Jaar 1545 – Renten – Guido Vandermarliere

Kaart van de hoeken van Poperinge – H. Vandenberghe
12 januari 1545 – Andries de Corte koopt een huis - SAP 394 - Folio 78 verso
Andries de Corte kendt schuldich zynde Chrispiaen Markey
de somme van xij pond grooten ende dat van coope van een huuse staende inde Cruuswech
van Sint Jans op derfve van de kinde van Jacob Lodyck –
te betaelen by xxiiij pond parisis sjaers - danof het eersten jaer payement vallen zal te half xvc
vifenveertich eerstcommende - ende also voort van baefmesse ten baefmesse –
de vulle betalinghe vand voorseide somme van xij pond grooten –
omme dit al duechdelick te vulcommen ende vuldoenen - so verbindt de voorseide Andries
daerinne tselve huus alzoo ghestaen es ende indien den voorseide Andries in ghebreke waert vande voorseide payementen te betaelen
ten voorschreven dache telcker baefmesse xxiiij pond parisis zo mach hy Christiaen voorseid handt slaen an zyn voorseide huus –
es voort gheconcitionneert ende besproken dat hy Andries de cathelen vande zelfde gronde
weeren mach eer ende stondt dat zyn payementen vuldaen is betaelt zal hebben
Actum den xij in lauwe wvc xliiij
Present kuerheers Pieter de Brievere ende Jan deBerch
13 januari 1545 – Willem vande Schoore geeft een lening aan Cornelis Goddut en Cathelyne
- SAP 394 - Folio 78 verso

Willem vande Schoore heyft ghecocht jeghens Cornelis Godduut ende Cathelyne zyn wyf,
de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viiij
pond grooten vlaemsscher munte –
danof teerste jaer vallen zal den xiiij in lauwe xvc xlv tich –
te lossene met philispgulden te L schele parisis - ofte ander ghelt ten advenante
ende hierinne verbonden byden voorseide comparanten een huus, erfve ende catheilen staende
op de Overdam daer de voorseide Chrispiaen nu woonende es - hieran te vooren ter straet achteraert totter erfve van Jacop van Burgues - de noortzyde an derfve van Frans de Varwer de zuutzyde an derfve van Matheus de Pape
Actum de xiij in lauwe xvc xliiij
Present scepenen Hondt - Reckemaker - Roo - Goosteene ende Pieren
18 januari 1545 – Jan de Roo heeft schulden bij Baudewyn Waels - SAP 394 - Folio 79
Jan de Roo filius Marcx kendt schuldich zynde Baudewyn Waels
de somme van vier ponden vichtich pponden parisis van coopen van elsten gherekent in ghelts te betalen deen helft vande voornoemde somme Sinte Maertenmesse in tjaer xvc xlv tich
eerstcommende ende dander helft te Lichtemesse daer naer in tselven jaer
ende omme de zelve payementen wel ende duechdelick te vulcommen ende betaelen zo verbindt den voornoemde Jan daer innen drien vierendeel elstlandts, erfven ende catheilen
ligghende inden Helhouck van westen an het capelle elst vanden Abeele - van oosten
ende van noorden Jan Stalen - van zuuden Jan Pieteren
Actum den xviij in lauwe xvc xliiij tich
Present kuerheers Jan Goduut ende Gaifeer Beke
SAP 394 - folio 79

Everaert van Nymeghen kendt wettelick schuldich zynde Jan Baelden
de somme van eenendertich ponden grooten zuuver ghelts
ende dat van coopen van een huuse, erven ende catheilen ghenaemt tStaerken staende op
den Noortstraete - metten zuudthende an tWithuus - metten noorthende an thuus van Jan
van Bleus ende den erfven van de kercken van Sint Berten - de westzyde an d’erfven van
Jeroon Jacobsoone
commende up de voorseide straete metten oostzyde
te betalen b y iij pond grooten sjaers van vier maenden telckens een pond grooten
danof dat deerste vier maenden vallen zullen den eersten in september xvc vyfenveertich
ende dander vier maenden den eersten in lauwe daer naer ende den laetsten vier maenden voor
het eersten vullen jaer den eerste van meye xvc xlvj –
ende alzo voort van jaeren tot jaere
en telcken iij pond grooten van iiij maenden te vier maenden altyts te betalen - zoot voorseyd
es - totter vullen betalynghe van de voorseide somme
ende omme dit al deuchdelick te vuldoen – zo verbindt den zelven Eeveraert daer innen
tselven huus, erfven ende catheilen metghaders al zyn goet – present ende toecommende
waert ghestaen ofte gheleghen es binnen der keure van Poperinghe ofte daer buuten.
Actum den xxvi de in lauwen xvc xliiij

Het ‘Withuus’ is de tegenwoordige ‘Hopbalance’ - en daar sluit dus in het noorden het
Staerken bij aan. We denken dat de huidge twee daar staande huizen samen, het erf van het
Staerken uitmaakten.
27 januari 1545 – De Gilde van de Heilige Drievuldigheid geeft een lening aan Clays
Kesteloot en Maiken - SAP 394 - Folio 79
De ghildemeesters van de ghilde van de heilighen drievuldigheyt tOnser Vrauwen hebben
ghecocht jeghens Clays Kesteloot ende Maiken zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente omme de somme van lxiiij ponden
grooten vlaemsscher munte danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xxvij in lauwe xvc xlv –
te lossene de selve renten met phlipsgulden ten L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel
stuvers te vier schele ofte ander ghelt ten advenante –
hierinnen verbonden byden voornoemde Clays ende Marie zyn wyf
vyf ghemeten lants ligghende inden Haghebaerthouck - behuust ende beplandt - daer in Jan
Baes in pachte houdt ende nu wonende es - met de zuudtzyde up tBeleetstratken
Actum den xxviij in lauwe xvc xliij tich
Present scepenen Jacop de Hondt - Willem de Reckemaeker - meester Christaien de Roo Jooris vande Goosteene ende Gillis Pieren

28 januari 1545 – Gadifer Beke geeft een lening aan Clays Bartier en Colyne - SAP 394 Folio
Gadifer Beke heeft ghecocht jeghens Clays Bartier ende Colyne zyn wyfde somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck zethiene omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer ende payement vallen zal den xxviiij in lauwe xvc xlv tich te lossene de selve rente met karolusgulden te xl schele parisis - dobbel stuvers te iiij schele
ende ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voornoemde Clays ende Colyne zyn wif
een stede, erfve ene catheilen ligghende inde Lyssenthouck - groene ende droghe –
daer hy Clays nu woonende es - groot van lande - vijf ghemeten of daer omtrent metter noortzyde an Jan de Wale - toostende anden zelven Jan de Walen ende an tlandt van
Jan Maselis douden
Actum den xxviij den in lauwe xvc xliiij tich
Present scepenen Hondt - Reckemaker - Roode - Pieren ene Sanneken
28 januari 1545 – Maeten den Coninc geeft een lening aan de kinderen van Hubrecht vanden
Couteren - SAP 394 - Folio 79 verso
Maerten den Coninc kendt vercocht hebbende doudste kindren van Hubrecht vanden
Couteren danof voocht es Robert Gheerst de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck xvj omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte –
danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xxviij in lauwe xvc xlv tich
te lossenen de zelve rente met philipsgulden te L schele stick - karolusgulden te xl schele ende
ander ghelt ten advenante belovende byden voornoemde Maerten de Coninc de zelve rente te hypothequeren binnen
drien jaeren ofte de principaelen penninck metten verloopen up te legghen –
hier vooren zyn boorgh Jan de Broucken ende Rogie van Betlehem - elc voor ander ende een
voor al Present scepenen Jacob de Hondt ende Jan den Reckemaker
Actum den xxviij in lauwe xvc xliiij tich
30 januari 1545 – Jan Denys geeft een lening aan Christiaen Platevoet en Marie - SAP 394 Folio 80
Jan Denys heeft ghecocht jeghens Christian Platevoet ende Marie zyn wyf de somme van xxiiij pond parizis sjaers erfvelicke losrente - de penninck xvj omme de somme van xxxij ponden grooten vlaemsscher munte - danof het eerste jaer ende
payement vallen ende veschinen zal den xxxste in Lauwe in tjaer xvc xlv tich te lossen met philipsgulden te l schele – karolusgulden te xl schele ofte ander gehelt ten
advenante hierinne verbonden byden voornoemde Christiaen ende Marie zyn wyf
eerst tween ghemet een vierendeel lants ligghende inden Hipshouck metter oostzyde ande
stede daer hy Christiaen nu wonende es - metter westzyde an zyn selfs landt - metter
noorthende an tlandt vande kercken van Onse vrauwen
Item noch een ghemet x roeden lants inden zelven houck metter oostzyde an tvoorseide landt metter noorthende an tlandt vande kercken van Onse vrauwen

Item noch een ghemet lants inden zelven houck metter westzyde an tlandt vande wedewe van
Jaecques de Buuck - doostzyde an tlandt van Marcs de Gheelen
Item iiij lynen elstlants inden selven houck - metter oostzyde anden kinderen van Jacob
Platevoet
Item een stede, erfven ende catheilen ligghende inden zelven houck daer hy Christiaen nu
wonende es - groot van landen v ghemeten metter zuudtzyde anden straetken - al een an teanderen
Actum den xxx ste in Lauwe xsvc xliiij
Present scepenen Willem de Reckemaeker - meester Christiaen de Roode - Jooris vande
Goesteene - Gilli Pieren ende Jacob Sanneken
3 februari 1545 – Jacob van Burques geeft een lening aan Jacob Persyn en Barbele - SAP 394
- Folio 80 verso
Jacob van Burques
doude heife ghecocht
jeghens Jacob Persyn
ende Barbele zyn wyf
de somme van xij
pond parisis sjaers
erfvelicke losrente
omme de somme van
xvj pond grooten
vlaemsscher munte
danof teerste jaer
vallen zal
de derden dach t
sporkel xvc xlv tich te lossene mt
philipsgulden te l
schele - kaorlusgulden
te xl ende ander ghelt
en advenante hierinne verbonden
byden voornoemde
Jacob
eerst een ghemet ende
een half vierendeel
lands inden
Haghebaerthouck
ghelast in ij schele v
deniers parisis sjaers
den disch - ende dat
Jan de Witte in hueren
heift
Item iiij ghemeten lij roeden lands inden zelven houck metter oostende op de
Reninghelststraete - de zuutzyde an tlandt van de kinde van Ghilen Jans - de noortzyde an
tlandt van meester Jacop de Pape - twestzyde an tlandt vande kinde van Jan Godduut - ghelast
de kercke van onse Vrauwe in viij schele sjaers ende den disch van Sinte Bertins in ij schele
vj deniers sjaers

Item de helft van v 1/2 ghemeten xxxiij roeden elstlandts in den Hamhouck ghenaemt de
Culstoot ghemene met Willem de Snepere
Actum den iijde in sporkele xvc xliiij
Present scepenen Jacop de Hondt - Reckemaeker - Roode - Goosteene ende Gillis Pieren
4 februari 1545 – Clais de Hurtere geeft een stuk elstland aan de kerk van Onze Vouw - SAP
394 - Folio 81
Als heden compareerde voor scepenen van Poperinghe in camere Clais de Hurtere de welcke vut rechter aelmoesen ende devotien die hy heift tzyne prochie kercke
waer heift al wettelick upghedreghen ende ghetransporteert - ende by dese wettelick
opdraecht ende recht ende transporteert inde handen van de kerckemeesters van Onse Vrauwe
ten proffycte ende behouve vande zelver kerke - teeuwigen daghe
onderhalf vierendeel elstlandts ligghende inde Helhouck onder de catheilen vande
voornoemde kercke toostzyde jeghens telst vande heere - twesthende jeghens telst van Casen Scapenvleesch - de
noortzyde an telst vande kinde van Jan Schonaert - de zuut zyde jeghens telst van de
voornoemde kercke
Actum de iiij in sporcle xvc xliiij
Present scepenen Jacop de Hondt - Willem de Reckemaeker - meester Christiaen de Roo Jooris vande Goosteene ende Gillis Pieren
9 februari 1545 – Jan Duughelsche koopt een huis van Jan van Betlehem - SAP 394 - Folio 81
Jan Duughelsche kendt schuldich zynde Jan van Betlehem
de somme van xvj pond grooten van goede loialen ende onvergholden schult
te betaelen tween ponden grooten ter Ypermaert eerstcommende in dit jeghenswoordich jaer
xvc xliiij tich
twee ponden grooten ter assentiamaert daer naer xc xlv tich noch vier ponden grooten Sint Maertensmesse eerstcommende in tselve jaer noch vier ponden grooten van dien daghe in een jaere - te weten in tjaer xvc xlvj tich
Item noch vier ponden grooten voor de vullen betalinghe vande voorseide somme van xvj
pond Sint Maertensmesse tjaer xvc xlvij tich hierinne verbonden byden voor nemde Jan Duighelsten
een huus, erfve ende catheilen twelcken sy jeghens den voornoemde Jan ghecocht heeft staende up de Werf daer hy Duighelschen nu wonende es - den west ende zuudtzyde an
tlandt van meester Pieter Lauwic - doostzyde an tstratken
Actum den ix in sporkele xvc xliiij tich
Present kuerheers Pieter de Brievere ende Marten de Buckere
9 februari 1545 – Clais Buewaert geeft een lening aan Jan van BethlehemSAP 394 – Folio 81
Clais Buewaert als voocht vande kinde van Jan Buewaert heift ghegheven ten weeseghelde
Jan van Bethlehem
de somme van x pond grooten vlaemsscher munte - scrokende den penninck xvj –
danof het eersten jaer ende paiement vallen zal den ix in sporckel xvc xlv tich te lossene de zelver rente met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele ende
ander ghelt ten advenante -

hiervooren hebben hemlieden boorghe ene principael gheconsituteert Jacob van Burques
douden ende Ghillis vn Simpol - elc voor anderen ende een voor al
Actum den ix in sporcle xvc xliiij tich
Present scepenen Jooris van Goseteene ende Jacob Sanneken
11 januari 1545 Jacob van Behlehem heeft schulden bij Jacob Lodick - SAP 394 - Folio 81
verso
Jacob van Bethlehem kendt schuldich zynde Jacob Lodick van goeden loyalen schult
gherekent ghelts de somme van lxij pond
parisis sjaers van een jaer huusheuren xxxvj pon parisis van weesen ghelde xxvj pond x schele
parsis te betalen xxvj pond x schele parisis en paesschent eerst commende in tjaer xvc xlv tich ende
de xxxvj pond van dien daghen in een jaer - te weten ten paesschent in tjaer xvc xlvj tich hierinne verbonden by den voornoemde Jacob allen zyn inhavelicken catheilen –
te weten naer het vutwysen van een billietten metgaders al tghuendt dat hem zoude moghen
opcommen ofte renquiteren
Actum den xj in lauwen xvc xliiij tich
Present kuerheers Baudweyn Oudegheersten ende Clays van Burques
12 februari 1545 – Kaerle de Nuwelaere koopt een merrie van Willem Zouteren - SAP 394 Folio 82
Kaerle de Nuwelaere kendt wettelick schuldich zynde Willem Zouteren van goeden loyalen
ende onvergholden schult ende dat van coope van een bayen1 merrie de somme van vier ponden grooten - te betalen van drien maenden ten drie maenden - telckent
een pondt grooten danof het eerste paiement ende pondt grooten vallen zal den ix in meye eerstcommende int
jaer xvc xlv tich
ende alzo voort van drien maenden te drie maenden totter vullen betalinghe
ende indien het een payement het ander achterhaelt - zo werden alle de payementen ghevallen
hierinne verbonden byden voorseide kaerle de voorseide bayen merien - waghenharnasch
ende waghen noch vyf vierendeel groenen coornen staende op het dysschelandt metgaders allen de
inhavelicke catheilen van zynen huuse ende al zyn ander goet - present ende toecommende
Actum den xij in sporclen xvc xliij tich ter presentie van kuerheers Jan Goduut ende
Baudewyn Oudegheerste
14 februari 1545 – Pieter Zanneken geeft een lening aan Gillis Buedin en Fanyne - SAP 394 Folio 82
De voochden vande kinde van Pieter de Hedene Zanneken hebben ghecocht jeghens Gillis
Buedin ende Fanyne zyn wyf
de somme van xxiiij ponden erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xxxij pond
grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xiiij in sporcle xvc xlvtich -

1

Bayen = bruinrood

te lossene de zelve rente ten twee lossynghen met philipsgulden te L schele parisis karolusgulden te xl schele tstic ofte ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden byden voorseide Gillis ende zyn wyf een huus, erfve ende catheilen
staende in de Gasthuusstraete
tusschen tgeen van
Mahieu Ancel ende Frans
van Simpol - streckende
van vooren ter straete achterwaert totter
presbiterie van Sinte
Bertins - daer den
voornoemde Gillis nu
woont
Als we dat op de kaart uit
de Atlas der Buurtwegen –
anno 1841- tekenen –
krijgen we ongeveer het
volgende. Het straatje aan
de overkant - lopende van
de Gastuisstraat naar de
Poperingevaart – werd
het Inghelbilkstraajte
genoemd.

Item noch een ghemet elstlands ligghende inde Helhouck metter noorhende opde
Casselstraete - de westzyde an tlandt van tkind van Jan de Waghemaeker - doostzyde an telst
van Joris de Hane
Item in breder verzekerthede zo verbindt Jacop Buedin ende Janneken zyn wyf inde voorseide
rente
eerst een hus, erfve ende catheilen staende op de Casselstraete daer Jacop voorseit nu
woondt - de westayde an Andries de Maes - doostzyde an relicta Hubrecht Vercouter streckende achterwaerts totter erfve van relicta Michiel vande Walle - de plack also die nu
licht
Item noch drie ghemeten lants ligghende ten twee parchelen inden Wipperhouck die Jacop
Deberch filius Salins in hueren houdt Het een ghemet ghenaemt den Franckele ligghende metter oostzyde an tlandt van Pieter
Denys doude - twee ghemeten ligghende op doostzyde van de muelewalle - ghelast de
voorseide paercheelen in vj pond parisis sjaers losrente - de penninck xvj - toebehoorende de
aeldinghen van Clays Waels
Item noch drie
vierendeel viij
roeden zaylandt
ligghende inden
zelven houck
ghenaemt den

Lyssaert
ghecocht
jeghens Pieter
Buen
ende als deerste
lossinghe op
gheleit zal
wesen zo zal
tverbande vande
voornoemde
Jacop
ghecasseert ende
gheroyert zyn
Actum de xiiij
in sporcle xvc
xliiij
Present
scepenen Jacop
de Hondt Reckemaker Hazebaert Gillis Pieren
ende Jacop
Zanneken

23 februari 1545 – Pieter van Meuelen geeft een lening aan de kinderen van Willem Lammoet
- SAP 394 - Folio 82
Pieter van Muelenen kendt vercocht hebben de vraemvoochden vande kinderen van Willem
Lammoet de somme van iij pont parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck xvj –
omme de somme van vier ponden grooten vlaemsscher munte te lossen met karolusghulen te xl schele - dobbel stuvers ten iiij schele ende ander ghelt ten
advenante - danof het eerste jaer van drien vallen ende verschynen zal en xxiij in sporckelen
xvc xlv tich hier voor kennen hemlieden boorghen ende principael - elc voor andere ende een voor al
Jacob Vander Gooten ende Fransois Looten
Actum den xxiij in sporclen xvc xliij Present scepenen Willem de Reckemaker ende Ghilen Hazebaert
7 maart 1545 – Ghilein Staessen geeft een lening aan Cornelis Jacopssuene en Colyne - SAP
394 - Folio 83
Ghilein Staessen heift ghecocht jeghens Cornelis Jacopssuene ende Colyne zyn wyf de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xvj
pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal de vij in maerte xvc xlv –
te lossene de zelve rente met karolusgulden te xl schele parisis - dobbel stuvers te iiij schele
tstic of ander ghelt ten advenante hierinne verbonden eerst deen helft van de huse, erfve ende catheilen staende op de
Noortstraete daer Passchier Tryoen nu woondt - metter westzyde an derfve van Kaerle
Lauwyc - de noorzyde an derfve vande dissche - de zuutzyde an derfve van relicta Pieter de
Coninck Item noch de catheilen van de huse daer de voorseide Cornelis nu woont staende op de
houck vande watuwe sraete op erfve van de dyssche
Actum de vij in maerte xvc xliiij
Present scepenen Reckemaker, Roode, Goosteene, Pieren ende Gillis
10 maart 1545 – De dismeesters geven een lening aan Ghilen Vutendale en Mayken - SAP
394 - Folio 83
Ghilein Staessen ende Baudewyn Waels als dischmeesters van Sinte Bertins hebben
ghecocht ten behouven van de zelven dissche jeghens Ghilen Vuten dale filius Malens ende
Mayken zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xvj
pond grooten vlaemsscher munte - danof teerste jaer vallen zal den is in maerte xvc xlv te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele ofte ander ghelt ten advenante
Hierinne verbonden byde voornoemd comparanten eerst vyf vierendeel land preter v roeden
inden Edewaerthouck ten Reepken - de zuutzyde an tlandvan Jan de Broucke
Item noch ij ghemeten land inden zelven houck ghenaemt tCrommestick - de westzyde an
de mersch metten noorthende op de Brugghewech
Item noch vij vierendeel xx roeden lands inden zelven houck ghenaemt tRugghestick
metten oortzyde anden Brugghewech - toosthende de meersch
Item noch een ghemet preter vij vierndeel ghenaemt tHaecxken metten zuutzyde an tland
vande heere

Actum de xde in maerte xvc xliiij
Present scepenen Reckemaker - Haezebaert - Roode ende Gillis Pieren
9 maart 1545 – Ghilein de Hurtere geeft een lening aan Jan Tant en Joryne - SAP 394 - Folio
83
Meester Ghilein de Hurtere heift ghecocht jeghens Jan Tant filius Jacop ende Joryne zyn
wyf de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente - de penninck xvj ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen
zal den ix in maerte xvc xlv tich te lossene de zelve rente met philipsgulden te l schele - karolus gulden te xl schele tstic ofte
ander ghelt ten advenanten hierinne verbonden deen helft van vier lynen lands metten helf vande woonhuse ene den helft
van een schuere staende ende ligghende inde Elssenbrugghestraete daer Chrispiaen Baes
nu woondt - ghemene met Jacob Tant zyne zoone
Item noch iij 1/2 gemet lands in den Hipshouck bachten de stede van de kinde van Clays van
Burques daer Kaerle Tant nu woondt - streckende zuut ende noort - van oosten ende westen
an tlandt vande kinde van Clays Tant - van noorden Jan Tant voorseid
Actum de ix in maerte xvc xliiij
Present scepenen Jacop de Hondt - Reckemaker - Haezebaert - Roode ende Gillis Pieren
Jan tant heift desen brief betaelt
9 maart 1545 – Clais vander Doene geeft een lening aan Kaerle de Scottere - SAP 394 - folio
84

Clais vander Doene heift ghecocht jeghens Kaerle de Scottere ende Janeken zyn wyf,
de somme van vier ponden parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck xvj –
ende dat omme de somme van lxiij grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal en
ix in maerte xvc xlv te lossene de zelve rente te iiij lossinghen indien de comparanten ghelieft by xvj pond grooten
te jaere ende tverloop van diene
ende dat met philipsgulden te l schele tstic ofte ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden byden voornoemde Kaerles ende Janeken zyn wyf
een bilck ligghende inden Elssenbrugghestraete - also die nu afghestopt es –
zuut op het Merryestraetken - tnoorhende inde beke - doostzyde op dElssenburgghestraete

Item in brede verzekerthede zo verbindt Frans de Scottere doude ende Marie zyn wyf inden
voornoemde rente een huus, erve ende cathelen - staende op de Overdam daer Frans de
Schottere de jonghe nu woondt –
metghaders de root varwerye streckende van vooren ter straete - achterwaert tot in de
beke - metter oostzyde an de stede van Gillis van Simpol
Actum de ix in maerte xvc xliiij
Present scepenen als boven

Het ‘Merryestratken’ is de ‘sentier nummer 72 .
12 maart 1545 – Het lof in de Sint Bertinskerk - SAP 394 - Folio 84 verso
Als heden compareerden voor schepenen vande stede van Poperinghe Cornelis Vuten Dale
ende Colyne zyn huysvrauwe op een zyde
ende Ghilein Sherjanssuene ende Baudewyn Waels als op hemlieden ende vervanghende
huerlieden medeghezellen dischmeesters

in desen tyden
vanden disch van
Sinte Bertins –
alwaer de
voornoemde
Cornelis ghedreven
ende verwert
wesende vanden
helighen geeste
heift vut pureren
devotie - charitate
ende aelmoesynghe
- up ghdreghen ghetranporteert
ende
ghegeven updraecht,
transporteert ende
gheift by desen den
disch van Sinte
Bertins binnen
Poperinghe - eens
wechdraghende in
gherede penincken
–
de somme van
twyntich ponden
groten vlaemsscher
munte te weten
temployeren de xvj
pond parisis tot
eenen losrente van
vij pond parisis
sjaers - den
penninck xvj - ende
omme d zelve xij
pond parisis jaerlicx te contribueren tot onderhoudinghe vanden love van de helighen
sacrament van Sinte Bertins –
ten zulcke loonen ende loot als de priesters van de voorseide kercke totten daghe van heeden
ghewoonlic zyn tontfanghen ende nyet meer –
ende tsurplus te weeten iiij pond grooten zullen zyn gheheele ten proffycte vande voorseide
dissche ende dat voor de moeyte - aerbeyt ende sollicitatie die jaerlicx de disch meesters
daermede staen te hebben de welcke somme van xij pond de gouverneurs vande voornoemde love zullen moghen
teewighen daghen jaerlickx betaelen vuten voornoemde dissche in also verre als zy daraf voor hebben ende also langh als zylieden tzelve lof alle donderdaghe
van de weeke zullen onderhouden ofte doen onderhouden ende langher nyet –
want in ghevalle tzelve lof achter bleven ende nyet onderhouden en waert –

zo zullen de voorseide dischmeesters in dien tyden- vermoghen ende ooc ghehouden zyn de
voornoemde rente van xij ponden sjaers temployeren ende onderhouden vande ghemeen
aermen
ende omme dat alles voorschreven es ter beter zoude moghen onderhouden zyn ende
vulcommen zyn teeuwighen daghen - zo werd gehouden ende volcommen ooc de voorseide
dischmeesters tvoorseide opdracht heift ende transport te teekenen ofte doen teekenen ende
scryvende in huerlieden register ende kalendrier teewigen memorie
Actum den xij in maerte xvc xliiij
Present scepenen Jacop de Hondt - meester Christiaen de Rooden - Jooris vande Goosteene
ende Jacob Sanneken
16 maart 1545 – Dieric vander Doene geeft een lening aan Gadifer van Hout en Marie - SAP
394 - Folio 85
Dieric vander Doene heeft ghecocht jeghens Gaifeer van Hout ende Marie zyn wyf
de somme van iiij pond x schele parisis sjaers erfvelicke losrente - den penning xvj –
omme de somme van lxxx pond vlaemsscher munte –
danof het eerste jaer vallen ende verschinen zal den xvj in maerte eerstcommende xvc –
te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel
stuvers te iiij schele ende ader ghelt ten advenante –
hierinnen verbonden byden voornoemde Gaifeer ende Marie zyn wyf een huus, erfve ende cateheilen daer hy Gaifer nu wonende es - staende up dYperdam –
voorhoofdende metter zuudthende op de straete - metter noorthende an de weede van Jacob
Herman
Actum den xvj in maerte xvc xliiij
Present scepenen - Hondt - Reckemaker - Roode - Pieren ende Goesteene
16 maart 1545 – Jacob van Burques geeft een lening aan Jacob de Berch en Margrieten - SAP
394 - Folio 85 verso
Jacob van Burgues doude heeft ghecocht jeghens Jacob de de Berch filis Pieter ende
Margrieten, zyn wyf de somme van vj pond x schele parisis erfvelicke losrente - den penning xvj omme de somme van vij groote vlaemsscher munte danof het eerste jaer ende paiement vallen al den xvj in maerte xvc xlv tich te lossenen de zelve rente met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel
stuvers te iiij schele end ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voornoemde Jacob ende Margrieten vj ghemeten lants ligghende
inden Wipperhouck - de zuudtzyde an tlandt van Gillis van Betlehem
Actum den xvj in maerte xvc xliiij tich
Present scepenen Jacob de Hondt - Willem de Reckemaker - meester Christiaen de Roo Gillis Pieren ende Jacob Sanneken
27 maart 1545 – Willem van Schoren geeft een lening aan Jooris de Byseren en Marie - SAP
394 - Folio 85 verso
Willem van Schoren heef ghecocht jeghens Jooris de Bysere ende Marie zyn wyf de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - de penninc xvj –
omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte -

danof het eerste jaer ende paeyment vallen zal den xxvij in maerte in het toecommende jaer
van daten van desen in een jaer te lossenen de zelve rente mt phylipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele -dobbel
stuvers te iiij schele ende ander ghelt ten advenante ende dat ten tween reisen eerrst dat de voornoemde vercoopers zyn hoirs ofte naercommers ghelieft hierinnen vebonden byden voornoemde Jooris ende Marie zyn wyf een ghemete lants
ligghende inden Hipshouck - metter westzyde an tlant van Sanders Floor - doostzyde an tland
van Robert van Betlehem
Item noch een ghemet lants ligghende inden Eeckhouc metter noorthende op
tzwylandtstraeten ende de westzyde an tlandt vande kinde van Christiaen Lauwers
Actum den xxvij in maerte xvc xliiij voor paesschent
Present scepenen Jacob de Hondt - Willem de Reckemaeker – Jooris vande Goosteene - Gillis
Pieren ende Jacob Sanneken
27 maart 1545 – Pieter Colve geeft een lening aan Jan Brye en Janeken - SAP 394 - Folio 86
Pieter Colve heeft ghecocht jeghens Jan Brye ende Janeken zyn huusvrauwe de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van thien ponden grooten - den penninck twintich - vlaemsscher
munte
danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xxvij in maerte in het toecommende jaer
van daten van desen in een jaer
te lossenen de zelve rente met karolus gudlen te xl schele parisis tstick ende ander ghelt ten
advenante hierinne verbonden byden voornoemde Jan ende Janeken zyn huusvrauwe deen helft van drie
deelen metgaders deen helft vande catheelen vande huuse ende stallen daer hy Jan nu
wonende es inden Ghasthuusstraete - ligghende doostzyde an derfve vande kinderen van Jan
Macaren - de westzyde an derfven van Clais van Casselen
ende voorhooftende metter noorthende op de voorseide straete
Actum den xxvij in maere xvc xliiij ich
Present scepenen Reckemaker - Hazebaert - Rooden - Goesteene ende Zanneken
9 april 1545 – Jacob van Burques geeft een lening aan Clays Clarebout en Cathelyne - SAP
394 - Folio
Jacob van Burques doude heift ghecocht jeghens Clays Clarebout ende Cathelyne zyn wyf
de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen
zal den ix in april eerstcommende
ende also voort van jaere te jaere telcken ix in april
hierinne verbonden byden voornoemde comparanten drie hemeten lants ligghende inden
Helhouck metten noorthende op de Caselstraete - van westen langhes over de elsten van
oosten langhs ande stede van Pieter Platevoet daer Pieter Back nu woont
Actum den ix in april xvc xlv voor paesschen
Present scepenen Hazebaert - Roo - Goosteene - Pieren ende Zanneken
13 april 1545 - Contract tussen Pauwels Lammoort en Janeken zyn wyf - SAP 394 - Folio 86
verso

Als heden desen xiij de in april xvc xliiij tich
zo compareerden voor scepenen vande stede van Poperinghe
Pauwels Lammoot ende Janeken zyn wyfde welcke vut vriendelicke jonsten ende mynnen die zylieden tot andere hebben ende dat in
paysen zouden te gaderen moghen huerlieden leven tsamen leeden zo drouch tselven Janeken - Pauwels voorseid - hueren man op - zyn leven lanck gheduerende
indien hy langhers leefden dan zoe - tlandt ende den jaerelicxschen incommen van drie
ghemeten lants ligghende inden Haghebaerthouck by Fransen Quereys
ende 1/2 ghemete inde prochie van Noorbeke
ende inde ghevallen dat de voorseide Pauwels eerst aflyvich wierde eer Janeken zyn voorseide
wyf - zo draecht hy hierby desen up ende geeft huer wech draghende alle catheilen binnen
huerlieden huus wesende metgaders allen huer abiten, clederen ende juweelen thueren halsen
gaende
dies behoudt den voornoemde Pauwels al zyn goet dat hy heeft ligghende binnen de keuren
van Poperinghen ende zoen Jaenen renunchiert vande deel vande zelven goeden ende oock
van allen byleven dat up huer naer de doot van hueren man zoude moghen upcommen
ende succederen –
dies consenteert den voorseide Pauwels Janne zyn wyf te moghen ende laten wuenen alhier
binnen dese stede van Poperinghen - huer leven lanck gheduerende
Actum ut supra
Present scepenen reckemaker - Haebaert - Rooden - Goesteene ende Pieren
22 april 1545 – Alaert de Puyt geeft een lening aan de kinderen van Beernaert de Ketelaere SAP 394 - Folio 87
Alaert de Puyt filius Aernouts kendt vercocht hebbende den voocht vande kinderen van
Beernaert de Ketelaere –
de somme van xxij schele vj deniers parisis sjaers erfvelicke losrente –
omme de somme vn xxvj pond danof het teerste jaer ende payement vallen zal den xxij in
april xvc zesenveertich van daten van desen in een jaer
ende te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele dobbel stuvers te vier schele elck stick
ende omme dit al duechelick te vulcommen end vuldoene alle jaeren zo verkennen hemlieder daer inne boorghen - elc voor anderen ende een voor al Fransois Olivier ende Jacob de Ketelaere
Actum en xxij in april xvc xlv tich naer paesschent
Present scepenen Roode ende Goesteene
19 april 1545 – Jacob Lodyck geeft een lening aan de voogden van de kinderen van Hubrecht
van Couteren - SAP 394 - Folio 87
Jacob Lodick als voocht van Jacob Floor douden by consente van scepenen ende tzynen
ende zyn wyfs versouck - omme beter ghedaen dan ghelaten - ende daermoede vande selve
Jacob Floor ende Jaeneken zyn wyf te surconteren kendt vercocht hebbende de voochden van doudsten kinderen van Hubrecht vande Couteren
- de somme van iiij pond x schele parisis sjaers erfvelicken losrente - den penninck xvj ende omme de somme van zes ponden grooten vlaemsscher munte danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xix in april eerstcommende van daten van desen in een jaere -

te lossene met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel stuvers te iiij
schele ende ander ghelt ten advenante ende dit omme dit al deuchdelick te vulcommen alle jaeren zo verkendt hemlieden boorghen - elc voor andeen ende een voor al Robert van Bethlehem ende Ghilen Beugrant - ende omme de zelve te garanderen costeloos
ende schadeloos zo verbindt in contreboortoocht de voornoemde Jacob Lodick over zyn weese Jacob Floor
douden
vyf ghemeten landts inden Peselhouck daer Ghilen Beugrant nu woondt - ghemeene met den
zelven Ghilen
Actum den xix april xvc xlv tich naer paesschent
Present scepenen Jooris vande Goesteene ende Gillis Pieren
2 mei 1545 – Ghilen Staessen geeft een lening aan Frans Scerrier en Jacquemyne - SAP 394 Folio 87 – De Blauwe Lelie
Ghilen Staessen heeft ghecocht jeghens Frans Scerrier ende Jacqemyne de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck zestiene omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte danof het jaer ende payement vallen zal den ij in meye xvc xlvj tich te lossenen de zelven renten met karolusgulden te xl schele - dobbel stuvers te iij schele
parisis ende ander ghelt ten advenante hierinnen verbonden byden voorseide Fransois ende Jacquemyne zyn wyf de vier delen van vyfven in een huus, erfve ende catheilen daer hy Fransois nu woonende es staende inden Watewestraeten metter westhende op de zelven straeten metter noortzyde an derfven van Fransois voorseid ende metter oostzyde an derfven van
Bertholomeus de Baerdemaker
Item noch een huus metgaders tiijde vande erfven dar onder ligghende daer de wedewe van
Boudewyn Ouzeel nu woondt - ligghende op dYperstraeten met doostzyde ant thuus ende
derfve daer Jooris Fobert nu woondt metter westzyde ande Blauwen Lelien toebehoorende Clays van Burcken ende voorhoofdende met noorthende op de voorseide
Yperstraete
Actum den ij in meye xvc xlv tich
Present Scepenen Willem de Reckemaker - meester Chrisiaen Deroo - Jooris vande Goesteene
- Gillis Pieren ende Jacob Sanneken
4 mei 1545 – Jacop Blyck geeft een lening aan Pieter Hazebaert en Jacqyemyne - SAP 394 Folio 88
Jacob Blyck heift ghecocht jeghens Pieter Hazebaert ende Jacqmyne zyn wyf
de somme van vj pond parisis sjaers ende omme de somme van vij pond grooten vlaemsscher
munte danof het eerste paeyement vallen zal den iiij dach van meye xvc xlvj –
te lossene de zelve rente met karolus gulden te xl schele tstick - dobbel stuvers te iiij schele
ende ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voornoemde Pieter landt van Andries Gillis - twesthende ande heer
Colaert Tallen - de zuudtzyde an tlandt van Jaocob Lodyck - ende tvoorhoofthende metter
noorhende op de voorseide straete - daer den voorseide Jacob noch een rente van vj pond
parisis up heeft
Actum den iiij in meye xvc xlv tich
Present schepenen Reckemaker, Hazebaert - Rooden - Goesteene ende Sanneken

4 mei 1545 – Jacob Pardieu geeft een lening aan de kinderen van Lauwers de Brunen - SAP
394 - Folio 88
Jacob Pardieu filius Gilein kendt vercocht hebbende de voochden vande kinderen van
Lauwers de Brunen de somme van vij pond ij schele v deniers parisis sjaers - den penninck xvj –
omme de somme van c xiiij pond parisis danof het eersten jaer vallen zal den iiij in meye xvc
xlvj tich - te lossene den zelven renten met karolus gulden te L schele dobbel stuvers te iiij schele ende ander ghelt ten advenante –
ende omme dat al duechdelick alle jaeren te vulcommen ende vuldoen - zo kennen hemlieder
boorghe - elc voor ander ende een voor al - Ghilein Beugrant ende Forjaen den Radt ende
omme zyn boorghen costeloos ende schadeloos te quitten zo verbindt den voornoemde Jacob Pardieu al zyn goet - present ende toecommende - waert
ghestaen of gheleghen es
Actum den iiijde in meye xvc xlv tich
Present scepenen meester Christiaen de Roo ende Joeris vande Goesteene
4 mei 1545 – Pieter vande Muelene’ geeft een lening aan Kalleken Tryoen - SAP 394 - Folio
88 verso
Pieter van de Muelene kendt vercocht hebbende de voochden van de kinde van Jacob
Tryoen Kalleken de somme van vj pond parisis sjaers losrente - den penninck xvj –
omme de somme van iiij xx poond parisis danof het eerste jaer ende payement vallen zal den
iiijde in meye xvc xlvj tich - te lossene de zleven rente met philipsgulden te L schele karolusgulen ten xl schele - dobbel stuvers te iiij schele - ende ander ghelt ten advenante hiervooren kennen hemlieden boorghe - elc voor ander ende een voor al Fransch Olivier ende Mael van Noordomer - belovende de voornoemde Pieter zyn
boorghen costeloos ende scaedeloos te quittenren - daerinne verbonden alle zyn goet - present
ende toecommende Actum den iiijde in meye xvc xlv tich
Present scepenen Willem e Reckemaeker ende Ghilen Hazebaert
4 mei 1545 – De weduwe van Jan den Bree geeft een lening aan Christaien Merlevede en
Clayssen - SAP 394 - Folio 88 verso
Relicta Jan den Bree heeft ghecocht jeghens Christiaen Merlevede ende Clayssen zyn wyf
- de somme van xij pond parisis sjaers - erfvelicke losrente –
omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte - danof het eersten jaer ende
payement vallen zal den iiij in meyen xvc xlv tich te lossene met karolusgulden - philipsgulden ende dobbel stuvers te iiij schele ende ander
ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voornoemde Christiaen ende Clayssen zyn wyf - een stede, erfven
ende catheilen daer hy Christiaen nu wonende es inden Eeckhouck groot van lande acht ghemeten of daer ontrent - de zuudtzyde an tlandt van Nicasen Pieren de noortzyde up tlandt van meester Ghilein de Suecteren - doostzyde op tlandt vande heere
Actum den iiijde in meye xvc xlv tich
Present scepenen Reckemaker - hazebaert - Goesteene - pieren ende Sanneken

18 mei 1545 – Loys de Backer geeft een lening aan Clays Lauwyc en Jane - SAP 394 - Folio
89
Loys de Backer heif ghecocht jeghens Clays Lauwyc filius Pieter ende Jane zyn wyf de somme van vj pond parisis sjaers zuuver ghelts –
gheen lastinghe volghende erfvelicke losrente – de penninck xvj - ende dat omme de somme
van viij grooten - te lossene met karolusgulden te xl schele parisis ende ander ghelt ten
advenante danof dat teerste jaer vallen zal den xviij in meye xvc xlvj tich hierinne verbonden byden zelve comparanten drie vierendeel gherslandt inden Wipperhouck
- metter oostzyde ande straete - metter noortzyde anden stede van Jan Metsu - van zuuden
inden beke - van westen ande stede van Jan Metsu voorseit Item noch iij vierendeel zaylandts - de westzyde an Jan Fidmus landt - metter oosthende inde
beke - de zuutzyde an twaterloop - de noortzyde an tlandt van relicta Kaerle Masselis
Item noch in den zelven houck een vierendeel meersch meten oosthende inde beke - de
zuutzyde anden meersh van relicta Kaerle Masselis - de noortzyde an Lauwers Quaghebuers
meersch
Item noch een stede, erfve ende catheilen - groot ij ghemeten - inden zelven houck daer de
voorseide Clays nu woondt - van oosten op de straete -de westzyde inde beke - van zuuden de
stede van relicta Kaerle Masselis voorseid –
ghelast de voorseide stede in xij pond parisis sjaers losrente - den penninck xvj - behoorende
Jan de Berch Actum den xviij in meye xvc xlv
Present scepenen Jacop de Hondt - Willem de reckemaekr - Ghilein Hazebaert - Jooris vande
Goosteene ende Gillis Pieren
19 mei 1545 – Daniel Canin geeft een lening aan Ancheel maes en Mayken - mSAP 394 Folio 89 verso
Canin Daniel heift ghecocht jeghens Ancheel Mese eznde Mayken zyn wyf
de somme van xij pond parisis erfvelicke losrente end dat ome de somme van xvj pond
grooten vlaemsscher munte
danof teerste jaer vallen al den xviiij in meye xvc xlvj - te lossene de zelve rente met
karolusgulden te xl schele tstic ofte ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voorseide coparanten iiij 1/2 ghemeten elstlands, erfve ende
catheilen, ligghende inden Hipshouck - mette oostzyde an tlandt van Philips Quaghebuer - de
zuutzyde an telst van Jooris vande Goosteene - de westzyde an telst van Bouden Waels
Item noch 1/2 ghemet landt inden zelven houck - de hofstede daer Philip Quaghebuer overleet
- de westzyde jeghens tlandt van Pieter de Vey - de oostzyde jeghens tlandt vande kinderen
van Rogier Baert - de noortzyde jeghens tlandt van Jan de Hondt
Actum de xviij in meye xvc xlv
Present Jacop de Hondt - Willem de Reckemaker - Ghilein Hazebaert - Jooris vande
Goosteene ende Gillis Pieren
21 mei 1545 – Jan de Muelenaere geeft een lening aan Joris Lauwers en Jacquemyne - - SAP
394 - folio 90
Jan de Muelenaere heift ghecocht jeghens Jooris Lauwers ende Jacqmyne zyn wyf
vj pond parisis sjaers erfvelick losrente - den penninck xvj –

omme de somme vna viij pond vlaemsscher munte - danof teerste jaer vallen zal den xxj in
meye xvc xlvj –
te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele tstic - dobbel stuvers te iiij schele tstick
ofte nder ghelt ten advenante - hierinne verboden byde voorseide comparanten eerst drie
ghemeten en half erfven ende catheilen ligghende inde Lyssenthouc - een stede daer hy
Jooris voorseide nu woondt metten westzyde an tland van Gillis Ellebout noch een ghemet lands in den zelven houck ligghende in smordenaers wal
Actum den xxj in meye xvc xlv tich
Present scepenen Reckemaker - Hazebaert - Roo - Pieren ende Zanneken
28 mei 1545 – Jacob van Burques geeft een lening aan Ghilen Platevoet en Katheline - SAP
394 - Folio 90
Jacob van Burques doude heeft ghecocht jeghens Ghilen Platevoet ende Katheline zyn
wyf de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrenteomme de somme van acht ponden groote vlaemsscher munte danof het eerste jaer ende
payement vallen zal den xxviij in meye xvc zestenveertich te lossene de zelve rente met xxiiij pond philipsgulden ende xviij karolusghuldens te specien en ander gheen ghelt hierinnen verbonden byden voornoemde Ghilein ende Kathelyne zyn wyf
Eerst een ghemet lants of daer ontrent inden Helhouck inden middel van de stede daer Jan de
Hoverden overleet - metten woonhusen, schueren, draghende ende upgaende boomen daer up
staende metter oostzyde an tlandt van relicta Christiaen Platevoet - de westzyde an tlandt van
Gillis de Ricken
Item noch een ghemet lants bachten huuse metter zuudtzyde up voorseide landt van relicta
Christiaen Platevoet metter westzyde an tlandt van Gillis de Rycke - tnoorthende commende
tot ande dreve
Item een ghemet xiij roeden lants voor een bilck metter noorthende ande voorseide hofstede
metter oostzyde an tlandt vande voorseide Willem - de westzyde tlandt van Gilis de Ricken
Item een ghemet xv roeden lants inden Lissenthouck ghelast in Baerdekens rente metter
westhende ande beke - de zuudtzyde an tlandt van Clais de Huerteren - metter noortzyde an
tlandt van Andries Maselis
Item de helft van eeen ghemet lants inde Wipperhouck metter oostzyde an tlandt vande
wedewe van Pauwels van Simpool - ghemeene metter kindt van Hancxsen vande Walle twelcke Jan Denys hout gheheele in byleven
Item een lyne xxxj roeden lants inden zelven houck metter zuudtzyde inde beken - metter
westzyde an tlandt van Sae Shoverders ghelast zyn poortie in viij schele vj deniers parisis
sjaers de capellen van Sinte Steven
item terde van iij 1/2 ghemet lants inden Schoudemonthouck ligghende in vyf parseeelen
daer de wedewe van Christiaen Platevoet gheheele in bileven houdt
Actum den xxviij in meye xvc xlv tich
Present scepenen Jacob de Hondt - Willem de Reckemaker - Meester Christiaen de Roo Jooris van Goesteene ende Gillis Pieren
8 juni 1545 – Vinsent Queecker geeft een lening aan Clais Clarebout en Jan den Berch - SAP
394 - Folio 90 verso
Vinsent Queecker heift ghecocht jeghens Clais Claerebout ende Jan den Berch filius
Salins als voochden vande tween oudste kinderen van Clays Queecker

de somme van xij pond parsisis sjaers - den penninck zestiene - erfvelicke losrente omme de
somme van zestien ponden grooten vlaemsscher munte –
danof het eersten jaer ende payement vallen zal den viiij in wedemaent wvc xlv tich te lossene de zelven rente met philispgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel
stuvers te iiij schele tstick - ende ander ghelt ten advenante –
ende omme dat al duechdelick te vulcommen ende vuldoene - zo verbindt den voornoemde
Vinsent ende Lavine zyn wyf –
tween ghemeten lants behust ende belooft - daer hy woonende es - ligghende inden
Wipperhouck -van oosten jeghens Jacob de Berch - tzuudthende opde Betunestraete - met
alle de catheilen, groene ende drooghe daer up staende
Actum den viij in wedemaent xvc xlv tich
Present scepenene Willem de Reckemaeker ende Ghilen Hazebaert
8 juni 1545 – Jan Bollaert geeft een lening aan Sanders Baert en Mayken - SAP 394 – Folio
91
Jan Bollaert heift ghecocht jeghens Sanders Baert ende Mayken zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicken losrente
omme de sdomme van zeven ponden grooten vlaemsscher munte –
danof het eersten payement vallen ende vrschynen zal den viij in wedemaent xvc
zesenveertich – te lossene dezelve rente met philipsgulden te L schele – dobbel stuvers te iiij
schele ende ander ghelt ten advenante –
Hierinne verbonden byden voorsnoemde Sanders ende Mayken zyn wyf
acht ghemeten lants of daer ontrent ligghende inden Eeckhouc daer Jacob den Mats nu
woonende es – erfven ende catheilen – groene ende doorghe preter een half ghemet erfve ende
catheilen - groene ende drooghe ten advenante
Actum den viij in wedewmaent xvc xlv tich
Present scepenen Hondt – Reckemaekr – Roode – Pieren ende Sanneken
16 juni 1545 – Joris de Pape geeft een lening aan Christiaen de Landtsheeren en Krestyne SAP 394 – Folio 91 verso
Jorys de Pape heift
ghecocht jeghens
Christiaen de
Landtsheeren ende
Krestyne zyn
huusvrauwe
De somme van xij
pond parisis sjaers
endee dat omme de
somme van xiiij pond
grooten vlaemsscher
munte –
te lossene by vij pond
grooten tsamen waerof het eeerste jaer vallen zal den xvde juny xvc xlvj – hyer inne
verbonden by de zelven Christiaen ende Krestyne voornoemd een huus, erve ende catheilen
staende in de Elssenbrugghestraete ghenaemt Jerusalem ende noch een huus staende in
dYperstraete ghenaemt Sint Hubrecht op derve van daeldinghen van Olivier Maes
Actum den xvj juny xvc xlv

Present scepenen Ghelein Hazebaert – Christiaen de Roode – Joris vande Goosteene – Pieren
ende Sanneken
11 juni 1545 – Loy van Bethelhem neemt een lening bij de kinderen van Adraien Gues - SAP
394 – Folio 914 verso
Loy van Bethlehem kendt vercocht hebbende de voochden van de kinderen van Adriaen
Gues de somme van iij pond parisis sjaers losrente
omme de somme van vier ponden grooten vlaemsscher munte – den penninck xvj –
te lossen de zelven renten met karolusgulden ten xl schele ende dobbel stuvers te iiij schele
ofte ander ghelt ten advenante –
danof het eersten jaer ende payement vallen zal den xvde in junie xvc xlv tich – ende omme
dit al duechedelick alle jaeren te vulcommen ende vuldoenen – zo consittueren ende
verkennen hemlieden boorghen Christiaen de Vinck ende Ghelein Lauwic – elc voor
anderen ende een voor al –
Belovende den voornoemde Loy zyn boorghen costeloos ende schadeloos te quitteren –
verbonden daerinnen zyn persoonen ende al zyn goet
Actum den xjde in wedemaent xvc xlv
Present scepenen Ghelein Hazebaert ende meester Christiaen de Roode.

SAP 394 – Folio 91 verso

Willem Verschoren heeft ghecocht jeghens Clais de Clercq ende Betken zyn wyf de somme
van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente – den penninck xvj – omme de somme van
zestien ponden grooten – danof het eersten jaer ende payement vallen zal den xix in
wedemaent xvc zessenveertich – te lossene de zelven rente ten tween reisen met philipsgulden
te L schele – karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele elc stick – ende ander
ghelt ten advenante
Hierinne verbonden byde voorseide Clays ende Betken zyn wyf een stede, erfve ende
catheilen – groene ende drooghe – ligghende inden Hamhouck – groot van lande vij ghemeten
een vierendeel ende xviij roeden latns daer Andries Broloos nu woonende es – de noortzyde
an Veurenambocht – de westzyde an tleen van Pieter Melis – de zuudtzyde an tlandt van Jan
Vitsen
Actum den xix in we”demaent xvc xlv tich
Present scpeneen Hazebaert – Roode – Goosteene – Pieren ende Sanneken

19 juni 1545 – Daneel Canin geeft een lening aan de weduwe van Willem de Roode - SAP
394 – Folio 92
Daneel Canin heeft ghecocht jeghens relicta Willem de Roode xviij pond parisis sjaers
erfvelicke losrente – den penninck xvj –
omme de somme van xxiiij pond grooten vlaemsscher munte –
danof het eerste jaer vallen zal den xix in wedemaent xvc zessenveertich –

te lossene met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij
schele ende ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden byden voronoemde Willem een stede, erfven ende catheilen – groot van
lande xiiij ghemeten of daer ontrent – daer Willem Quaghebuer nu woondt -

Danof het huus met vyf ghemeten lants licht inden Lissenthouck ende acht ghemeten in de
Wipperhouck
Actum den xix in wedemaent xvc xlv tich
Present scepenen Hazebaert – Goosteen – Roode – Pieren ende Sanneken.
22 juni 1545 – Ghelein Lauwic neemt een lening op bij Peryncken het kind van Michiel
Bostaert - SAP 394 – Folio 92
Ghelein Lauwic kendt vercocht hebbende de voochden vande kinde van Michiel Bostaert
Peryncken

De somme van vif pondt vj schele vj deniers parisis sjaers losrente omme de somme van iiij
xx pond iiij schele ponden vlaemsscher munte – den penninck xvj –
te lossene de zelven rente met philipsgulden te L schele – Karolus ghulden te xl schele ende
ander ghelt ten advenante –
danof het eerste jaer vallen zal den xxij in wedemaent xvc xlvj ende omme dit al duechdelick
te vulcommen ende vuldoenen allen jaere te constitueren hemlieden daer vooren boorghe –
elc voor anderen ende een voor al – Steven Bostaert ende Kolaert de Keysere filius
Ghileins – belovende den zelven Ghilein zynen boorghen costeloos ende schadeloos te
quitteren –
verbindende
daerinnen alle
zyn goet –
present ende
toecommende
Acutm den xxij
in wedemaent
xvc xlv
Present
scepenen Jacob de Hondt ende Ghelein Hazebaert
22 juni 1545 – Jacob vande Goosteene geeft een lening aan de weduwe van Olivier Metsu SAP 394 – Folio 92

Jacob vande Goosteene als voocht vande kinder van Marie Andries heeft ghecocht jeghens
Mayen de weduwe van Olivier Metsu ende Frans Pillaert als voocht van de vier kinderen
van Frans voorseid ende Mayen voornoemd –
de somme van vj pond parisis erfvelicke losrente – den penninck xvj – omme de somme van
zeven ponden grooten vlaemsscher munte ende hiermede es de rentebrief ten menten ende
ghecasseert van Willem vanden Berken dien hy deelde ter causen van synen wyfven van
Alaert de Smys –
danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xxij in wedemaent xvc xlvj tich –
te lossene de zelve renten emt karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele ende
ander ghelt ten advenante –
hierinnen verbonden byden voornoemde Willem ende voocht een gheersbilck – groot van
lande iiij ghemeten – ligghende inden Haghebaerthouck metten oosthende op den
Meessenstraete – met de zuudtzyde an tlandt van meester Ghilein de Huertere –
Actum den xxij in wedemaent xvc xlv tich
Present scepenen Hondt – Hazebaert – Goosteene – Rooden ende Pieren
6 juli 1545 – Clays van Eenoden geeft een lening aan de kidneren van Christiaen den
Ketelaere en Mayken - SAP 394 – Folio 92
Clays van Eenoden kendt vercocht hebbende de voochden vande kinde van Christiaen den
Ketelaere ende Mayken
de somme van ix pond parisis sjaers losrente omme de somme van xij pond grooten
vlaemsscher munte – den penninck xvj –

danof het eerste jaer ende payement vallen zal den jste dach van meye in tjaer xvc
zessenveertich eerstcommende –
te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele – dobbel
stuvers iiij schele ende ande rghelt ten advenante
Ende omme dit al deuchdcelick te vulcommen ende vuldoen – zo verkennen hemlieden hier
vooren boorghe - elc voor anderen ende een voor al – Willem de Ricken ende Christiaen
Venoot
Actum den vj in Hoymaent xvc xlv tich
Present scepenen Roode ende Sanneken

7 juli 1545 – Daneel Canin geeft een lening aan Jaco Persyn en Barbelen - SAP 394 – Folio
93
Daneel Canin heeft ghecocht jeghens Jacob Persyn ende Barbelen zyn wyf
de somme van xij pond parsisis sjaers – den penninck xvj – erfvelicken losrente –
ende dat omme de somme van zestien ponden grooten vlaemsscher mutne –
danof het ersten jaer ende payement vallen zal den vij in julie xvc xlvj tich –
Te lossene met philipsgulden te L schele – dobbel stuvers ten iiij schele ende ander ghelt ten
advenante –
hierinne verbonden by de voornoemde Jacob Persyn ende Barbele zyn wyf deen helft van vyf
ghemetenen half xxxiiij roeden lants ligghende inde Hamhouck ghenaemt den Cuulstoot
Item noch onderhalf ghemet lants ligghende inden zelven houck ghenaempt den Buuck
ligghende ghemeene met Clays van Simpol in drie ghemete

Item deen helft van vier ghemeten ghemeene met Cornelis vander Doenen ligghende inden
Peselhouck – tnoorthende up de
Lunenbeken ende de
zuudtzyde inde beke
Actum den vij in hoymaent xvc vyfenveertich
Present scepenen Reckemaeker – Rooden – Goosteene – Pieren ende Zanneken

12 juli 1545 – Willem de Walen heeft schulden bij Hendrick Grisen - SAP 394 – Folio 93
Willem de Walen kendt schuldich zynde Hendrick Grisen
Van goeden loialen ende onvergholden schult –
de somme van acht ponden vyf schellingen zes penninghen grooten vlaemsscher munte
eende dat van coope van een huuse, erfven ene catheilen stande jeghens over Onsen
Vrauwe Cruusen op den Overdam metter zuudzyde an derfven vande kinderen van Loys
Sampsoen - toosthende vanden zelven –
te betaelen vier ponden grooten tween schellinghen ix deniers grooten van daten van desen
ten eender jaeren ende den kosten vande voorseide somme kunnen vande jaeren noch daer
naer twelcken wydt den xij in hoymaent xvc zevenenveertich –
hyerinnen verbonden by den voornoemde Willem tvoorseide huus, erfven ende catheilen
Actum den xij in hoymaent xvc xlv tich
Present kuerheers Jan den Berch ende Willem vande Wallen

17 juli 1545 – Jan Brant heeft schulden bij Diego Parde - SAP 394 – Folio 93
Jan Brant kendt wettelick schuldich zynde Digo Parde –
coopman vande natien van Spaenien –
de somme van xj pond iij schele vij penninghen grooten – reste van meerder somme ende dat
van coopen van wullen ende dat van goeden, loialen ende onvergholden schult –
te betaelen de voorseide somme van xj pond iij schele ij penninghen grooten den voorseide
Diego ofte den brengher van dese chaerteren ten baefmessen eerstcommende in dit
jeghenwoordich jaer xvc xlv tich –
daer innen verbonden byden voornoemden Jan Brant een huus, erfven, catheilen staende up
de Casselstraete daer hy Jan nu wonende es – metter westzyde an terf van de kinderen van
Meux Alberecht ende doostzyde an derfven van Jacob Adam –
belast alleenelick met thien ponden grooten zonder meer – penninghen sjaers vij pond x
schele parisis
Actum den xvij in hoymaent xvc xlv tich
Present kuerheers Jan Godduut ende Maerten de Buuckeren

31 juli 1545 – Jacop de Hondt geeft een lening aan Jacop Oudegheerste en janeken - SAP 394
– Folio 93 verso – Het Gouden Hoofd
Jacop de Hondt heift ghecocht jeghens Jacop Oudegheerse ende Janeken zyn wyf
de somme van xxiiij pond parsiis sjaers erfvelicke losrente ende dit omme de somme van
xxxij pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xxxj in hoymaent xvc
xlvj tich –
Te lossene de zelve rente – by twee lossynghen – met karolusgulden te xl schele –
philipsgulden te L schele – dobbel stuvers te iiij schele tstic ofte ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden byden zelve comparanten een huus, erfve ende catheilen staende in
dYperstraete ghenaemt tGouden Hooft daer zy comparanten woonen – streckende van
vooren dYperstraete – achterwaert totter Beestenmaert – de noortzyde an derfve van
daeldynghen ende relicta Henrick Diedeman – de zuudtzyde an derfve van Jacop van Burques
Actum den xxxj in hoymaent xvc xlv
Present scepenen Reckemaeker – Ghilein Hazebaert – Roo – Goosteene ende Zanneken

22 augustus 1545 - Walrandt de Garinck heeft schulden bij Jan Denys - SAP 394 – Folio 94

Walrant de Garinck kendt wettelick schuldich zynde Jan Dennys
de somme van zestien ponden grooten vlaemsscher munte van goeden, loialen ende
onvergholden schulden –
te betaelen de selve somme van zestien ponden grooten al teen payement ende dat ten Couden
Ypermaert eerstcommende in dit jeghenwoordich jaer xvc xlv –
omme tselve wel ende duechdelick te betaelen ten voorscreven daeghen –

zo verbindt daer innen de voorseide Warant een stede, erfven ende catheilen – groot van lande
thien ghemeten danof datter een ghemet zuuver is – twelcke ghecocht es jeghens Jacob Caken
ende Dieric de Nuwelaere daer hy Walrant is woonende – lligghende inden Edewaerthouck
neffens de Madaleene
Actum den xxij in ougst xvc xlv tich
Present kuerheers jan Godduut ende Gadifer Beke
31 augustus 1545 – Matheus de Paepe geeft een lening aan Clais de Landsheere en
Jaquemyne - SAP 3974 - Folio 94
Matheus de Paepen heeft ghecocht jeghens Clais den Landsheeren ende Jacquemynen
zyn wyf
de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck zesthiene –
omme de somme van acht ponden goroten vlaemsscher munten danof het eerste jaer ende paiement vallen ende verschynen zal den xxxj ste ougst xvc vif en
veertich te lossene met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel stuvers te iiij
schele tstick ende ander ghelt ten advenante –
Hierinnen verbonden byden voornoemde Clais ende Jacquemyne zyn wyf vier ghemeten
preter xxxviiij roeden lants inde Eeckhouck - onder de catheilen van Joos vanden Houcken
daer hy Joos nu wonende es - de westhende an telst van de kinderen van Nicasen Pieren tnoorthende op de dreve - tzuuthende inden beken - toosthende an telandt van meester Frans
Keignaert
Actum den xxxj in ougst xvc xvlv tich
Present scepenen Willem de Reckemaeker - Ghilen Hazebaert - meester Christiaen de Roo Jooris vnade Goosteene ende Jacop Zanneken
18 september 1545 – Janeken de Bree geeft een lening aan Jan Kerne en Peryne - SAP 394 –
Folio 94 verso
Janeken de weede van Jan de Bree heift ghecocht jeghens Jan Kerne ende Peryne zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van xvj ponden grooten vlaemsscher munte –
danof teerste jaer vallen zal den xviij in september xvc xlvj tich –
te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele tstick
ofte ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden byden voornoemden Jan ende Peryne zyn wyf
een stede, erfve ende catheilen ligghende in den Haghebaerthouck daer zy, comparanten, nu
woonen –
groot van lande ij ½ gmeten of daerontrent met de zuuthende op tstraetken – de westzyde an
tlandt van meester Ghelein de Hurtere – doostzyde an tlandt vande kinde van Bussaert van
Cassele
Actum den xviiij in september xvc xlv tich
Present scepenen Jacop de Hondt – Reckemaker – Roode – Pieren ende Zanneken

22 september 1545 - Herberg Sint Jacob op de Wellynckstraat - Renten 394 – Folio 94 verso
Jacop de Waghemaker filius Jan
kendt wettelick schuldich zynde Jacob de Waghemaeker filius Clais
als voocht vande kinderen van Kaerle Ghoselen
van goede loyalen ende onvergholden schuldt
den somme van achtendertich ponden grooten vlaemscher munte
te betaelene vj pond grooten zes scellen acht deniers grooten jeghens lichtemessen
eerstcommende in dit jeghenwoordich jaer xvc xlvtich
ende alzo voort van jaeren ten jaeren telckendt vi pond zes scellen acht deniers grooten
telcken lichtemessen totter vullen betalinghe an de voorseide somme van acht en dertich
ponden ende hierinne verbonden byden meester Jacob den Waghemaeker filius Jan
een huus erfven ende cathelen ghenaemt St. Jacob daer hy Jacob nu woonende es,
staende up den houck vanden Wellinckstraete
Actum den xxijden in september xvc xlvtich
Present kuerheers Jan Den berch ende Clays van Burques

30 sepember 1545 – Andeel van Tiournois geeft een lening aan de kinderen van Jan de Vinck
– SAP 394 – Folio 95
Anceel van Tournois kendt vercocht hebbende de voochden van de kinderen van Jan de
Vinck de somme van iij pond parisis sjaers losrente
omme de somme van iiij pond grooten vlaemsscher munte – den penninck xvj –
vlaemsscher munte danof het eersten paiement vallen ende verschynen zal den xxx in
september xvc xlv tich –
te lossene den zelven rente met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele ende
ander ghelt ten advenante
ende omme dit al duechdelick te vulcommen – zo kennen hemlieden boorghe – elc voor
anderen ende een voor al - Jan de Lahay ende Jan Benelaere
Actum den xxx ste in september xvc xlv tich
12 oktober 1545 – Jacob van Burques geeft een lening aan Gillis Quatghebuer en Marie SAP 394 – Folio 95
Jacob van Burques heift ghecocht jeghens Gillis Quatghebuer ende Marie zyn wyf –
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicken losrente – den penninck xvj –
omme de somme van zesthien pond vlaemsscher munte –
danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xij in october xvc xlvj tich –
te lossenen de zleve rente met xlviiij philippusguldens ten L schele tstick ende de resten tot
xvj pond grooten toen met dobbel stuvers ten iiij schele ende ander ghelt ten advenante –
hierinnen verbonden byden voornoemde Gillis ende Marie zyn wyf
een stede erfven ende catheilen ligghende inden Wipperhouck daer hy nu woondt –
groot van lande iij ghemeten en half – noch een half ghemet up doostzyde vande hoven – de
zuudtzyde an tlandt van Maerten de Buckere – de noortzyde an tlandt van Jacob de Berch
filius Pieter – noch 1 1/2 ghemet ghenaemt den Westcruusstraten – den zuudtzyde an

tlandt van Frans Moenaert – den noortzyde an tlandt van Hanneken Buen – toosthende op
tlandt van Malen de Brauweren
Actum den xij in october xvc xlv tich
Present scepenen Reckemaeker – Rooden Goosteene – Pieren ende Zanneken

23 oktober 1545 – Gheeraert Luucs geeft een lening aan Jan Kesteman - SAP 394 – Folio 95
Gheeraert Luucxs heeft ghecocht jeghens Jan Kesteman
de somme van xxiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente – den penninck zesthiene –
omme de somme van xxxij pond grooten vlaemsscher munte –
danof het eersten jaer ende paiement vallen zal den xxiij in october xvc zessenveertich –
te lossene de zelve renten met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele – dobbel
stuvers te iiij schele parisis elc tstick ende ander ghelt ten adevenante –
hierinnen verbonden byden voornoemde Kesteman –
eerst een behusde stede met al datter up staet – erfven ende catheilen ligghende inden
Oosthouck ter groote maerlestede – daer zyn vaeder ende moeder overleet – groot van lande
vij lynen xxviij roeden – ligghende rondtsomme in tlandt van Jan voorseid
Item vij vierendeel landts erfven ende catheilen inden zelve houck metter westhende an tlandt
van tlandt van Pieter van Eeden – ghelast in tween bunderen evenen sjaers den heere
Item vij vierendeel landts – erfve ende catheilen inden zelve houck metter westhende an tlandt
van Clays Debaene
Item vier ghemeten xviij roeden lants – erfven ende catheilen inden zelven houck metter
oostzyde ande voorseide hofstede – metter westzyde an zyn zelfs landt
Item noch zeven lynen landts erfven ende catheilen inden zelven houck streckende zuudt ende
noort op de voorschreven hofstede
Actum den xxiij in october xvc xlv tich

Present scepenen Willem Schrolinck – Ghilen Makeblyde – meester Christiaen de Roo –
Frans Diedeman ende Gillis van Simpool

Lauwers Pelgrem geeft een lening aan Jan Ryssen en Katheline - SAP 394 – Folio 95 – 96
Lauwers Pelgrem heeft ghecocht jeghens Jan Ryssen filius Jans ende Katheline zyn wyf
de somme van xviij pond parisis sjaers erfvelicke losrente
omme de somme van xxvij grooten vlaemsscher munte danof het eerste jaer ende payement
vallen zal den xv in december xvc xlvj tich te lossene den zelve rente met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele – dobbel
stuvers te iiij schele ende ander ghelt ten advenante
Hierinne verbonden byden voorseide Jan ende Kathelyne zyn wyf een hofstedeken ligghende
inden Helhouck daer Willem Marselis te wonen plach –
groot ij ghemeten en half metter oostzyde an ‘tGasthuusstraetken - de westzyde an tlandt
van de kinderen van meester Marselis tzuudthende op de Casselstraete - het noorthende an tghasthuuselst
Item noch vij vierendeel lants inden zelven houck metter westzyde an tGasthuusstraetken metter oosthende op den Casselstraete - de noortzyde an tlandt van Andries Maselis
Actum den xv in december xvc xlv tich
Present scepenen Scrolinck - Hazebaert - Roode - Pieren ende Simpol

4 november 1545 – Gheraert Luucx geeft een lening aan Mathus de Nuwelaere en Cathelyne SAP 394 - Folio 96
Gheraert Luucx heift ghecocht jeghens Mathys de Nuwelaere ende Cathelyne zyn wyf

de somme van vj pond sjaers erfvelicke losrente - den penninck xvj ende dat omme de somme achte ponden rooten vlaemsscher munte –
danof teerse jaer vallen zal den iijde in november xvc xlvj tich te lossene de zelve rente met pihilipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel
stuvers te iiij schele stick ofte ander ghelt ten advenante hierinne vverbonden byden voorschreven comparanten
een stede, erfve ende catehileen ligghende inden Oosthouck daer Mael Verslype nu woondt groot van lande xij ghemeten ligghende in diversche parcheelen - streckende metter oostzyde
op de kuere van Elverdinghe - van westen jeghens tlandt vande kercke van Sint jans Actum den iiij in november xvc vivenveertich
Present scepenen Willem Scrolinc - Ghilen Hazebaert - Christiaen de Roo - Gillis Pieren ende
Fransys Diedeman
Mathys de Nuwelaere heift de brief betaelt
4 november 1545 – Meestert Pieter Lauwic geeft een lening aan Ghilen Cauwersyn en
janeken - SAP 394 - Folio 96 verso
Meester Pieter Lauwic pbr2 heift ghecocht jeghens Ghilen Cauwersyn ende Janeken zyn
wyf de somme van vj ponde parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck xvj –
ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher munte –
danof teerste jaer vallen zal den iiij in novembre xvc xlvj tich te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele tstick – dobbel stuvers te iiij schele
tstick ofte ander ghelt ten advenante hierinne bervonden byde voorseide comparanten tvierde van de maerlestede - erfve end
catheilen metter hommelhove staende op de Overdam daer hy Ghilen voorseid nu woont streckende achterwaerts totter erfve van Clays Wyckaert ende Jan de Nuwelaere - van
noorden op tPepestaetken - ghemeene met zyn moeder ende inde byleven zyn broeder ghelast in Overdamssche schult
Item noch tvierendeel vande zelve stede, erfve ende catheilen onlancx ghecocht jeghens
Christiaen Cruypelant - streckende achterwaert also verre als derfve van Clays Wycaert
Item noch drie vierendeel elstlandts - erfve end catheilen ligghende inde Hipshouc ghemeene
met zynen voorseide moeder ende broeder in drie parcheelen –
te weeten de vijf lynen preter xij roeden - metter oostzyde an telst van daeldinghen van Marx
Loons - tzuutzyde op tsayland -de westzyde an telst van Ghilen Hazebaert
ende dander lyne ende xij roeden metter oostzyde ende zuutzyde an telst van Jan van
Pottelbergh ende de tweede lyne ende lxx roeden toosthende an telst van Ghilen
Hazebaert - tzuuthende an tlandt van daeldinghen van Clays de Waghemaeker - de noortzyde
an telst van jan van Pottelberghe voorseid ghemeene als boven ghelast gheheel in xvviij schele den heere
Actum den iiij in november xvc vivenveertich
Present scepenen Willem Scrolinc - Ghilen Hazebaert - meester Christiaen de Roo - Gillis
Pieren - Fransois Diedeman
14 november 1545 – ’t Schaeck - Renten SAP 394 – Folio 97
Jacob Lodick heeft ghecocht jeghens Wouter Liebaert ende Jossine zyn wyf
de somme van xij pond parsiis sjaers erfvelicken losrente
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omme de somme van zestien ponden grooten vlaemsscher munte –
danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xiiij in november xvc zessenveertich te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele ende ander
ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voornoemde Wouter ende Jossyne zyn wyf een huus, erfve ende
catheilen staende in dYperstraete jeghens over de St. Joorispoorten – ghenaemt
tSchaeck daer Joos Stynen nu wonende es,
metgaeders tcleen huuseken daer an daer Matthys de Keyseren woonende es
metter oostzyden an thuus van Pauwels Platevoet - zuudt ende oost inden beken –
Item noch twee ghemeten elst landt ligghende inden Hipshouck an telst van Boudewyn
Waels
Actum den xiiij in november xvc xlvtich
Present scepenen Willem Schrolinck, Gilen Hazebaert, Meester Chrispiaen Deroo, Gillis
Pieren ende Gilles van Simpol
14 november 1545 – Gillis de Keyseren heeft schulden bij Jacop Lodyc - SAP 394 - Folio 97
verso
Gillis de Keyseren kendt schuldich zynde Jacop Lodyc de somme van xlviiij ponden parisis
- te betaelen by iiij ponden parisis sjaers - totter vullen betalinghe –
danof het jaer ghevallen es te baefmessen3 xvc xlv tich ende alzo voort van jaere te jaeren
totter vullen betalinghe hierinne verbonden byden voornoemde Gilles d'actie ende deel dat hy heeft staen daer Jan
Quatghebuer nu woondt ende voort alzulck bileven als hy heeft up tdeel van zyne kinderen
zyn leven lanck gheduerende of tot de vullen somme van xlviiij pond parisis voorseide betaelt
ende vuldaen zullen zyn ende indien dat tzelve meer of min gholde daan vier ponden parisis - zo zal hy Jacob
ontfanghen ten advenante vande hueren
Actum den xiiij in november xgvc vyfenveertich
Present kuerheers Jan Godduut ende Clays van Burgues
16 november 1545 - - Jan Denys geeft een lening aan Kaerle de Mol en Margriete – SAP 394
– Folio 97
Jan Denys heift gheocht jeghens Kaerle de Mol ende Margriete zyn wyf –
de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dit omme de somme van viij
pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xvj in november xvc xlvj
tich –
te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele - Karolusgulden te xl schele – dobbel
stuvers te iiij schele tstick ofte ander ghelt ten advenante
hierinne verbonden byden zelve comparanten een stede, erfve ende catheilen ligghende inden
Helhouc - groot van lande drie ghemeten of daerontrent - daer zy comparanten nu woonen
metter westzyde ant telst van Pieter Roels - tnoorthende op de Casselstraete - tzuuthende
jeghens de stede van Jan Quatghebuer
Actum den xvj in v-november xvc vivenveertich
Present scepenen Willem Scrolinc - Ghilen J-Hazebaert - meester Chrispiaen de Roo - Gillis
Pieren - Gillis van Simpol
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16 november 1545 - Jan Bollaert geeft een lening aan Maerten de landsheere en Mayken SAP 394 - Folio 98
Jan Bollaert heift ghecocht jeghens Maerten de Landsheere ende Mayken zyn wyf
de somme van xij pond parisis erfvelicke losrente - omme de somme van xvj pond
grooten vlaemsscher munte - danof teerste jaer vallen zal den xvj in novembre xvc xlvj te lossene de zelve rnte met philipsgulden te L schele - dobbel stuvers te iiij schel tstic ofte
ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voornoemde comparanten een stede, erfve ende catheilen ligghende
in de Helhouc der de voorseide comparanten nu woonen groot van lande viij ghemeten metter westzyde op tGalghestraetken - de zuutzyde an de
stede van Cornelis Dieryck - doostzyde an tlandt van de cappelle van Abeele - de noortzyde
an derfve van Pieter Dieryck Actum de xvj in novembre xvc xlv
Present scepenen Scrolinc Hazebaert - Roo- Pieren ende Simpol
20 november 1545 – Frans de Schotter geeft een lening aan Jan van Bethlem en Vincentie SAP 394 – Folio 98
Frans de Schotter doude heift ghecocht jeghens Jan van Bethlem ende Vincentie zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen
al den xx ste in novembere xvc xlvj tich te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele tstick - dobbel stuvers te iiij schele
stick ofte ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byden voorseide Christpiaen een stede, erfve ende catheilen ligghende op
de Casselstraete daer zy comparanten nu woonen groot van lande xij ghemeten - streckende achterwaert metter noorthende op de beke - de
westzyde an tlandt van Lauwers vande Goosteene - de oostzyde an tlandt vande Ghilde van
Onse vrauwe tonser vrauwe - tzuuthende op de voornoemde straete
Actum de xx in novembre xvc xlvtich
Present schepenen Scrolic - Hazebaert - Roo - Diedeman ende Simpol
23 november 1545 - Jacop Lodic geeft een lening aan Jacop Wydoot en Janeken - SAP 394 Folio 98
Jacop Lodyc heift ghecocht jeghens Jacop Wydoot filius Jacops ende Janeken zyn wyf de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xvj
ponden grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xxiij in november xvc
xlvj te lossene met karolusgulden te xl schele parsisis tstick - dobbel stuvers te iiij schele parisis
ofte ande ghelt ten advenante hierinnen verbonden byden voornoemde comparanten eerst deen helft van ij ghemeten een
lyne lants inde Haghebaerthouck - de westzyde an tlandt van Steven Canin - doostzyde an
tlandt van Jacop Zanneken - streckende van de straeten tot inde beke - ghelast in iij pond
parisis sjaers de kercke van Sinte Bertens - ghemeene met zyn moeder
Item tderde van een stede, erfve ende cathielen staende op de Overdam daer de voorseide
Jacop overleet metter westzyde ande stede van Jacop Zanneken - doostzyde an derfve van
Passchier Lannoot - streckende van vooren ter straete - achterwaert tot inde beke - ghelast de

gheheele stede in xxxiij schele parisis den heere - ghemeene als boven
Actum de xxiij in novembre xvc xlv
Present scepenen Scrolinck - Hazebaert - Roo - Diedeman ende Simpool
23 november 1545 - Maiken Kethelaere geeft een lening aan Clays Barthier - SAP 394 - Folio
98 verso
Malen Stalen ende Joriaen de Raedt als voocht van de kinderen van Chrispiaen de Kethelaere
- Maiken - kendt gecocht te hebben Clays Barthier de somme van vj pond parisis sjaers
losrente - den penninck xvj –
danof teerste jaer vallen zal de xxiiij in novrmbre xvc xlvj hiervooren boorghe zynde - elc voor ander - Andries Denys ende Bouden barthier ende omme
de zelve zyn borghe wel ende duechcelick te acquiteren zo heifrt de voornoemde Clays hierinne vuldaen een ghemet lands ligghende inde
Lyssenthouck - te weeten ij lynen bachen stede daer Clays nu woonende es en half ghemet
op doostzyde van Jooris Lauwerens Actum den xxiij in november xvc xlv
Present scepenen Scrolinc ende Hazebaert
23 november 1545 - Michiel Absolon garandeert Boudewyn Waels - SAP 394 - Folio 99
Michiel Absolon kent wettelick te garanderen Boudewyn Waels de somme van viij pond
grooten vlaemsscher munte - restant van een losrente die meester Lauwic heift sprekende op
goet van Baudran voorseide - de penninck xvj belovende byde voorseide Michiel de voornoemde Baudran te garanderen van tverloop vande
zelve rente van de voornoemde somme van viij pond grooten Baudran ofte de voorseide
meester Pieter Lauwic op legghende binnen drie jaeren hierinne verbonden opde zelven Michiel alle zyn catheilen, droghe ende groene - staende op
de stede daer hy woondt inde Edewaerthouck up derfve van Jan de Reckemaker - te weeten
een nyeuwe ende thoude huus metgaders alle de groene catheilen
Actum den xxiij in november xvc xlv
Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - ende mids desen zo ontslaet Baudran voorside Frans
Wydoot ter cause van voornoemde rene
4 december 1545 – Fransois de Schottere geeft een lening aan Fransois Chrispiaen en
Margriete - SAP 394 - Folio 99
Fransois de Schottere heift ghecocht jeghens Fransois Chrispaien ende Margriete zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers - erfvelicke losrente
ende dat omme somme van xvj pond grooten vlaemscher munte danof teerste jaer vallen zal
den iiijde in decembre anno xvc xvj –
te lossene de zelve rente met karolugsulden te xl schele - philipsgulden te L schele - dobbel
stuvers te iiij schele tstick ofte ander ghelt ten advenante hierinne verbonden by den vernoemden Fransois ende Margriete zyn wyf
een stede, erve ende catheilen daer den voornoemde Fransois nu woont streckende achterwaert totter erve van Mattheus de Paepe mitsgaeder derve onder twielken streckende totter erve van Ghelein makeblyde Actum den virden in decembre xanno xvc xlv
Present scepenen Scrolinck - Ghelien Haezebaert - Gillis Pieren - Fransois Diedeman ende
Gillis van Simpol

7 december 1545 - Sanders Loncke heeft schulden - SAP 394 - Folio 99 verso
Sanders Loncke kendt wettelick schuldich zynde van goeden, loyaelen ende onvergholden
schult dheer Pieter Gillis
de somme van xij pond grooten vlaemsscher munte commende van coope van zeker huuse
staende jeghens de steenpyt an tkerkhof van Sinte Bertens up derfve van de dissche metter westhende an derfve van Jan van Pottelsberghen - doostzyde an thuus van den kercke
van Sint Bertens te betalen een pondt grooten Sint Jans Messe eerstcommende in tjaer xvc xlvj ende van dien
daghen in een jaer noch tween ponden grooten ende alzo voort van jaeren ten jaeren twee
ponden grooten totter vullen betalinghe danof tlaetsten bedraghen zal maer xij pond parisis hierinne verbonden byden voornoemde Sanders tvoornoemde huus ende al zyn goet –
present ende toecommende ende in breeder versekertheit zo verbindt Clais Loncke - vader vande voornoemde Sanders
zyn huus, erfve ende kathelen staende inde Papestraete daer hy Clays nu woondt
Actum den vij in december xvc xlv tich
Present kuerheers Willem de Reckemaker ende Christiaen Cruupelandt
Willem Scrolinck protesteert ter presentie jeghens tvoornoemde verbandt van Clays Loncke
omme zyn pennninghen daer den zelve Clais hem schuldich es vooren daer up te recouvereren
Actum ut supra
9 december 1545 – Casin Bostaert bekent schul - SAP 394 - Folio 99 verso
Casin Bostaert kendt schuldich zynde Jan Nol
de somme van xv pond grooten van goeden, loyalen ende onvergholden schult ende dat van
coopen van de catheilen - groene ende drooghe - metgaders de baeten vande huerlanden ter
stede daer hy nu wonende es - staende op derfve van meester Hydrop Penningbroot te betalene by vier ponden grooten sjaers danof het eerste jaer ende payement vallen zal den ij
in maerte eerstcommende in dat jeghenwoordich jaer xvc xvlc tich ende alzo voort van jaeren
ten jaeren van paeymenten ten payemente totter vullen betaelinghe vande voornoemde somme
van xv pond groten daerinne verbonden by de voornoemde Caysen alle de voorseide cathelen metgaeders allen
zyn ander goedinghen ende cathelen - mueblen ende inmueblen Actum den ix in december xvc xlv tich
Present kuerheers Willem de Reckemaker ende Baudewyn Oudegheerste
12 december 1545 - Jan Goduut heeft schulden bij Clays den Scriveren - SAP 394 - Folio
100
Jan Goduut filius Pieter kendt wettelick schuldich zynde Clays den Scriveren van goeden,
loialen ende onvergholden schult de somme van zes ponden drie schellinghen vj deniers
groten - te betaelen te baefmesse eerstcommende int jaer xvc zessenveertich
ende omme tselve payement wel ende duechelick te vuldoen ende te betaelen - zo verbindt
den voornoemde Jan al tgroene ende drooghe catheel - woortel ende naghelvast daer hy Jan nu woondt inden Haghebaerthouck staende op derfve van Jan van Stechghelen
ghenaemt den Claddemeersch metter oosthende op de Meessenstraete metter tzudzyde an derve van Christiaen Cruupelandt

Actum den xij in december xvc vyfenveertich
Present kuerheer jan Witz ende jan Goduut
16 december 1545 - Ghilein Lauwic krijgt een lening van de kinderen van Jan Buuck - SAP
394 - Folio 100
Ghilein Lauwic filius Jan kendt vercocht hebbende de voochden vand kinderen van Jan
Buuck - de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicken losrente omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte - den penninck xvj –
danof het eerse jaer ende payement vallen ende verschinen zal den xvj in december xvc xlvj
tich te lossene de zelve rente met philips gulden te L schele - karolusgulden te xl schele parisis elc
stick ende ander ghelt ten advenante ende omme dit al duechdelcik ten vulcommen ende vuldoenen zo constitueren hemlieden
boorghen - elc voor anderen ende een voor al - Eloy de Backer ende Clays van Cassele belovende den voornoemde Ghelein zyn voorseide borghe costeloos ende schadeloos te
quitteren - verbindende daerinne al zyn goet, present ende toecommende - waert gestaen ofte
gheleghen es
Actum en xvj in december vc xlv tich
Present scepenen Willem Scrolinck ende Ghilen Hazebaert

