520) 

3. Huisprijs: 

24.003 d. gr. ( 16-05-1509) 
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1409 

Poel 
Oostenriiks huisnummer: 

0242 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Sint-Catharina godshuis 
Landcijns: 

7lb. 13 s. par. 
Teruggevonden: 

SAG, reeks LXX, Alijnshospitaal, nr. 8, f06v 0 & f07 (1718) 
nr. 9, f028 (1692) 
nr. 2, f03v 0 (1690) 

lnformatiegegevens: 
Op de oppervlakte van dit perceel stonden twee huizen. 

* Huis naast perceell407: 

1. Transacties: 

30 1/68/f"86v 0 /12-06-1505 VH 2H Mathelijoe vanden Briele filia Symoens 
en meester Pi eter Vincent, priester en 
zoon van Mathelijoe en meester Jan 
Vincent, raadsheer en proost van Kassei 
---? Nicolaes Bennijns fs Martins 

30 I /70/f"82/13-04-1508 (n.s.) VH 2H Nicolaes Bennijns fs Martins ---? Andries 
de Muenc 

30 I /70/f" 119/16-05-1509 BE Andries de Muenc 

301/74/f"l06v0 /07-02-1516 (n.s.) VH 2H Herman van Steelant ---? Jan van Steelant Het huis behoorde vroeger toe aan 
fs Jans Andries de Muenc. 

30 I 17 5/f"60v0 /23-12-1517 VR Jan van Steelant Jan van Steelant bewoont het huis. 

301/75/f"ll2v0 /06-0I-1519 (n.s.) EIG 2H Jan van Steelant fs Jans, raadsheer in de 
Raad van Vlaanderen 

30 1/76/f" 1117-08-1520 BE Jan van Steelant 

2. Bewoner: 

In 1517 wordtJan van Steelant vermeld als bewoner van het huis. (23-12-1517) 

* Het huis naast perceell410: 

Transacties: 

330/40/f"55r-v/14-06-1494 BE meester Jan Vincent 

30 l/68/f"86v0
/ 12-06-1505 VH 2H Mathelijoe vanden Briele filia Symoens 

en meesterPieter Vincent, priester en 
zoon van Mathelijoe en meester Jan 
Vincent, raadsheer en proost van Kassei 
---? Nicolaes Bennijns fs Martins 
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30 l/68/F89v0 /20-06-1505 BE 

301/70/F82/13-04-1508 (n.s.) VH 2H 

301/71/F57v0 /03-04-1511 (n.s.) BE 

301/74/FI06v0/07-02-1516 (n .s.) VH 2H 

301/75/F60v0/23-12- 1517 BE 

301/75/FII2v0 /06-0I-1519 (n.s.) EIG 

1410 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0241 
Landheer: 

Nicolaes Benning 

Nicolaes Bennijns fs Martins-7 Andries 
de Muenc 

Andries de Munc 

Herman van Steelant -7 Jan van Steelant 
fs Jans 

Jan van Steelant 

Jan van Steelant fs Jans, raadsheer in de 
Raad van Vlaanderen 

Concordantielijst Sint-Jacobs godshuis 
Landcijnsboeken: I 

Landcijns: I 
Teruggevonden: I 
Informatiegegevens: 

1. Transacties: 

330/37/F4v0/08-08-l485 EIG 1/4 Lijfkin van Huffelghem fs Jans 

330/40/f055r-v/14-06-1494 EIG 1/4 Jooskin de Grave zoon van Christoffel 
de Grave en Lysbette Hueribaut 

30 I /64/F 44/14-12-1496 BE De weduwe van Kerstoffel de Grave 

30 1 /68/F89v0 /20-06-1505 VR 3/4 Boudinde Caoman fs Jacops en zijn 
echtgenote Lysbette Hueribaut 

301171/F57v0 /03-04- l511 (n.s.) VH l/4 Anthuenis Deynoot fs Victors -7 Martin 
Deynoot fs Pauwels 

2. Bewoner: 

Het huis behoorde vroeger toe aan 
Andries de Muenc. 

Staat van goed opgemaakt bij het over-
lijden van Jan van Huffelghem en diens 
moeder Kateline vander Brugghen. 
" ... wijlen een brauwerije gheweest die 
men heet toskin ... " 

Staat van goed opgemaakt bij het over-
lijden van meester Christoffel de Grave. 
Het huis "thoskin" waar Lysbette 
Hueribaut in woont. 

Boudinde Caoman fs Jacops en 
Lysbette Hueribaut bewonen het huis. 

De andere 3/4 behoren toe aan de echt-
genote vanBoudinde Caoman en haar 
zoon bij meester Christoffel de Grave 
(haar eerste echtgenoot). 

In 1494 wordt Lysbette Hueribaut vermeld als bewoner van het huis. (14-06-
1494) 
In 1505 zou ze het huis samen met haar echtgenoot Boudin de Cooman be
woond hebben. (20-06-1505) 
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3. Huisnaam: 

Thoskin (08-08-1485 en 14-06-1494). Volgens de akte van 08-08-1485 was het 
huis ooit een brouwerij. 

4. Huisprijs: 

11.311 d. gr. (03-04-1511 (n.s.)) 

1411 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0240 
Landheer: 

Concordantielijst H.G. Sint-Baafs en Rijke Gasthuis 
Landcijnsboeken: Kerk Sint-Miebiels 

Land cijns: 
2 d. gr. 

Teru~:~:evonden: 
RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 186, f084 (1681/82-eind XVIIIde eeuw) 
Het huis kon ook gevolgd worden in de landcijns-en renteboeken van de 
H.G. van Sint-Baafs, meer bepaald in het kader van een rente die op het huis 
bezet was: 
RAG, fonds Sint-Baafs, S 312, f0348 (1758-1794) 

S 489 (deel 4), f0298 (1582-1758) 
Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

330/40/f'55r-v/ 14-06-1494 BE Claeys vander Brugghen 

30 l/64/f'44/ 14-12-1496 VR 7/8 Claeys vander Brugghen De rest van het huis behoort toe aan 
Lievin van Huffelghem. 
Het gaat om een brouwerij genaamd 
"het hoefijzer" 

30 I /68/f'89V 0 /20-06-1505 BE Claeys vander Brugghen 

301/72/f' I 0 I V0 /14-06-1512 BE Jaspar Curthals 

2. Functie: 

Een brouwerij 

3. Huisnaam: 

"Het hoefijzer" 
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1412-1415 (het deel vlak naast perceel1412) 

Poel 
Oostenrijks huisnummer: 

0239 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: H.G. Sint-Miebiels 
Land cijns: 

20 d. gr. en 1 cappoen 
Teru~:~:evonden: 

RAG, fonds Sint-Michiels, nr. 391, f052 ( 1767) 
nr. 390, f020 ( 1567) 

Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

330/39/f'30v0 /25-02-1493 (n.s.) BE 

30 1164/f' 153/09-08-1498 BE 

30 1164/f'44/14-12- I 496 BE 

nr. 394, f04v 0 
( 1563-1567) 

nr. 389, f0lv 0 (1515) 
nr. 384, gn. fol. ( 1405) 
nr. 387, f01v 0 (1371) 

Jan van Loo fs Adriaens, vleeshouwer 

Jan van Loo fs Adriaens, vleeshouwer 

Jan van Loo 

30 1/72/f' I 0 I V0 /14-06- I 5 I 2 VH 112 Jan van Loo fs Adriaens ~Jan Boudins De andere helft van het huis behoorde 
fs Jacops, echtgenoot van Lievijne van reeds toe aan Jan Boudins fs Jacops. 
Loo filia Jans 

RAG, fonds Sint-Michiels, EIG Christoffel van Kersbeke 
nr. 389, f'lv 0 (1515) 

2. Huisprijs: 

18.540 d. gr. (14-06-1512) 

1413 

Poel (Torrepoort) 
Oostenrijks huisnummer: 0238 
Landheer: 

Concordantielijst I 
Landcijnsboeken: Stad Gent 

Landcijns: 9 s. 3 d. gr. 
Teru~:~:evonden: 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 14, f0578 (1582) 
nr. 11, f0 324 (1563) 
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Informatie~:e~:evens: 

1. Transacties: 

30 1/53/1"88/22-04-1476 VR 1H 

301 /56/1"65117 -12-1480 EIG 

30 1/60/f" I 09/05-05-1489 VR 1/2 

301/60/f"lll/07-05-1489 VR 112 

330/39/f"30v0 /25-02-1493 (n.s.) VH 1/2 

301 /64/f" 153/09-08-1498 VH 1H 

30 1172/f" 101 V0 /14-06-1512 BE 

2. Bewoner: 

Jan de Vechtere 

Jan de Vechtere 

Gillis Baes 

Gillis Baes 

nr. 9, f'85v 0 (1495) 
nr. 8, f'158 r-v (1495) 
nr. 7, f'124v-125 (1442) 
nr. 6, f'45 (1418) 
nr. 5, f'43 (1385) 
nr. 4, f'37 (1375) 
nr. 3, f'38v 0 (1370-1371) 
nr. 2, f'33v 0 (1360-1369) 
nr. 1, f'24 (1337) 

Het gaat om een geschil tussen Jan de 
Vechtere en Eloy Plante. 

Het huis genaamd de "turrepoorte" 
waar Gillis Baes in woont. 
De andere helft van het huis behoort toe 
aan de kinderen van Jan de Vechtere. 

Het huis genaamd de "turrepoorte" 
waar Gillis Baes in woont. 
De andere helft van het huis behoort toe 
aan de kinderen van Jan de Vechtere. 

Gillis Baes fs Jans-t Jan de Vechtere 
fs Jans 

Jan de Vechtere fs Jans-t Lievin de Jan de Vechtere bewoont het huis. 
Moor fs Philips, vleeshouwer 

Lievin de Moor 

In 1489 wordt Gillis Baes vermeld als bewoner van het huis. (05-05-1489) 
In 1498 wordt Jan de Vechtere fs Jans vermeld als bewoner van het huis. (09-
08-1498) 

3. Huisnaam: 

"De turrepoorte" (05-05-1489 en 07 -05-1489) 

4. Huisprijs: 

24.707 d. gr. (09-08-1498) 
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1414-1415 (het deel naast perceel1414) 

Poel (Torrepoort) 
Oostenrijks huisnummer: 

0237 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Stad Gent 
Landcijns: 2 s. gr. 
Teru22evonden: 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, F435 en 436v0 

( 1646) 

Informatie2e2evens: I 

1416 

Poel (Torrepoort) 
Oostenrijks huisnummer: 

0236 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: I 
Landcijns: I 
Teru22evonden: I 
Informatie2e2evens: I 

1417 

Poel (Torrepoort) 
Oostenrijks huisnummer: 

0235 
Landheer: 

Concordantielijst en landcijnsboeken: Stad Gent 
Landcijns: 3 s. gr. 
Teru22evonden: 

nr. 14, F589v 0 (1582) 

SAG, reeks 152, Registers van de stedecijnzen, nr. 19, F435 (1646) 
lnformatie2e2evens: I 
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1414-1415-1416-1417 

Twee winkeltjes recht tegenover elkaar in de Torrepoort. 
Het is onduidelijk waar ze precies moeten gesitueerd worden. 

Transacties: 

301/69/F 13v/27-10-1505 VH elke verkoper Lievin Dhere + Lievin Gheerolfs + Het gaat telkens om een erfdeel na het 
een deel Pi eter vander Vekene ~ Kathelyne overlijden van Marie de Ketelaere 

Post filia Pieters 
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nr. 647: Rente- en landboek, met lijst van jaargetijden. 
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nr. 649: Renteboek, 1436. 
nr. 650: Renteboek van 1492 bijgewerkt tot het einde van de XVIde eeuw. 
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nr. 654: Rente- en 1andboek, eind XVIde eeuw en bijgewerkt tot het midden 

van de XVIIde eeuw. 
nr. 658: Lijst van cijns- en sourenten binnen Gent, getrokken uit de rekenin

gen, 1494. 
nr. 659: Lijst van renten en goederen, 1748. 

• Kapelanij van 0.-L.-Vrouw achter het hoogkoor 
nr. 1335: Renteboek 1475, bijgewerkt tot eind XVIde eeuw. 

RIJKSARCHIEF TE GENT 

• Fonds abdij van Groenenbriel 
nr. 96: Renteboek, 1455 (bijgewerkt tot ca. 1490). 
nr. 97: Renteboek, ca. 1460-1465 (bijgewerkt tot ca. I 520). 
nr. 98: Rente- en landcijnsboek, 1518-1564. 
nr. 100: Rente- en landcijnsboek, 1564-1581 (met voor- en achteraan af-

schriften van rentebrieven, 1564). 
nr. 102: Landcijnsboek, 1581 en bijgewerkt tot ca. 1675. 
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nr. 105: Landcijnsboek, XVIIde eeuw. 
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en bestaande uit drie delen (A, B, C), 1766 (bijgewerkt tot het einde 
van de XVIIIde eeuw; met inschrijving van alle bewijsstukken). 

nr. I 07: Appendix op bovenstaand landcijnsboek door Jan Karel De Munck 
als land boekhouder, 1775 (bijgehouden tot 1794 ). 

• Fonds Augustijnenklooster te Gent 
nr. 25: Renteboek begonnen in 1566 met notities tot het einde van de X VIde 

eeuw en de uitgaven van het klooster van I 590 tot 1600. 
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nr. 26: Renteboek, eindXVIde-begin XVIIde eeuw. 
nr. 27: Renteboek, 1642 tot ongeveer 1660. 
nr. 28: Renteboek, 1661 tot het einde van de XVIIde eeuw. 
nr. 29: Renteboek van de renten en obligaties geschonken door lsabelle 

Goossens in 1668 met index (1668- tot einde XVIIde eeuw). 
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waren, XVIde-XVIIde eeuw. 
nr. 31: "Landtboeck vande lantseynsen ende sourentes toecommende de 

Augustijnen binnen Gendt vernieuwt in tjaer 1666" met latere aanvul
lingen, 1666-1796. 

nr. 32: Losse stukken betreffende goederen waarop de Augustijnen rechten 
als "landheer" hadden, XVIIde eeuw. 

nr. 34: Eigendomsbewijzen van huizen en land te Gent, XVIIde eeuw. 

Fonds Kaarten en Plannen 
nrs. 2271-2273: Atlas Napoléon, verzamelatlas en sectie F, ilots 63 t.e.m. 76. 

Fonds Rijke Gasthuis 
nr. 22: Landcijns te Gent van de leprozerie, rond 1469. 
nr. 23: Ontvangstboek van de landcijnzen, 1630-1668. 
nr. 29: Rekening van de erfelijke landcijns, 1585-1605. 
nr. 151: Handboek van de landcijns binnen Gent, 1584. 
nr. 182 & 182 bis: Landcijnsboek van rond 1523. 
nr. 183: Landcijnsboek van rond 1560. 
nr. 184: Landcijnsboek van rond 1617. 

Fonds Rijke Klaren 
nr. 25: Landboek van de goederen en eigendommen van het klooster, 1735. 
nr. 186: "Ditnaervolghendees deervelike rente die toebehoeftden clooster ... 

vemieut bi Gh. den Cooman, ontfanghere. Actum M 0 1111 ende 
seventich", met latere aantekeningen, 1470. 

nr. 190: "Dit naervolghende es de goedynghe ende de renten die de doester 
houdende es binnen de stede van Ghendt", 1530. 

nr. I 92: "Dit naervolghende zijn alle de renten ende cheynsen toebehorende 
teloester Ste Claeren", 1544 met aantekeningen tot in 1620. 

nr. 203: Landboek van de Rijke Klaren, 1590 met aantekeningen tot in de 
XVIII de eeuw. 

nr. 205: Bezettingen en erkenningen van renten, 1554-1697. 
nr. 207: Cijns- en rente boek, XVI de eeuw. 
nr. 218: Cijnsboek, met latere aantekeningen, 1698-1779. 
nr. 267: "Looper van cheynsen", 1697. 
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Fonds Sint-Baafskerk 
Gemeene kapelanijen 
K1672: Legger van de renten binnen Gent, geordend per kapelanij, 1582, 

met ontvangsten tot 1591. 
K1673: Landcijnsboek binnen Gent, geordend volgens kapelanijen, 1604-

1613, met ingelaste afschriften van talrijke retroacten uit de XVIde 
eeuw. 

K1674: Legger van alle renten en pachtgoederen, geordend per kapelanij, 
door Guillaeme de Keysere, 1590, tevens ontvangboek tot 1615. 

K 1712: Legger van alle renten en pachtgoederen van de gemene kapelanijen 
gerangschikt per kapelanij, met de namen van de kapelaans en met 
inlassing van afschriften, 1547.06.24. 

K9956: Bijgewerkt netschrift van Kl712, 1574 ten dele tevens landcijnsboek 
binnen Gent tot 1605, sporadisch tot 1661, met aangenaaide be
scheiden. 

K 12690: Band behelzend renten van verschillende kapelanijen, 1507-1571. 
S314- S315: Landcijnsboek binnen Gent, 1610-1794. 

Heilige-Geest 
K 1420: Legger van renten (geordend volgens parochies) en huishuren 

binnen Gent, en van jaargetijden (beginnend met oktober en eindi
gend met september), met achter elke afdeling een cartulariumdeel 
met akten dienaangaande, 1446.10. Het cartularium werd bijge
werkt tot 1575. 

K8033: Fragment van een renteboek binnen Gent, 1361. 
K8035: Sommen van renten in de diverse Gentse parochies en buiten Gent, 

van pachten, jaargetijden en lijfrenten ten laste, 1367 en 1369. 
K9584: Legger van renten te Gent, Gentbrugge, ... en van cijnzen, lijfrenten, 

jaargetijden en missen ten laste, 1361 , met iets jongere toevoegin
gen. 

S312: Landcijnsboek binnen Gent, 1758-1794. 
S489: Landcijnsboek binnen Gent, 1582-1758. 

Pastoors en onderpastoors 
B51 07/2: Lijst van goederen, inkomsten en lasten van de pastoor en de twee 

visitatores of onderpastoors, 1609.06.15, XVIIde eeuw en 
1736.08.23. 

K4093: Landcijnsboek binnen Gent, 1570, met retroacten vanaf 1544, 
vervolgens voortgezet tot 1630. Achterin cartu1arium, 1570. 

K4095: Ontvangboek van landcijnzen en sourenten binnen Gent, 1714-
1795. 

Fonds Sint-Jacobskerk 
nr. 16: "Landcheynsbouck campeterende den Heiligen Gheest van Ste 

Jacobs kercke in Ghendt vemieut ende daerna bij mij als ontvangher 
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onderhouden ten jaere XVIc zessentsestich Jan van Hauweghem fs 
Davids." 

Fonds Sint-MaartensAkkergem 
Kerkfabriek 
nr. 28: Rente ten laste van de kerk, 1785. 
nr. 30: Renteboek van de kerk, cotidiane en armen, hernieuwd in 1597. 
nr. 31: Renteboek van de kerk, 1692-1701. 
nr. 32: Bescheiden over de funeralia, rechten en inkomsten, einde XVIIde

XVlilde eeuw. 

Armendis 
nr. 114: Rentebrieven t.v.v. de armen, 1786-1821. 
nr. 115: Ontvangboek van renten 1643-1664. 
nr. 116: Renteboek, 1693-ca.1730. 
nr. 117: Ontvangboek van renten en pachten, 1758-1796en de uitgaven voor 

zegels, 1758-1796. 
nr. 118: Renteboek, eind XVIIIde eeuw, en een rentenlijst van 1812. 
nr. 119: Ontvangboek, eerste helft XVIIIde eeuw tot 1756. 

Fonds Sint-Miebielskerk 
0. 18-03-1460 t.e.m. 0. 07-02-1550: Alle oorkonden uit de periode 1460-
1550. 

Pastoraal 
nr. 32: Renteboek met de pachten en koegrassen, 1442. 
nr. 33: Rente- en cijnsboek, 1531. Transkripten van de akten en renten 

betreffende de huizen en erven waarop de pastoors landcijnzen 
hebben, 1531 en bijgehouden tot in de XVIIde eeuw. 

nr. 34: Handboek van renten, cijnzen, land-, meers- en tiendepach ten, 1652. 
nr. 35: Rente-, cijns- en pachtboek, 1652. Transkripten van de akten en 

renten betreffende de huizen en erven waarop de pastoors landcijnzen 
hebben, 1652 en bijgehouden tot het einde van de XVIIIde eeuw. 

nr. 37: Ontvangstboek van alle pastorale goederen, 1741-1797. 
nr. 38: Tafel op het pastoraal handboek, XVIIIde eeuw. 

Kerkfabriek 
nr. 120: Regeling van de organisatie en van de inkomsten van 4 koralen door 

de pastoors en kerkmeesters met advies van de armmeesters en de 
kerkontvanger, 1517 juni 18. 

nr. 185: Renteboek, 1415. Bevat ook de kerkrekening van 1438 oktober 1-
1439 oktober 1. Het schutblad bestaat uit twee fragmenten van 
rekeningen van het einde van de XIV de eeuw (kort na 1384). 

nr. 186: Land- en rente boek, vernieuwd in 1681-1682 en bijgehouden tot het 
einde van de XVIIlde eeuw. 
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nr. 189: Ontvangstboek van renten, 1821 . 
nr. 190: Akkoord over het gebruik van een muur die aan de kerk van Sint

Michiels toebehoort, 1528. 

Heilige-Geest 
nr. 335: Renten ten voordele van de Heilige Geest en bezet te Gent, eerste 

helft XVIde eeuw. 
nr. 336: Renten ten voordele van de Heilige Geest en bezet te Gent, tweede 

helft XVIde eeuw. 
nr. 343: Rentebrief met uittreksel uit het testament van Pieter van den 

Houcke, waarbij de rente aan de armen van Sint-Michiels wordt 
gelegateerd, 1525 december 19 en 1554 december 15 

nr. 352: Renten op de stad Gent, 1469, 1470, 1486. 
nr. 378: Overdracht voor schepenen van de keuredoor Jan Pursemieren zijn 

echtgenote Clara Snuls van 12 lb. gr. Vl. en hun nalatenschap aan de 
H.-Geestmeesters in ruil voor een lijfrente van 16 s. gr. en de 
zondagse prebende, 1518 oktober 7. 

nr. 381: Renteboek met kopieën van enkele oorkonden en overzicht van de 
huizen en de verplichtingen van de Heilige Geest, begin XIVde 
eeuw (1308). 

nr. 382: Renterol ca. 1315-1316. 
nr. 382 bis: Fragment van een rol van renten van de Heilige Geest binnen 

Gent, ca. 1337. 
nr. 383: Fragment van een rol van renten van de Heilige Geest binnen Gent, 

circa midden XIV de eeuw. 
nr. 384: Renteboek, 1405. 
nr. 387: Renteboek van renten binnen Genten buiten Gent, 1471. 
nr. 388: Renteboek met overzicht der cijnzen en pachtgoederen (met op het 

schutblad notities van de ontvanger van 1460), 1473. 
nr. 389: Renteboek, 1515. 
nr. 390: Land- en renteboek, 1567. 
nr. 391 en nr. 392: Land- en renteboek, 1767. 
nr. 394: Ontvangstboek (renten, cijnzen en pachten) begonnen in 1563 tot 

ca. 1567. 
nr. 413: Losse stukken betreffende de armen, meestal i.v.m. het bezit, met 

uittreksels uit verkavelingen voor schepenen van gedele, XVIde
XVlilde eeuw. 

Stichtingen. schenkingen en legaten 
nr. 496: Stichting voor schepenen van de keurevaneen dis van 13 provenen 

op elke zon- en hoogdag door Vincent Meyeraert, 1481 juni 9. 
nr. 498: Stukken betreffende de stichtingen van Lieven van Pottelsberghe en 

zijn echtgenote Lievijne van Steelant t.v .v. de kerk en de armen van 
Sint-Michiels, 1514-1522. 

nr. 503: Stichtingen van provenen, missen en jaargetijden, XVIde eeuw. 
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Cotidiane 
nr. 518: Renteboek begonnen in 1454 met alle mogelijke bewijsstukken 

(o.m. oorkonden) en aanvullingen tot het begin van de XVIIIde 
eeuw. Overzicht van het grondbezit en de huizen, begonnen ca. 1462 
en hun evolutie tot het einde van de XVIIde eeuw, 1454-begin 
XVIIIde eeuw. Renteboek van de Q.L.-Vrouwgilde aan het vlees
houwersaltaar (1540), met latere notities en bewijsstukken, 1540-
XVIIde eeuw. 

nr. 519: Renteboek (sou-, cijns- en losrenten) met overzicht van de inkom
sten uit het grondbezit en de gewone verplichtingen en lasten, 1535. 
Overzicht van de renten van de O.L.-Vrouw gilde, 1540. 

nr. 520: Dubbel van voorgaand nr. met als tweede deel het renteboek van de 
Onze-Lieve-Vrouwgilde op perkament met de kopieën van 
eigendomstitels (oudste 1336), een inventaris van het zilverwerk en 
de ledenlijst van het broederschap (1405), 1405-1540. 

nr. 521: Land- en renteboek, vernieuwd in 1681-1682 en bijgehouden tot het 
einde van de XVIIIde eeuw. 

Altaren. kapellen. kapelanijen en broederschappen 
nr. 819: Lievin van der Stadt, kapelaan van een kapel gesticht aan het altaar 

van de Heilige Geest, geeft voor de schepenen van de keure een huis 
met toebehoren in de Burgstraat en eigendom van de kapel in 
erfcijns aan Geert de Sceppere fs Jans, smid, 1502 februari 28. 

nr. 830: Ontvangstboek van de geunieerde kapelanijen, einde XVIII de eeuw. 

Fonds Sint-Niklaaskerk 
SN 55: Landcijnsboek van de cijnzen te Gent toebehorende aan de binnen

kerk, 1600-1795. 
SN 60 en SN 61: "Ontvangboek van landcijnzen en sourenten en andere 

onlosselijke renten binnen Gent, toebehorende Heilige
Geest, kerk en desse1fs memhers binnenkerk, cotidiane, 
vacherende kapelanijen, O.L.-Vrouw en de pastorij." 
1728-1796. 

Cotidiane 
SN 127: Legger van renten en pachtgoederen en cartularium, 1473. 
SN 128: Landcijnsboek binnen Gent, 1588-1796. 

Kapellen. altaren. broederschappen en gilden 
SN 112: Kapelrij Onze-Lieve-Vrouw in de beuk, geheten de capelrie vander 

eerste messe, landcijnsboek, 1541-ca. 1645. 
SN 112 bis: Kapelrij voorsenteBaerbele in hetzijkoor: rente-en landcijnsboek 

1519-ca. 1533. 
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SN 113: Landcijnsboek van de vacherende kapelanijen, verlucht met pen
tekeningen, 1643-1794. 



Pastorij 
SN 132: Landcijnsboek van de portie van de eerste parochiepape, 1550-

1791. 
S 167: Gemene pastoorslegger van renten, pachtgoederen en jaargetijden 

met aanvullingen tot ca. 1550. 1398-1550. 

Heilige-Geest 
S 137: Landcijnsboek binnen Gent, 1587-1794. 
S 138: Landcijnsboek binnen Gent, 1528- eind XVIde eeuw. 
S 146: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten laste en jaargetijden 

kort na 1295. 
S 147: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten Jaste en jaargetijden, 

1306. 
S 148: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten laste en jaargetijden, 

1313. 
S 150: Legger van renten, pachtgoederen en renten ten laste, 1314-1321. 
S 151: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten laste en jaargetijden, 

1321-1329. 
S 153: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten laste en jaargetijden, 

1329-1335. 
S 156: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten laste en jaargetijden 

met achteraan een lijst van de kapelanen, 1344-1369. 
S 157: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten laste en jaargetijden, 

1369-1395. 
S160: Legger van renten en pachtgoederen, 1395-1414. 
S161: Legger van renten binnen Gent, ca. 1395. 
S162: Legger van renten en pachtgoederen, 1414-1427. 
S 163: Legger van renten en pachtgoederen te Gent en omliggende, 1406-

1419. 
S 166: Legger van renten binnen Gent, gebruikt als landcijnsboek, 1472-

1528. 
S523: Legger van renten, pachtgoederen, renten ten laste en jaargetijden, 

1294-1299. 

• Fonds Sint-Veerlekapittel en -kerk 
nr. 73: Landboek en renteboek, 1573-1772. 
nr. 77: Landboek, 1778-1795. 
nr. 79: Landboek en renteboek van cotidiane en kapittel, 1558-1571. 
nr. 80: Landboek en renteboek van de cotidiane, 1573-1706. 
nr. 82: Land- en renteboek van de cotidiane, 1699-1794. 
nr. 92: Renten en inkomsten van de kapelanijen, met talrijke aantekeningen 

van de XVI de en XVII de eeuw. Het register bevat veellosse stukken. 
nr. 94: Overzicht van de pachten en renten, XVI de eeuw. 
nr. 148: Renteboek, 1550-1570. 
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STADSARCHIEF TE GENT 

1. Modern Archief 
reeks DD, nr. 4: Aanwijzende tabel van 1804. 
reeks DD, nr.15: Aanwijzende tabel van 1828. 
reeks DD, nr. 47: Aanwijzende tabel van 1828. 

2. Oud archief 
reeks 7 bis: Oudburg en burggravie 
nr. 14: Landboek van de heerlijkheid van A vrije, XVIIde-XVlilde eeuw. 
reeks 20, 
nr. 17: Huisguldenbelasting in de Sint-Michielsparochie, 1492-1494. 

• reeks 152, nrs.1-21: Registers van de stedecijnzen. 
reeks 153, nrs.1-11: Landboeken "Vrij huis, vrij erve". 
reeks 153/1, nr. 202 bis: Concordantielijst tussen de "oude" of "Spaanse" 

en de "nieuwe" of "Oostenrijkse" registers van het 
huisgeld. 

reeks 301: Jaarregisters van de schepenen van de Keure255. 
reeks 330: Jaarregisters van de schepenen van Gede1e256. 
reeks LIV: Wolweverskapel en -godshuis 
nr. 443: Landboek etc. 1529. 
nr. 444: "Ouden landboek", 1580. 
nr. 445: "Ouden landboek", 1580. 
nr. 446: "Ouden landboek vernieuwt in 1600, in den nieuwen boek over

gesteld ten jare 1671 ". 
nr. 447: "Landboek van den armen van de wollewevers vernieuwt in 1671." 
nr. 448: "Landcheynsen ende sourenten, binnen deze stad en het schepen

dom van diere 1767." 
nr. 449: 1 o "Renteboek toebehoorende de capellevan de wollewevers 1477. 

Sur parchemin." 
2° "Gulde broeders en zusters van St. Fransoyse etc.," 1465. 

nr. 450: Renteboek 1494. 
reeks LXV: Sint-lanshospitaal/Sint-Jan ten Dullen 
nr. 249: "Handboek van den ontvang van de landceynsen en de sourenten", 

1651. 
nr. 251: "Handboek, rekeningen etc." 1791. 
nr. 25: "Landboek etc. campeterende het Godshuis van Sint Jan ten Dullen 

vernieuwt 1636". 
reeks LXVI: Godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel, "Leugemeete" ge
noemd 
nr. 12: Legger van renten, 1460-1486 
nr. 13: Afschrift van een legger van renten in Gent, XVIIde eeuw. 

255 Welke akten concreet geraadpleegd werden, is terug te vinden in bijlage 4. 
256 Hier geldt dezelfde opmerking als voor de jaarregisters van de schepenen van de Keure. 
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nr. 14: Legger van grondrenten in Gent, 1726-1795. 
nr. 142: Ontvangstboek van renten en pachten, 1649-1666. 
nr. 143: Ontvangstboek van renten en pachten, 1669-1697. 
nr. 144: Ontvangstboek van renten en pachten, 1699-1748. 
nr. 145: Ontvangstboek van renten en pachten, 1749-1797. 
nr. 149: Afschrift van een handboek van Martijn Compain, dat ontvangsten 

van renten en pachten bevat van het einde van de X VIde tot het begin 
van de XVIIde eeuw. 

nr. 150: Handboek van Heyndrick Cocquel, dat ontvangsten bevat van 
renten in Gent, toekomend aan het godshuis (fol. 2r0 -57v 0

) en het 
Wenemaerhospitaal (fol. 70r-87v), 1665-1697. 

reeks LXX: Alijnshospitaal 
nr. 2: "Rekeninghe Heyndrick Coquel, ontfangher van het Al ijnshospitaal", 

1690-1697. 
nr. 3-8: "Rekeninghe", 1690-1718. 
nr. 9: "Rekeninghe handboecxken, ontvangsten van de goedingen van het 

klooster", 1692-1716. 
nr. 10: "Rekeninghe kapel van St. Catharine Godshuis", 1786-1790. 
nr. 5: Statuten en ordonnanties, renteboek. 
nr. 6: Statuten en ordonnanties, renteboek. 
nr. 7: Ontvangstboek van renten en cijnzen, XVIIde eeuw 
nr. 8: Ontvangstboek van renten en cijnzen, XVIIIde eeuw. 
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nr. 230: Pensstraat 
nr. 240: Poel 

Atlas Goetghebuer, Lade 114, Anoniem plan van Gent daterend van rond 
1550. 

Lade 115, Plan van Jacques van Deventer getekend 
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