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Rekeninghe van Pieter Mariavale, ontfangher vande ghesaysierde
ghoedyngen der stede ende cuere van Poperinghe vande jaere xvc tachtich

Rekenynghe van Poperinghe vande jare xvc tachtich beghinnende te bamesse tachtentich ende
eynden de laetsten septembris xvc lxxxi
Ghepresenteert by Pieter de Mariavale in persoone, de gedeputeerde van tcollege vande
stede van Brugghe ende lande van de vrye ghedenomeert ’t slot van desen den xxvste dagh
van julius xvc lxxxij
Rekeninghe, bewys ende reliqua omme Pieter Mariavale in de qualiteyt als ontfangher
ghecommitteert van weghen mijne heeren burchmeesters ende schepenen der stede van
Brugghe totten ontfanghe ende tsaysieren van de gheestelicke ende werelicke goedinghen
ligghende bynnen de stede ende cuere van Poperinghe
resorterende onder de voorseide stede van Brugghe toebehoorende de heere van Sinte Bertins
tot Sint Omaers als temporeel heere der voorseide stede ende cuere van Poperinghe
metghaders ooc van andere gheestelicke ende weerlicke goedynghen by den voornoemde
ontfanghere ghenoteert ende overghebrocht hemlieden houdende met de gheponeerde stede
ende provincien achtervolghende de inventaris ende staet hiermede gheexhibeert met de
rekeninghe van de jare xvc lxxix dienden oock voor de jare xvc tachtentich ende dat naer syn
beste ende vuterste debvoir dat hy als noch daertoe heeft connen employeren met protestatie

soo verre in dese rekenynghe eenighe artickelen inneghebrocht waeren in prejudicie of fraulde
van yemand,
zullen myne voorsreven heeren ghelieven tzelve te rooyeren
welcke rekeninghe hy ontfanghere es doende an van de eerweerde, wyze ende voorzienighe
heeren, myne heeren, burchmeesters, schepenen ende raden der stede van Brugghe, als
representerende tweede let vanden lande ende graefschepe van Vlaenderen
ende dit van eenen jaere beghinnende den eersten octobris xvc neghen ende tachtentich ende
eyndende den laetsten september xvc eenentachtentich, doende de zelve in ponden,
scellinghen ende pennynghen grooten Vlaemsch op de protestacie gheestimeert
Eerst
Als aengaende de heerlichede ende preximinatie van justicie der voornoemde stede ende
cuere van Poperynghe achtervolghende den inventaris ende staet met de rekeninghe van de
jaere xvc lxxix gheexhibeert en es danof gheen ontfanck te maeken - dan alleenelick –
memorie
Item aengaende vande relieven van de leenen inden voorseide staet overghegheven en zyn van
de jaere xvc acht en tachtentich gheen vervallen daeromme – memorie
Jagherie, voghelrie, visscherie
Item angaende vande vrye jagherie den voornoemde heerlichede en es gheen proffyt
ghecommen vanden jaere xvc tachtentich – daerome alhier – memorie
Item vanden vrije pertrysserie van de voornoemde heerlichede ghedeelt in aeleven spelleten
als oosthouck, Edewaerthouck, Haghebaerthouck, Lyssenthouck, Wipperhouck, Hellehouck,
Schoudemonthouck, Hipshouck, Eeckhouck, Hamhouck ende Pezelhouck zyn verpaght
tgheweest voor tjaer tachtetich aen Marten vande Berghe ende Jacob Lucas voor achthien
coppelen pertryssen ghecalculeert ende ghereduceert te ghelde voor zes groten de coppele –
cot tsjaers otnfanghen – ix pond grooten
Item angaende vande vrije visscherie der voornoemde heerlichede en es vanden jaere xvc
tachtentich gheen ontfanck gheweest maer es alle mannen vry overmidts de troublen des lants
– daeromme hier – memorie

1ste somme – par
De proostrye metten beslooten huussynghe ende landen dependerende van den voornoemde
heerlichede
Item aengaende van meester Jan Mazeman, greffier der stede van Poperinghe in hueren
hebbende de proosthy metten landen besloten zonder termijn jaeren naer advenante van zes
ponden grooten by jaere hem toegehelaten by mijn heere burchmeesters ende schepenen
volghende zeker requeste met de appostille in daten vande xxviste september xvc tachtentich
en es vande ajre voorseit gheen ontfanck – dan memorie
De vierschaere

Item de vierschaere ende camere van tcollegie vande de wetten ende bailliu, burchmeesters
ende schepenen daghelicx recht en wet administreren neffens de proosthye - stelle die hier
voor memorie
De vanghenesse
Item de vanghenesse met de schuthuuze neffens de proosthye es bewoont gheweest vande
jaere xvc tachtentcih by Jan de Noorman, cepier gratis, daeromme die hier voor – memorie
Ontfangh vande huusekens onder de halle
Ontfaen van Jaquemine Weenes, wedewe van Pieter van Verweere in hueren houdende een
huuseken onder de halle gheteeckent met A – ten advenante van achte schellinghen achte
penninghen grooten by jaere ende dit de tyt van eenen jaere ghevallen tSinct Jansmesse xvc
eenentachtentich – dus hier viij schelle viij penninghen grooten
Item aenghaende het stalleken onder de halle gheteeckent met de letter B, es onverpacht
ghebleven overmits de burgeren daghelics huerlieden wachte daerinne zyn houdende
daeromme voor den jaere tachtentich – memorie
Ontfaen van Anthuene Courtyl in hueren houdende een stalleken onder de halle gheteeckent
met de letter C, eenen termijn van ix jaeren voor de somme van drie ponden grooten tsjaers
ende dit over de huere van eenen jaer ghevallen tSint Jansmesse xvc eenentachtich dus hier
ghelycke – iij pond grooten
Ontfaen van Ghylein van Hontschote in hueren houdende een stalleken onder de Halle
gheteeckent met de letter D – eenen termijn van neghen jaeren voor xvi pond parisis tjaers
ende dit over een huere vande jaere ghevallen St. Jansmisse xvc eenentachtetich wezende
tviij de ixde jaer ende heeft verclaerst bye eede te bamesse lxxvij bethaelt te hebben
Ontfaen van Jan Dolf in hueren houdende een huuseken onder de halle gheteeckent met de
letter E – eenen termijn van neghen jaeren ten pryze van xviij pond parisis tsjaers ende dit ove
de huere van eenen jaer ghevallen tebamesse xvc tachttich – heeft verclaerst bye eede de
jaerschaere lxxviij bethaelt thebben
Ontfaen van Jacob de Haene in hueren houdende een huuzeken onder de halle gheteeckent
met de letter F eenen termijn van drie ofte vijf jaeren tzynden optie ten pryze van xvi pond
parisis tsjaers ende dit over de huere van eenen ajere ghevallen te bamesse xvc tachtentich
ende dit over tijde jaer van zijnder optie.
Ontfaen van Olivier de Coninck ghetrauwet hebbende de wedewe van Christiaen van Dycke
in hueren houdende een huuzeken onder de halle gheteeckent met de letter G eenen termijn
van neghen jaeren voor de somme van xviiij pond parisis bij jaere ende dit over de huyze van
de jare gehvallen te bamesse xvc tachtentcih wezende tlaetste jaer van zynder huere ende
heeft verclaerst bye eede de bamesse xvc lxxviij tich bethaelt thebben
Item aengaende het huuseken onder de halle dat Janneken de wedewe van Goosen de
Vryesere in hueren ghehouden heeft, gheteeckent met de letter H de termijn van neghen
jaeren voor de somme van xvi pond parisis vij jaere, es vande conttagieuze ziecte desen
wereld overleden en meer schulden dan goet naer ghelaten heeft en es van de jare ghevallen
Sint Jansmesse xvc lxxxi gheen ontfanck gheweest daeromm hier – memorie
Ontfaen van Caerle van Waerghem in hueren houdende een huuzeken onder de halle
gheteeckent met de letter I eenen termijn van zes jaeren ten pryze van xviij pond parisis by
jaere ende dit over de huere van de jare ghevallen thalfmarte xvc eenentachtentich ende dit
over ijc vi jaer dus hier en heeft verclaerst ghedaen bye ede de halfmarte lxxix bethaelt
thebben danof de quitantie verloren es.
Item aenghaende thuuseken onder de halle dat Olivier Wicke in hueren ghehadt heeft
gheteeckent met de letter K es verhuert ter hauste geweest hnat daerinne te salene te bamesse

xvc tachtentich – daeromme es hier alleene tzelve gestelt voor memorie vallende het eerste
jaer bamesse lxxxi
Item aengaende thuuzeken onder de halle dat Pieter Bruneel in hueren ghehadt heeft
gheteeckent met de letter L heeft ledich ghestaen van lichtmesse xvc tachttich tot bamesse
tachtentich ende es aldsdanne verhuert voor desen tyt van eenen jare vaeromme zal tzelve hier
dienen voor memorie vanden tzelve jaer bamesse lxxxi
Ijde somme x pond xij schele grooten

Ontfanck vande stallen inde vleeschhuus
Ontfaen van Dieryck Liebaert over de huere van een vleeschstal van een jaere ghevallen te
paesschen xvc eenentachtentich ten pryse van drie scellinghen zes penninghen grooten –
tsamen dus hier – iij schele vj penningen grooten
Ontfaen van Christiaen de Vroe over de huere van een vleeschstal van een jaere ghevallen te
Paesschen xvc eenentachtentich ten pryze van drie schellinghen zes penninghen grooten
tsjaers – dus hier iij schele vj penninghen grooten
Ontfaen van François de Vroe over de huere van een vleeschstal ghevallen te paeschen wvc
eenentachtentich ten pryze voorschreven tsjaers – dus hier ghelycke – iij schele vi penningen
grooten
Ontfaen van Wullem Deroo ter causen als vooren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Allaerdt DeRoo ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Eloy Merlene ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Fransoye Merlene ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Jan van Lovelde ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Lyoen Faes ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Fransoye Hans ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Mahieu de Berch ter cause als voren - iij schele vi penningen grooten
Ontfaen van Robert Promenier ter cause als voren - iij schele vi penningen grooten
Iijde somme – ij pond ij schele grooten
De laken halle metten tollen tmeterschip ende andere diversche tollen den voorseide
heere van Sincte Bertins als temporeel heere tobebehoort hebbende
Item Christiaen van Beveren ende de wedewe Caerle Lauwyck als in pachte houdende de
lakenhalle ende tmeterschip voor de somme van twintich ponden grooten by jaere, een jaer
ghevallen tebamesse xvc tachtentich, wezende iijde isde jaer – dus hier – xx pond grooten.
Item angaende van Emiliamus Millecamp als in huere hebbende tmeterschip ende de tool
vande vlasse vallende alle Paeschenfeeste hebbende de voornoemde Emiliamus ten diversche
tijden bescreven ende heeft alsnoch niet gheobjeert daeromme vande jaere tachtentich niet
dan memorie
Ontfaen van Meester Jacob Pillaerdt in pachte houdende den tool vander beestemart eenen
termijn van … jaeren voor de somme van thien ponden parisis by jaere ende dit over een jaer
ghevallen Sint Jansdaghe vuytganck ougst xvc eenentachtentich – dus hier xvi schele viij
deniers grooten
Item heeft verclaerst by eede de jaerschaere xvc lxxviij tich betaelt thebben.

Tol vander buetermaerckt
Ontfaen van Caerle de Meville in pachte genomen hebbende den tol vande buetermaerckt
den termijn van een jaere voor de somme van vijf schellinghen grooten tsjaers – dus comt hier
over tvoorschreven jaer ghevallen Sint-Jansmesse xvc eenentachtentich – dus hier ghelicke v
ponden grooten
Item Adam Coelart voorgaende pachter heeft verclaerst bye ede de jaerschaere ghevallen St.
Jansmesse xvc tachtentich gratis ghebruuct –thebben zonder tytle van pachte
Tol vande gaernemaerckt
Item Anthuens de Waelly in pachte houdende de tol vander gaernemaerckt eenen termijn van
is jaeren voor de somme van xx schele grooten by jaere ende dit over een ajer ghevallen de
xxiiij ste octobre xvc tachtentich wezende tlaetste jaer van zynen pacht ende heeft bye ede
gheaffirmeert de jaerschaere xccviij betaelt thebben – dus comt xx schele grooten
Tcnaepschip vande warandeerders van de broode ende biere
Ontfaen van Jacob de Mey als cnape vande warrandeerders tzelve officie in pachte hebbende
de termijn van drie jaeren voor de somme van twintich scellinghen grooten by jaere ende dit
over een jaer ghevallen in october xvc tachtentich wezende ijde iijde jaer comt xx schelinghen
grooten

Iijde somme – iij pond xiij schele iiij deniers grooten
Calmage ende afforaege vande wijnen ende bieren
Ontfaen van Clays Babelaere tresorier ende ontfangher gheweist hebbende vande afforaege vn
de wynen ende calmage vande bieren vande jaere xvc lxxix tich de somme van twee hondert
vier en dertich ponden parisis spruytende over de ontfanck vande afforage ende calmage
voorschreven ende dit van de jaere voorschreven eyndende Sint Lucas daghe in octobre
tachtentich blyckende by billyette onder thantecken vande voornoemde Babelaere – dus hier –
xix pond x schele grooten
De schoehalle
Ontfaen van Jan Trevanoire bewonende de voornoemde schoehalle zonder termyn van
jaeren ten advenante van oude huer bedraghende drie ponden thien scellinghen grooten tsjaers
maer overmits dat hy pachter een schamel persoon es en hy veele verlooren heeft mits de
presente troublen hebbe de voornoemde pachter gheacquitert xvi schellinghen grooten op de
bamesse tachtentich – dus blyft hier – ij pond xiiij schele grooten ende gheaffirmeert by eede
de jaerschaere lxxviij bethaelt thebbene
Tambacht vande huvetters
Ontfaen vande gouvernerus van de ambacht vande huyvetters hebbende in hueren houdende
de voornoemde lederhalle ende tol van de leere, naer advenante van xx pond parisis tsjaers de
termijn van drie jaeren ende dit over een jaer pacht ghevallen Sint Jansmesse
xvceenentachtentich wezende iste iijde jaer dus comt hier – i pond xiij schele iiij deniers
grooten ende by eede gheaffirmeert de jaerschaere lxxix bethaelt thebben zonder quitance

Coornehalle ende weechhuus
Ontfaen van Jan Broudou, pachter vande voornoemde halle ende in hueren houdende de
terwmijn van is jaeren te advenante van xvi pond grooten tsjaers ende dit over de huere van
eenen jaere ghevallen Sint Jansmesse xvc eenentachtentich wezende is ix de jaer dus comt
hier xvi pond grooten ende de voorgaende pachte in daten heeft verclerst bye ede het
payement ghevallen te kersmesse lxxix betaelt thebben

Vde somme – xxxix pond xvij schele grooten
Muelenen ende muelenpachten des heere van Ste. Bertns toebehoorende
Ontfaen van Caerle Deroo, muelenaere in pachte houdende de watermuelen ende
Couterwyntmuelen met zeker partyen van lande daermede gaendede termijn van is jaereen
ten pryze van twintich ponden grooten tsjaers, ende dit over de jaere van twee alve jaeren
ghevallen te kersmisse tachtentich ende Sint Jansmesse xvc lxxxi wegens ijde ixde jaer comt xx pond grooten
Ontfaen van Adriaen Vlamynck, muelenare ende in pachte houdende de Zwyntlandt
muelene een termijn van twaelf jaeren ten pryze van xiiij pond grooten tsjaers ende dit over
twee payementen ghevallen te kersmisse tachtentich ende Sint Jansmesse lxxxi wezende vde
xijde jaer – dus comt hier ghelycke – xiiij pond grooten
Ontfaen van de bouvernerus van de huyvetters in pachte houdende de schorse mueleneeen
termijn van dertich jaeren ten pryze van thien ponden grooten tsjaers ghevallen te Baemesse
xvc tachtentich wezende xxiste van xxx jaer – dus comt hier ghelycke – x pond grooten e

Vide somme – xl iij pond grooten
Huusinghen toebehoorende diversche persoonen hemlieden houdende met de
dhedestruerde landen
Item thuus toebehoorende ende achtergelaten by Jan Wyts ghevlucht, staende ande westende
vande Vlamingstraete es verhuert hant en an slaende met de bamesse tachtentich voor den tijt
van eenen tjaer aen Vincent Deynoot voor ij pond grooten tsjaers daeromme staet voor
tjaeres lxxx tich maer memorie
Item angaende vande huuse ende erfve achterghelaten bij Pieter Everaerdt ghevlucht res
verhuert hant hier van te slaene met de bamesse xvc tachtentich voor den tyt van eenen jaer
aen Christiaen de Lantsheer voor twee ponden grooten sjaers daeromme hier over tjaer
lxxxtich – memorie
Ontfaen van Jaspar Philippe in hueren ghehadt hebbende thuys van meester Jacob
Merschaert pbre, ghevlucht, voor den tyt van eenen jaer ten pryze van xxv pond parisis
tsjaers ende dit over een jaer ghevallen Sint Jansmesse xvc lxxxi – dus comt hier – ij pond is
schel viij denieres grooten
Ontfaen van Jacob Lammoot in hueren hebbende een huus ende erfve achtergelaten by
Pieter Everardt ghevlucht, staende op de Nieuwe marckt den termijn van drie jaeren voor de

somme van vier ponden grooten by jaere ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc
tachtentich wezende iste iijde jaer comt – iiij pond grooten
Ontfaen van Antheunis van Waterleet bewoonende een huys ende erfve staende an de
zuytzyde vande neiwuem aerct achtergelaten by Pieter Everart ghevlucht zonder termijn van
jaeren, ten pryze van twee ponden grooten tsjaers ende dit over een jaer huere ghevallen te
bamesse tachtentich – dus comt hier ij pond grooten
Item angaende van Pieter Pardieu in hueren hebbende thuus van Pieter Everart ghevucht
staende an de zuytzyde van de nieuwmart eenen termijn van vijf jaeren ofte zeven jaeren
tzijnen optie ten pryze van twee ponden grooten tsjaers es vertrocken vuyt dese huyze mits dat
hy gheheel bystier ende bloot van goede was ende gheen recouvre en es te vinden es voor den
jare xvc tachtentich niet dan memorie
Ontfaen van Joos De Back in hueren ghenomen hebbende thuys van Mahieu van Renynghe,
ghevlucht, de termijn van eenen jare voor de somme van x pond parisis ende dit over ee njaer
ghevallen St. Jansmesse xvc eenentachtentich – dus comt hier – xvj schele viij deniers grooten
Ontfaen van Jan Struyve bewonende een huys ende erfve toegehoort hebbende Jan Wyts
ghevlucht, zonder termijn van jaeren voor de somme van twee ponden grooten tsjaers en dit
over de huere van eenen jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich – dus hier ij pond grooten
Ontfaen van Jan Sherjanssone in hueren hebbende een huys ende erfve toebehoort hebbende
Jan Wyts, ghevlucht, staende ande oostzyde van de Leverstrate van noorden tvoorseide huus,
de tyt van eenen jaere voor de somme van xviij pond parisis ende dit over de huere van een
jaere ghevallen te bamesse tachtentich – comt hier – i pond x schele grooten
Ontfaen van Janneken de wedewe meester Christiaen Deroo in hueren ghenomen hebbende
een huys ende erfve toebehoort hebbende meester Jacob Meschaert pbre, ghevlucht, den tyt
van eenen jaere voor de somme van zes ponden parisis ende dit over de huere van eenen jaere
ghevallen Sint Jansmesse xvc eenentachtentich – dus comt hier – x schele grooten

Vijde somme – xij pond xviij schele grooten
Angaende van meester Jan Beyens als ontfanghere van cleene renten gheweest hebbende
enses alhier gheen bewys te stellen overmits de betragen van syne afrekenynghe als
quitancien ende acten van remunciatien gheexhibeert zyn gheweest in de laetste rekeninghe
vande jaere xvc lxxix daeromme voor de jaere tachtentich – niet
Ontfanck van erfvelicke cheinsen opden coutere
bynnen der stede van Poperynghe den heere van Sinte Bertins toebehoorende heffende op
zeker lande, ende vallende telcker kersmesse ende dat vanden jaere xvc tachtentich
Ontfaen van Gheleyn vander Marle met zijne complicen ter cause vanden cheyns van
neghenthien schelle parisis tsjaers op achtenvertich roeden lants in twee hoffsteden ande
beestenmarkt ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc
tachtentich – dus com hier ghelycke – i schele vij deniers grooten
Ontfaen van Rogier van Ghendt ter cause van cheyns van zevenendertich schellinghen zes
penninghen parisis jaers op een lyne preter drie roeden lants onder de Croone ende dit over
tverloop van een jaer ghevallen ter kersmesse xvc tachtentich – comt ghelycke iiij schele i
denier

Ontfaen vanden voornoemde Rogier van Ghendt ter cause vanden cheyns van achte schele
drie penninghen grooten sjaers op eenentwintich roeden en half lants onder de Cleene Croone
ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te bafmesse xvc tachtentich – dus hier viij
deniers grooten
Ontfaen van Matheus de Fieux ter cause vande cheyns van acht scellinghen zes penninghen
parisis sjaers op eenentwintich roeden en half lants ende dit over tverloop van een jaer tlaetste
ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – dus hier vij deniers grooten
Ontfaen van Mathys Loy ter cause van cheyns van zevenenvichtich schellinghen twee
penningen parisis tsjaers op een half ghemet preter twee roeden lants onder thuus daer Frans
Raelynck woonende was ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc
tachtentich – compt – dus hier iiij schel ix deniers grooten
Ontfaen van den voornoemde Mathieu Loy ter causen van de cheins van vijfenveertich
schele neghen pennynghen parisis tsjaers op een lyne achthien roeden altns jeghens derfve
van Willem de Rycke ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc
tachtentich – dus comt hier – iij schel is deniers grooten
Ontfaen vanden disch ende tgasthuus van Poperynghe ter cause vanden cheyns van neghen
schellingen acht penninghen parisis sjaers op xxv roeden lants ende dit over tverloop van een
jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – comt vi schelling vij deniers grooten
Item angaende Jan Godduyt gheldende sjaers vierentwintich scellinghen zes penninghen
parisis op tweentzestich roeden lants jeghens derfve van Mathys Loy, refuseert betaelinghe
overmits zijn goedt ghesaisirt vande Waelen ghesayseert es, daeromme hier over tverloop van
eenen jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – memorie
Item angaende de voornoemde Jan Godduyt gheldende sjaers neghen scellinghen achte
penninghen parisis op vijfentwintich roeden lants jeghens erfve van Matheus de Fieux,
refuseert betaelynghe als vooren daeromme hier over een jaer ghevallen te kersmesse xvc
tachtentich – memorie

Item de voornoemde Jan gheldende sjaers thien scellinghen zes penninghen parisis op
zevententwintich roeden lants ghenaempt tGroot Heerke, refuseert betaelynghe als vooren
ende dit van eene jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich daeromme hier – memorie
Item angaende de voorseide Jan Godduyt gheldende sjaers achthien scellinghen thien
penninghen parisis op veertich roeden lants jeghens derfve van Gillis Coppen, refuseert
betaelynghe overmits zijn goedt ghesaisiert es als vooren darome hier over de voornoemde
twee jaeren – memorie
Ontfaen van Willem de Rycke ter cause vande cheyns van vijf ponden veerthien schellinghen
parisis sjaers op een ghemet preter vijf roeden lants jeghens derfve van Mathys Loy ende dit
over tverloop van een jaer tlaetste ghevallen te kersmesse xvc tachtentich dus hier – ix schele
xi deniers grooten

Ontfaen vanden voornoemde Willem ter cause van de cheyns van vier ponden neghen
schellinghen parisis sjaers op drie vierendeel vijf roeden lants ende dit over tverloop van een
jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – dus hier vij schele v deniers grooten
Ontfaen vanden voornoemde Willem ter cause vande cheyns van neghenentwintich
schellinghen parisis sjaers op een vierendeel lants jeghens derfve van Franchois Aucx ende dit
over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich - compt hier - ij schele x
deniers grooten
Ontfaen vanden voornoemde Willem Derycke ter cause vanden cheyns van drie ponden
achtien schelle parisis sjaers op twee lynen vier roeden lants ghenaempt de Mane ende dit
over tverloop van een jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – vj s vi
d grooten
Ontfaen vanden voornoemde Willem Derycke ter cause ende over de grauwe zusters van
Sint Jans aengaende den cheyns van eenenveertich scellinghen thien penninghen parisis
tsjaers op een lyne achte roeden lants ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te
kersmesse xvc tachtentich – compt – iij schele v deniers grooten
Ontfaen van Francois Hans ter cause vanden cheyns van vijf ponden achttien schele parsisis
sjaers van een ghemet ende vijf roeden lants jeghens derfve van Vincent Leneel ende dit over
tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – ix schele x deniers
grooten
Ontfaen vanden voornoemde Francoys ter cause vande cheyns van vijfenveertich scellinghen
neghen penninghen parisis sjaers op een lyne achtien roeden en half lants an tstrekstraetgen
ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – iijschele
ix deniers grooten
Ontfaen van Francoys Leneel ter cause vanden cheyns van zeven ponden vyf scellinghen
parisis sjaers op vyf vierendeel lants ende dit over tverloop van een jaer ghevallen als te
kersmesse xvc tachtentich – dus comt hier xij schele i denier grooten
Ontfaen van Caerle de Schottere ter cause vanden cheyns van acht pondt een schele neghen
penninghen parisis sjaers op vier lijnen achtien roeden lants ende dit over tverloop van een
jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt xiij schele i denier grooten
Ontfaen vanden voornoemde Caerle ter cause vande cheyns van aeleven scellinghen achte
penninghen parisis sjaers op dertich roeden lants ende dit over tverloop van een jaer
ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – dus hier xi schele i denier grooten
Ontfaen van Jacob Lodyck ter cause vande cheyns van twintich schellinghen een penning
parisis sjaers op tweenvichtich roeden lants ghenaempt de platte beurze ende dit over
tverloop van eenen jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt i schele iiij deniers
grooten
Ontfaen van Pieter Hendryx ter cause van de cheyns van eenenvichtich schellinghen vier
penninghen parisis sjaers op een lyne tweendertich roeden lants ende dit over tverloop van
een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – iiij schel iij deniers grooten
Ontfaen van de voornoemde Pieter Hendryx ter cause van de cheyns van tweendertich schele
acht penninghen parisis sjaers op een vierendeel neghen roeden lants jeghens derfve vanden
heere ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – ij
schele viij deniers grooten
Ontfaen van Jan van Westbrouck ter cause van de cheyns van vijf ponden zeven schellingen
parisis sjaers op drieentwintich roeden lants jeghens derfve van Willem de Rycke ende dit
over tverloop van een jaer ghevallen te kersmisse xvc tachtentich – compt – viij schel xi
deniers grooten
Ontfaen vanden voornoemde Jan ter cause vande cheyns van vijf ponden parisis sjaers op
twee lynen tweentzetich roeden lants jeghens derfve vanden heere ende dit over tverloop van

een jaer ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – xvj schele x deniers
grooten
Ontfaen van Jan de Pape ter cause van de cheyns van drie ponden achtich schellinghen zes
penninghen parisis sjaers op twee lynen drie roeden langs anden schipvaert ende dit over
tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – vi schele vi penningh grooten
Ontfaen vanden voornoemde Jan de Pape ter cause vanden cheyns van neghenentwintich
schellinghen aeleven penninghen parisis sjaers op een lyne neghenendertich roeden lants ende
dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt iiij schele i
penningen grooten
Ontfaen van Jacob Pincheel ter cause van cheyns van drieentwintich schellingen een penning
parisis sjaers op tweentzestich roeden lants jeghens derfve van Pieter vande Steckele ende dit
over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt ij schele grooten
Ontfaen vanden voornoemde Jacob Pincheel ter cause vanden cheyns van twee schellinghen
zes penninghen parisis sjaers op zes roeden en half lants onder thuus daer hy woonachtich es
ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – comptij
penningen grooten
Folio 13
Ontfaen van Clement Alens ter cause van cheyns van eenentwintich schele parisis sjaers op
een lyne tweeendertich roeden lants ande noortzyde vande coutere ende dit over tverloop van
een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt ij schele i penninghen grooten
Ontfaen vanden voornoemde Clement Alens ter cause vanden cheyns van dertich schellinghen
parisis sjaers op een vierendeel drie roeden lants in twee hoffstedekens ande vuyle beke ende
dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvctachtentich – compt – ij schele i
denier grooten
Ontfaen van Carle Cardoon ter cause van de cheyns van achtenvichtich schele parisis sjaers
op een half ghemet lants ghenaempt de Doot ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te
kersmesse xvc tachtentich – compt iiij schele x penninghen grooten
Ontfaen vanden voornoemde Carle Cardoon ter cause van de cheyns van neghentien
schellingen parisis sjaers op achtenveertich roeden lants ant Streckstraetgen ende dit over
tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich - compt j schele ij penningen
grooten
Ontfaen van Mailliaert Alens ter cause van de cheyns van neghenendertich schellinghen vijf
penninghen parisis sjaers op een lyne twee roeden lants jeghens derfve van Jan de Pape ende
dit over tverloop van een jaer ghevallen als vooren – compt – iij schele iij penninghen
grooten
Ontfaen van Pieter de Worm ter cause vande cheyns van achte pondt een schele neghen
penninghen parisis sjaers op vier lynen achtien roeden lants over doosteynde van
tstreckstraetgen ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc
tachtentich – compt – xiij schele v deniers grooten
Ontfaen vande voornoemde Pieter ter cause vanden cheyns van zeven ponden vijf
schellinghen parisis sjaers op vrijf vierendeel lants an derfve van Gayffer van Burcken ende
dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt i pond
iij schele ij deniers grooten
Ontfaen vanden voornoemde Pieter ter cause van cheyns van zeventwintich schellinghen drie
penninghe parisis sjaers op tzeventich roeden lants jeghens derfve van Christiaen Doene
ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – ij schele
iij deniers grooten
Folio 14
Ontfaen van Janneken Goddut ter cause vanden cheyns van twee schellinghen neghen
penninghen parisis sjaers op derfve onder haer huus ende dit over tverloop van een jaer

ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – ij deniers grooten
Ontfaen van Gayffer van Burcken ter cause vanden cheyns van zes pond acht schellinghen
zes penninghen parisis sjaers op een ghemet tweeendertich roeden lants – ende dit over
tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – x schelling viij deniers
grooten
Ontfaen van Pieter vande Stechele ter cause van de cheyns van zesthien schellinghen zeven
penninghen parisis sjaers op tweeendertich roeden lants die Clays van Enode in pachte hout
ende dit over tverloop van een jaer ghevallen ter kersmesse xvc tachtentich – comt – i schele x
penninghen grooten
Ontfaen van Jan Pampsoen ter cause van cheyns van zesthien schele drie penninghen parisis
sjaers op eenenveertich roeden lants daer den zelven Jan wonachtich es ende dit over tverloop
van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ij schel viij
deniers grooten
Ontfaen vanden voornoemde Jan ter cause van de cheyns van zesthien scellinghen drie
penninghen parisis sjaers op eenenveertich roeden lants in Streckstraetgen ende dit over
tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt i schele iiij penninghen
grooten
Ontfaen van Pieter Christiaen ter cause van de cheins van vijf schellinghen zes pennyngen
parisis tsjaers op veertich roeden lants daer de voornoemde Pieter woonachtich es ende dit
over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – comt v deniers vj
penninghen grooten
Ontfaen vanden voornoemde Pieter ter cause vande cheyns van eenentwintich schellinghen
vier penninghen parisis sjaers op vijfvenvichtich roeden lants jeghens derfve van Clays vande
Enode ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc tachtentich
– compt iiij schel vj deniers grooten
Ontfaen van Clays vanden Enode ter cause van de cheyns van neghen schellinghen acht
penninghen parisis sjaers op vijfentwintich roeden en half en half lants byden coutere ende dit
over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – ix schele viij deneirs
grooten
Folio 15
Ontfaen van Hendryck Arnout ter cause vande cheyns van twaelf schellinghen vier
penninghen parisis sjaers op tweendertich roeden lants ende dit over tverloop van een jaer
ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt i schele iiij deniers grooten
Ontfaen van Clays Rougier ter cause van de cheyns achte schellingen vier penninghen parisis
sjaers op eenentwintich roeden en half lants ende dit over tverloop van een jaer tlaeste
ghevallen te kersmesse vxc tachtentich – compt viij schele iiij penninghen grooten
Ontfaen van Caerle Doen ter cause vanden cheyns van aelleven schellinghen achte
penninghen parisis sjaers op dertich roeden lants daer hy woonachtich es ende dit over
tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt xi schele viij deniers
grooten
Ontfaen van Jooris de Bouvyne de jonghe ter cause van den cheyns van drientwintich
schellighen vier penningen parisis sjaers op tzestich roeden lants an derfve van Pieter
Deworme ende dit over tverloop van een jaer tlaetste ghevallen te kersmesse xvc tachtentich
neghenentzeventich – compt iij schele x deniers grooten
Ontfaen van Pieter Hendryx als voocht vande kynderen van Matheus de Pape ter cause
vanden cheyns van zeventhien schellingen vijf penningen parisis sjaers ende dit overtverloop
van een jaer ghevallen als vooren – compt i schele v deniers grooten
Ontfaen van Pieter van Bambeke ter cause van de cheyns van twaelfs schellingen vier
penninghen parisis sjaers op tweendertich roeden lants daer hij woonachtich es ende dit over

het tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt j schel iiij deniers
grooten
Ontfaen van Joos de Nuewelaere ter cause vande cheyns van twaelff schellingen vier
penningen parisis sjaers op tweendertich roeden lants achter tzusterhuus ende dit over het
verloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt j schele grooten
Ontfaen van Gheleyn de Byzere doude ter cause vanden cheyns van veerthien schele zes
penningen parisis sjaers op zevenendertich roeden en half lants onder zijn huus ende dit over
tverloop van een jaer tlaetste ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt j schele vj
deniers grooten
Ontfaen van Chrispiaen Iben ter cause vander cheyns van achtien schellingen parisis sjaers
op derfve onder zijn huus daer hy wonachtich es ende dit over tverloop van een jaer ghevallen
te kersmesse xvc tachtentich – compt j schele vj deniers grooten
Ontfaen van Jan de Conynck ter cause vande cheyns van thien schellingen zes penningen
parisis sjaers op zevenentvuchtich roeden lants onder twee huusekens ende dit over tverloop
van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt x schele vi deniers parisis
Ontfaen vande wedewe Gheleyn Deroo ter cause vanden cheyns van drie schellingen twee
penninghen parisis sjaers op achte roeden lants ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste
ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt iij deniers grooten
Ontfaen vande wedewe Jacob Maes ter cause vande cheyns van zeven schele thien
penningen parisis sajers op twintich roeden lants ende dit ove tverloop van twee jaeren –
tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt vij schele ix deniers grooten
Ontfaen van Jeroom Faes ter cause vander cheyns van aelleven scellinghen parisis by jaere
op derfve onder zijn huus ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc
tachtentich – compt – xi deniers grooten
Ontfaen van Chrispiaen de Rycke ter cause vanden cheyns van drie schele zes penningen
parisis by jaere op neghen roeden lants onder zijn huusekens ende dit over tverloop van een
jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – iij deniers grooten
Ontfaen van Jan Tant ter cause vande cheyns van twaelf schellingen drie penninghen parisis
sjars op tweeendertich reoden en ahlf lants onder zijn huus ende dit over tverloop van twee
jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ij schele viiij deniers
grooten
Ontfaen vande kerckmeesters vander kercke van Sint Jans ter cause vanden cheyns van
zeven schellingen twee penningen parisis by jaere op achtien roeden en half lants
toebehoorende theylich cruusghilde ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te
kersmesse xvc tachtentich – compt vij schele grooten
Ontfaen vande voornoemde kerkmeesters van Sint Jans ter cause vanden cheins van achte
schellingen elleven penningen parisis by jaere op xxiij roeden lants an het zusterhuus ende dit
over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt viij deniers grooten
Ontfaen van Fransoys Tryssezone als vooghde vande kynderen Clays van Bambeke ter
cause vanden cheyns van twaelf scellinghen vier penningen parisis by jaere op derfve daer
Gillis Goenute wonachtich es – groot tweendertich roeden lants ende dit over tverloop van
een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – compt – j schele grooten
Ontfaen van Gheleyn Moenaert ter cause van de cheyns van tweenveertich schellinghen
zeven penningen parisis sjaers op een lyne thien roeden lants onder de Cop ande
Beestemaerckt ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich –
compt iij schele vi denier grooten
Ontfaen van Gregorus Cloribus ter cause vanden cheyns van drie ponden parisis sjaers op
een half ghemet vijf roeden lants inde Cruuswech voor Sint Jans kercke ende dit over een
jaeer ghevallen te kersmesse xvc tachtentich – comt v schele grooten

Ontfaen van Jan Adam bewaerdere van Sinct Obrechts ghilde ter cause vanden cheyns van
zeven schellingen twee penninghen parisis sjaers op achtien roeden en half lants voor Sinct
Jans kercke ene dit over tverloop van een jaer ghevallen als vooren – compt – vij deniers
grooten
Folio 20
Cheynsen opden binne ackere ofte reckhof des heere van Sincte Bertins als temporeel
heere der stede ende cuere van Poperinghe toebehoorende, vallende telcker bamesse
ende dit vande jaere ende bamesse xvc neghen ende tzeventich
Ontfaen van Pieter Petsier ter cause vanden cheyns van vijf schellinghen acht penningen
grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich – comt v schele viij
deniers grooten
Ontfaen van Symon Debackere ter cause van de cheyns van achtien schellingen parisis sjaers
van viij roeden lants derfve onder zijn huus ende dit over eenen jaere ghevallen te bamesse
xvc tachtentcih – i schele j denier grooten
Ontfaen van Jan Pardoen ter cause vanden cheyns van achtien scellingen parisis sjaers over
x roeden lants, derfve onder zyn huus ende dit over tverloop van een jaer ghevallen te
bamesse xvc tachtentich – comt 1 schele vj deniers grooten
Ontfaen van Jan Bayeux ter cause vanden cheyns van dertich schellingen parisis sjaers over
derfve onder zijn huus ende dit over een jaer e,e baùesse gjevamme, xvc tachtentich – comt ij
schele vj deniers grooten
Ontfaen van Pieter Bertin ter cause vanden cheyns van twintcih schellingen parisis by jaere
over derfve onder zijn huus ende dit over het verloop vanden jaere xvc tachtentich – comt i
schele viij deniers grooten
Ontfaen vande wedewe Gheleyn vander Walle ter cause vanden cheyns van achtenveertich
schellinghen parisis tsjaers van xviij roeden ende half lants – derfve onder haer huus ende dit
over het verloop van een jaere ghevallen te bamesse xvc tachtentich – comt iiij schele
grooten
Ontfaen van Chrispiaen Verhaeghe ter cause vande cheyns van achtentwintich schellinghen
parisis sjaers over derfve onder zijn huus ende dit over het verloop van een jaer ten bamesse
xvc tachtentich – comt – ij schele iiij deniers grooten
Ontfaen van Jacques van Waterleet ter cause vande cheyns van vijfendertich schellinghen
parisis by jaere over derfve onder zijn huus ende dit over het verloop van een jaere ghevallen
ten bamesse xvc tachtentich – comt ij schele xi deniers grooten
Ontfaen van Martyncken Tvos wedewe van Gayffer Wyts ter cause vanden cheyns van drie
pond parisis tsjaers op derfve onder haer huus ende dit over tverloop van een jaer ter bamesse
xvc tachtentich – comt ix schel grooten

Viijste somme – xi pond xix schele x deniers grooten

Ontfancke van lantspachten binnen de stede van Poperynghe ende daer buuten den heere van
Sinct Bertins in Sinct Omaers ende andere ghestelicke ende werlicke persoonen
toebehoorende als hier naer volcht
Leverstraete
Ontfaen van Antheun van Losvelde ter cause van ene jaer landspacht over derfve ligghende
onder zijn huus tleste ghevallen tsinct Jansmesse xvc eenentachtentcih ten advenante van vijf
scellinghen grooten by jaere – dus comt hier over vide van vij jaer – v schele grooten
Ontfaen Eloy Merlevede pachter van drie vierendeels lants toebehoorende den proost voor
twintich schellingen grooten by jaere den termijn van twaelf jaeren ende dit over een jaar gh
ghevallen te bamesse xvc tachtentich end dit over xjste xijste jaer ghebruuckende de zelve
partye zonder pachtbrief comt hier – xx schele grooten
Item Guilianus Vergheys pachter van eenen vierendeel zessentwintich roeden lants
toebehoorende tconvent van Sincte Bertins in Sinct Omaers den termijn van neghen jaeren
voor vichthien schellingen grooten by jaer, dus comt hier over den jaere ende kersmesse
ghevallen xvc tachtentich wezende xiijste ix ste jaer – xv schel groten
Ontfaen van Joos Vander Maerle pachter van zes ghemeten en half xv roeden lants van de
proost de termijn van ix jaeren ten pryze van vier pond grooten by jaere ende dit over een jaer
ghevallen te namesse xvc tachtentich wezende isste jaer van zynen pacht – comt iiij pond
grooten
Ontfaen van Mahieu Vander Valeye in pachte hebbende derfve onder zijn huis vanden
proost zonder termyn van jaeren voor de somme van vier ponden parisis bij jaere ende dit
over een jare xvc tachtentich – dus hier – vi schele viij grooten
Couter
Ontfaen van Alardt de Roo daer te voren Martyncken wedewe Gayffer Wyts in hueren
hebbende twee lynen xxxij roeden lants hommelhof wezende den termijn van ix jaeren voor
zesthien ponden parisis bij jare ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtencih
wezende iste ixde jaer ghebruuct tzelve zonder pachtbiref – comt i pond vi schele viiij
deniersgrooten
Folio 20
Nieumarckt
Ontfaen van Jacob Griete van de lande ligghende onder zijn huus houdende ten eeuwighe
cheinse van den proost van ixste jaerren te ix jaeren ten advenante van zeven schellinghen zes
penninghen grooten by jaere ende dit over eenen jaere ghevallen st. jansmesse xvc
eenentachtentcih – dus comt vij schele vj deniers grooten
Yperstrate
Item Joos Roens pachter van zeker erfve onder zijn huus danof de vijf delen van zessen
toebehoorende Pieter Everaert ghevlucht, ghemeene met Caerle de Schottere – den termijn
van thein jaeren ten advenante van achthien ponden parisis tsjaers ende dit over eenen jaere
ghevallen den xviste in november xvc tachtentich – wezende iiijste xde jaer comt over de vijf
deelen – i pond vi schele grooten
Oosthouck
Ontfaen van Francois de Nuewelaere pachter vande proost in pachte houdende twee ghemet
iiiijxx xv roeden lants den ermijn van twaelf jaeren voor vichtien ponden parisis tsjaers ende
dit over eenen jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende viijde xijde jaer comt – i
pond v schele grooten
Ontfaen van Jacob Clement in pachte houdende vier lynen xxxxix roeden lants van de proost
den termijn van ix jaeren voor zeven ponden parisis by jaere ende dit over een jaere ghevallen
te bamesse xvc tachtentich, wezende ixste jaer van zynen pacht, ghebruuct hebbende de
landen zonder pachtbrief – comt xi schel viiij deniers grooten

Ontfaen van Pieter de Wytere in pachte houdende neghen ghemeten een lyne xvj roeden
lants vande proost den termijn van neghen jaren voor de somme van tweendertich ponden
parisis by jaere ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende – xiiij
schele iv deniers grooten
Edewaerthouck
Ontfaen van Pieter Haezebaert in pachte houdende neghen ghemet een lyne xvj roeden lants
van de proost de termyn van neghen jaeren voor de somme van tweendertich ponden parisis
by jaere ende dit ove een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende ijde ixde jaer –
comt ij pond xiiij schele iiij deniers grooten
Ontfaen vande wedewe Thomaes van Reninghe, in pachte houdende vier ghemeten twee
lynen xx roeden lants de termijn van ix jaeren voor xxij pond parisis tsjaers ende dit over een
jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende van ixste jaere dus comt hier – j pond xvj
schele viij deniers grooten
Folio 21
Ontfaen van Clays Ryckewaert in pachte houdende twee ghemet xxviiij roeden lants van de
rpoost den termijn van nehgen jaeen voor achte ponden parisis tsjaers ende dit over een jaer
ghevallen te bamesse xvc tachtencih wezende tlaeste jaer van zynen pachte ende de zelve
landen zonder pachtbrief ghebruuct – comt xiij schel iiij deniers grooten
Ontfaen van Pieter Louvroy in pachte houdende vijf vierendeel lants preter vier roeden van
de proost eenen termijn van twaelf jaren voor thien schellinghen grooten by jaere ende dit
over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende vde xijde jaer ende ghebruuct de
zelve zonder pachtbrief – dus hier x schele grooten
Item Jan Broudou in pachte houdende derthien ghemet lants vande proost den termijn van
zes jaeren voor zes ponden grooten tsjaers endedit over een jaer ghevallen te bamesse xvc
tachtentich wezende ijde vide jaer dus comt hier – vj pnd grooten
Ontfaen van Maillaert de Nuewelaere, in pachte houdende neghen ghemet en half lants van
de proost den termijn van twaelf jaeren voor vijf ponden grooten tsjaers ghevallen te bamesse
xvc tachtentich, wezende xde xijde jaer – dus comt hier – vj pond grooten
Endeghebruuct de zelve zonder pachtbrief mits de zelve verlooren es ove mits de foelen des
lants
Ontfaen van Joos Cristynsone in pachte houdende drie vierendeelen lants van de proost den
termijn van neghen jaeren voor de somme van vijf schellinghen thien penninghen grooten
sjaers ende dit over een jaer ghevallen te baemesse xvc tachttentich wezende vjde ix de jaer
die hy ghebruuct zodner pachtbrief mits die verloren es – dus hier – v schele x deniers grooten
Ontfaen van Jan Ryckewaerdt in pachte houdende zeven vierendeelen lants van de proost
eenen termijn van neghen jaeren voor de somme van twaelf schellinghen zes penninghen
grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wesende tlaetste
jaer van zynen pacht – dus hier xij schele vj deniers grooten
Item meester Jan Mazeman, in pachte houdende drie ghemeten xv roeden gherslant van den
rpoost den termijn van neghen jaeren voor de somme van drie ponden grooten by jaere – ende
dit over een jae ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende iijde ix de jaer hiermede
exhiberende de quitancie vande jaere lxxix ende ter voorgaende rekenynghe vuldoende dus
hier iij pond grooten
Haeghebaerthouck
Item Mathijs Moreel in pachte houdende vier lynen achte roeden lants vanden proost eenen
termijn van neghen jaeren ten prijse van zes scehllnghen achte penninghen grooten tsjaers
endedit over een jaer ghevallen thalfmaerte wvc eenentachtentich wezende vijde ixde jaer dus
comt hier – vj schele viij deniers grooten
Ende verclaerst nooit gheen quitance van de jaere lxxix ghehadt thebbene van zyne
betaelinghe den heere ghedaen

Item Willem de Byzere, in pachtte houdende twee ghemeten lants ofte daerontrent
toebehoorende Pieter Everaert ghevlucht; den termijn van neghen jaeren ten pryze van
twintich ponden parisis by jaere ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtencih
wezende ixde jaer dus comt hier – j pond xiij schele iiij deniers grooten
Ontfaen van Mailliaert Vanden Berghe filius Silvester in pachter houdende van joncheer
….. niet ingevuld …. Heere van Torre, hem houdende met de malcontenten een partije van
zesthien ghemet lants ofte daerontrent een termijn van zesthien jaeren ten pryze van elleven
ponden grooten by jaere ende dit over een jaere ghevallen te bamesse xvc tachtentich – dus
comt hier over xvde jaer – xi pnd grooten
Lyssenthouck
Item Jan Boy filius Jans in pachtehoudende een ghemet xliiij roeden lants van de proost den
termijn van neghen jaeren ten pryze van vijf schellinghen grooten by jaere ende dit over een
jaer ghevallen te bamesse xvcc tachtentich – dus comt hier –v schele grooten
Ontfaen van Alaerdt Brewaere in pachte houdende zes ghemeten twee lynen xvij roeden
lants vand eproost eenen termijn van twaelf jaeren ten pryse van twee ponden zesthien
schellinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc
tachtentich wezende xi xijste jaer – dus comt hier – ij pond xvj schele iiij deniers grooten
Ontfaen vane wedewe Adriaen Degroote, pachtighe vande proost ende in hueren houdende
drie vierendeelen lants ofte daerontrent eenen termijn van neghen jaeren vor de somme van
vijf schellinghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc
neghenentzeventich wesende viij de jaer van tachtenste – dus hier – v schellinghen grooten
Ontfaen van Pieter van Hellacker pachter van de proost ende in hueren ghehadt hebbende
vijf vierendeelen gherslant ofte daerontrent zeker termijn van jaeren voor de somme van vijf
schellinghen grooten sjaers ende dit over het laerste jaer van zijnen apcht ghevallen te
bamesse xvc zevenentzeventich – dus hier – v schellinghen grooten
Item overmits den voornoemde pachter den voornoemde partye niet en heeft connen
verhueren jeghens de voornoemde proost zoo es de zelve partye voghelweede ghebleven de
jaeren lxxviij ende aghtentzeventcih - daeromme alhier – memorie
Ontfaen van Andries Machelis, pachter van de proost ende in hueren houdende twee ghemet
een vierendeel lants ofte daer ontrent eenen termijn van nehgen jaren ten pryse van zesthien
schellinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaere ghevallen te bamesse
xvc tachtentich wezende iijde ixde jaer – dus comt hier xvj schele viij deniers grooten
Ontfaen van Gillis Metsu in pachte houdende vier ghemeten een vierendeel xv roeden lants
van de proost een termijn van thien jaeren ten pryze van twee ponden grooten tsjaers ende dit
over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich dus hier – ij pond grooten
Folio 23
Ontfaen vande wedwe Pieter de Felle in pachte houdende vier lynen xv roeden lants van de
proost eenen termijn van vijf jaeren ten pryse van thien schellinghen grooten sjaers ende dit
over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wesende tv de jaer van zynen pacht – dus
hier – x schele grooten
Item Ghilein de Groote als hoir ende aelding van Alaert de Groote in pachte ghehouden
hebbende twee ghemeten zesthien roeden elstlant vande n proost een termijn van twaelf
jaeren ten pryse van twaelf schellinghen grooten sjaers ende dit over een lantpacht van twee
jaeren tletste ghevallen te bamesse xvc tachtentich, wezende xide xijde jaer hebbende de zelve
ghebruuct zonder pachtbrief – dus comt hier – i pond iiij schele grooten
Item de wedewe Mailliaert Pardoen, in pachte houdende drie vierendeelen lants ofte
daerontrent van den proost een termijn van … jaeren ten pryse van xxx grooten by jaere es ten
diversche tyden beschreven gheweest ende niet ghecompareert daeromme en es van de jaere
xvc tachtentcih niet ontfanghen daeromm – memorie

Ontfaen van Willem Vermuelen in pachte houdende vijf vierendelen lants van de proost den
termijn van twaelf jaeren ten pryse van vier ponden parisis by jaere ende dit over een jaer
ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende ijde ix de jaer ghebruuct de zelve zonder
pachtbrief – dus comt vj schele viij deniers grooten
Wipperhouck
Ontfaen van Clays Queecke in pachte houdende een behuusde hoffstede groot eenen veertich
ghemeten lants toebehoorende joncheer Pieter de Berty, cause uxoris ghevlucht – een termijn
van twaelf jaeren ten pryse van twintich ponden thien schellinghen grooten tsjaers ende dit
over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich – dus comt hier over xijde jaere - xx pond
x schele grooten
Ontfaen van de voornoemde Clays Queecke in pachte houdende zeven vierendeelen vichthien
roeden lants ofte daerontrente toebheoorende den voornoemde joncheer Pieter de Berty, causa
uxoris - eenen termijn van twaelf jaeren ten pryse van veerthien ponden parisis by jaere ende
dit ghevallen te bamesse xvc tachtentich – dus comt hier over xijde jaer - ipond iij schele iiij
deniers grooten
Item Jacob Hazebaert pachter gheweest hebbende van vier ghemeten twee lynen lants ofte
daerontrent end ten diversche tyden bescreven gheweest omme betaelynghe thebben van de
jaere lxxix ende tachtentich ten pryze van drie ponden grooten by jaere, es nu overleden van
de contagieuse ziecte ende my verclaers ghedaen by de ghebueren de zelven niet schuldich te
zyne dan goet thebgen daeromme en es van de voornoemde jaeren gheen ontfanck – dus
alleene – niet
Folio 24
Ontfaen van Jaquemyne van Enode, wedewe van Pieter Deroo, in pachte houdende van
joncheer Pieter de Berty, causa uxoris - onderhalf ghemet preter vijf roeden lants den termijn
van twaelf jaeren ten pryse van twintich scellinghen grooten by lande ende dit over een jaer
ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende vjde ix de jaer dus comt hier ghelycke xx
schele grooten
Ontfaen van Caerle Baenst, in pachte houdende van joncheer de Berty, zes ghemeten
zaylants ofte daerontrent de termijn van neghen jaeren een pondt zesthien schellinghe achte
penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich
Wezende vjde ixde jaer dus comt hier ghelicke - i pond xvi schele viij deniers grooten
Item Fransoye Meeze in pachte houdende van de proost zeven vierendeelen lants ofte
daerontrent eenen termijn van neghen jaeren voor de somme van achte schellinghen vier
penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich dus
hier vijs schele iiij deniers grooten
Verclaerst oock de bamesse lxxix betaelt te hebben par acquyt maer overmits de foelen es de
zelve verlooren metgaeders oock den pachtbrief
Hellehouck
Item van Chrispiaen Debane, in pachte houdende van den proost van Poperynghe vier lynen
lants den termijn van neghen jaeren ten pryze van derthien schellinghen vier penninghen
grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich – dus comt hier
over isde jaer - xiiij schel iiij deniers grooten
Ontfaen van Jan Ganseman, in hueren houdende van de proost drie vierendeelen lants ofte
daerontrent den termijn van neghen jaeren ten pryze van vyf schellinghen brooten sjaers ende
dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende vijde ixde jaer comt v schele
grooten
Item Cornelis Henrdryx in pachte houdende vanden voornoemde proost vier ghemeten en
half ende xxx roeden lants een termijn van neghen jaeren ten rpyze van twee ponden grooten
by jaere ende dit over de jaeren ghevallen te bamesse xvc lxxix ende tachtentich – dus comt
hier – iiij pond grooten

Folio 25
Schoudemonthouck
Ontfaen van Jacob Bril in pachte houdende vanden proost drie vierendedeelen lants
hommelhof ofte daerontrent, eenen termijn van neghen jaeren, ten pryse van vichtien
schellinghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich –
wezende tiijde jaer van tneghenste – comt – xv schele grooten
Ontfaen vande wedewe Pieter Lauwereyns in pachte houdende vanden proost zes ghemeten
en half lants eenen termijn van neghen jaeren ten pryze van drie ponden zesthien schellinghen
achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich –
wezende isde jaer comt iij pond xvi schel viij deniers grooten
Ontfaen van Jan de Baugue doude in pachte houdende van de voornoemde proost drie
ghemeten twee lynen xlviij roeden lants een termijn van neghen jaren ten pryse van een pondt
derthien schellinghen vier penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te
bamesse xvc tachtentich wesende tviijde ixde jaer comt – i pond xiiij schel iiij deniers grooten
Ghebruuct de voornoemde landen zonder pachtbrief mits de zelve verlooren es ter cause
vande troublen
Ontfaen van Jacob Verschuere, in pachte houdende vanden proost twee ghemeten twintich
roeden lants een termijn van thien jaeren ten pryze van zesthien schellinghen achte
penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich
wezende viiijde ixde jaer comt xvj schele viiij denieers grooten
Verclaerst ghedaen bye ede de quitancie vande jaere ende betaelinghe lxxix verlooren te zyne
mits de foelen mits oock de pachtbrief.
Hipshouck
Ontfaen van Clays Wyts in pachte houdende vanden voornoemde proost drie ghemeten en
half zaylants ende xx roeden eenen termijn van neghen jaeren ten pryse van een pondt thien
schellinghen grooten sjaers ende dit over een jaere ghevallen te bamesse xvc tachtentcih –
wezende iiijde ixde jaer dus comt hier - i pond x schele grooten
Ontfaen van Franchois Chrispiaen in hueren houdende van Jan Wyts ghevlucht een nombre
van elleven ghemeten lants preter een lyne den termijn van neghen jaeren ten pryse van vier
ponden achte schellinghen thien penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen
te bamesse xvc tachtentich wezende vijde ixde jaer comt iiij pond viij schele x deniers grooten
Folio 26
Eeckhouck
Ontfaen van Jacob Merlvede in pachte houdende vanden proost twee ghemeten en half xx
roeden lants den termijn van neghen jaeren ten pryse van een pondt vijf schellinghen grooten
tsjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich weesende tvde jaer van
ixste – comt – i pond v schele grooten
Ontfaen van Clays Wyts in pachte houdende vanden Convente van Sincte Bertins in St.
Omaers zeven ghemeten latns ofte daerontrent een termijn van neghen jaeren ten pryse van
twee ponden zes schelinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen
te bamesse xvc tachtentich - wesende ixde jaer – comt – dus hier ij pond vi schel viij deniers
grooten
Ontfaen van Jan de Breede, in pachte houdende vanden proost drientwintich ghemeten een
lyne xliiij roeden lants den termijn van thien jaeren ten pryse van zeven ponden derthien
schellinghen vier penninghen grooten tsjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc
tachttentich wesende tix de jaer van thienste – comt hier - vij pond xiij schel iiij deniers
grooten

Ontfaen van Jacob Lucas in pachte houdende een ghemet hommelhof toebehoorende
Mahieu van Renynghe, ghevlucht ghemeene met zijne kynderen een etermijn van drie jaeren
ten pryze van vyf ponden grooten by jaere ende dit over een jaer lanspacht ghevallen te
bamesse xvc tachtentich wezende iste iijde jaere dus comt heier over de helft der voornoemde
van Reninghe toebehoorende – ij pond x schele grooten
Ontfaen van Pieter Hyndricyx pachter van te vooren de wedewe Jacob Merlevede van
twaelf ghemeten lants ofte daeromtrent toebehoorende Pieter Everaert ghevlucht, den
termijn van neghen jaeren ten pryse van achte ponden zeventhien scellinghen achte
penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich
wezende iste ixde jaer – dus comt hier – vij pond xvij chele viiij deniers grooten
Ontfaen van Eloy Merlevede pachter ende in hueren houdende van Mahieu van Reninghe,
ghevlucht, ghemeene met zijne kinderen den nombre van vijf ghemeten en half lants den
termijn van vijf ofte zeven jaeren thuerlieden optie ten pryse van zes ponden thien
scelolinghen grooten tsjaers ende over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wezende
iijde jaer van huerlieden optie dus comt hier over de zelfste – iiij pond v schele grooten

(folio 27 ) Hamhouck
Ontfaen van Mailliaert Mazen in pachte houdende zeven vierendeelen xx roeden lants van de
proost eenen termijn van neghen jaren ten pryse van zesthien schellinghen achte penninghen
grooten by jaere ende dit over een jaer ghevallen te baemesse xvc tachtentich – wezende vijde
ixde jaer comt – xvj schele viij deniers nrooten
Tzelve ghebruikende zonder pachtbrief
Ontfaen vande wedewe Jan Moreel in pachte houdende van de proost een half ghemet xxx
roeden lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren ten pryse van veertien grooten by
jaere edne dit over een jaer ghevallen te baemesse xvc tachentich wesende tiiijde jaer van
tneghenste – dus hier – i schel ij deniers groten
Item aengaende van de partye die Willem vanden Ameele in hueren ghehadt heift van de
proost – groot een vierendeel xiiij roeden lants es de zelve ter hauste ende huere ghestelt ter
diversche tyden ende alzo de zelve partye niet ghestelt en es gheweest es alzo ghebleven
onverpacht ende leedich – dus hier voor de jaere xvc tachtentich – memorie
Ontfaen van Francois Pijl posseseerende vande proost vier ghemeten twee lynen xiiij roeden
lants zonder termijn van jaeren ten advenante van een pont derthien schellinghen vier
penninghen grooten by jaere ende dit over een jaer xvc tachtentich gheballen te bamesse –
comt – i pond xiij schele iiij de niers grooten
Ontfaen van Jan Michiel pachter van veertich ghemeten lants ofte daeromtrent vande proost
den termijn van neghen jaeren ten pryze van vier ponden aeleven schellinghen achte
penninghen grooten by jaere ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtencih
wzende viijde ixde jaer comt – iiij pond xi schel viiij deniers grooten
Item Robert Conteulle pachter ende in hueren houdende van den proost twee parcheelen
lants groot een ghemet twee lynen lx roeden lants den termijn van neghen jaren ten pryse van
vichthien schellinghen grooten sjaers ende dit over een jaere ghevallen thalf marte xvc
eenentachtentich – wezende vijde ixde jaere comt xv schele grooten
Ontfaen van Jan Vander Voorde pachter ende in huere houdende van Mahieu van
Reninghe ghevlucht ghemeene met zyne kinderen een behuisde hofstede groot vichthien
ghemeten lants ofte daeromtrent eenen termijn van neghen jaeren voor de somme van vijf
ponden thien schellinghen grooten sjaers ende dit over eenen jaer ghevallen te bamesse xvc
tachtentich wezende tlaetste jaer van zynen pacht – comt hier over de helft – ij pont xv schele
grooten
Peselhouck
Ontfaen van Mailliaert Bicke in pachte houdende vande proost vyf ghemeten twee lynen lxxj
roeden lants den termijn van neghen jaeren ten pryse van een pondt thien schellinghen
grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich - wesende tiijde
jaer van tneghenste – comt i pond x schele grooten
Ontfaen van Chrispiaen Deblock pachter ende in hueren houdende vanden proost achte
lynnen vichtich roeden lants de termijn van neghen jaeren ten pryse van zesthien schelinghen
achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich
wesende tiiijde jaer van tneghenste – comt – xvi schele viij deniers grooten
Ontfaen van Anthuens Buen in pachte houdende van de proost vijf ghemeten en half ende
zessenvichtich roeden lants een termijn van twaelf jaeren ten pryse van twee ponden derthien
schele vier penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc
tachtentich wesende tvde jaer van tneghenste – comt hier ghelycke ij pond xiiij schele iiij
deniers grooten

Ontfaen van Malliaert Beaugrandt pachter ende in hueren houdende vanden proost vier
ghemeten zessentwintich roeden lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren ten
pryse van twee ponden zes schellinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een
jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich - wesende tijde jaer van tneghenste – dus hier – ij
pond vi schel viiij deniers grooten
Item Fransoys de Wyntere, pachter ende in hueren houdende vanden proost neghen
ghemeten lants eenen termijn van twaelf jaeren ten pryse van drie ponden grooten sjaers ende
dit over een jaer ghevallene te bamesse xxvcc tachentich wezende tviijde van xij jaer – comt
iiij pond grooten
Folio 29
Ontfaen van Joncheer Chaerls Clays in pachte houdende vanden proost zeven vierendeel
lants oofte daeromtrent de termijn van neghen jaeren voor de somme van acht schellinghen
vier penninghen grooten tsjaers ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich –
comt viiij schele iiij deniers grooten
Item Caerle Lauwers in pachte houdende vier ghemeten lants toebehoorende Jan Wyts
ghevlucht den termijn van twaelf jaeren ten pryze van zes ponden grooten sjaers ende dit over
een jaer gehvallen te bamesse xvc tachtentich wezende tijde van xij jaeren comt vj pond
grooten
Ende de reste van de jaere lxxxix par acquyt beth thebben hiemede vuldoende te ordonnancie
vande voorgaende rekeninghe

Is de somme – CL pond iiij schele ij deniers grooten

Ontfanck van vercochte elsten toebehoorende den heere ende ander diversche persoonen
hiernaer volghende
Oosthouck
Item Pieter Everaert ghevlucht heeft achterghelaten hem toebehooernede twee ghemeten en
drie vierendeelen elstlant out … jaeren danof gheen ontfanck en es daeromme – memorie
Item den voornoemde Pieter heeft achterghelaten hem toebehoorende een partye van drie
ghemten xj roeden elslant out … jaeren danof gheen otnfanck es daeromme – memorie
Item meester Rogier de Schotter van Sint Omaers heeft in voornoemde houck hem
toebehoorende een partye van vijf ghemten drie vierendelen vijf roeden elstalnt ou … jaeren
danof ghen ontfanck en es ende daeromme – memorie
Item de heere ende abt van Sint Bertens van Sint Omaers heeft in de voornoemde houck een
parthye van een half ghemet elst ghenaempt den Claverbilck – out zes jaeren danof gheen
ontfanck en es – daeromme hier – memorie
Item aenghaende de partye van drie ghemeten elst staende ghestelt by meeser Rogier de
Schottere es eenen abuys want de zelve parthye es toebehoorende Frans de Schottere
voornoemd tot Poperinghe daeromme hier – niet
Item de heere ende proost van Sint Bertens heeft in de voornoemde houck een parthye van
zeven vierendeel elst ghenaempt de grote vinckenare – es bloot ende ghehouwen in tjaers xvc
tachtentich ende was vercocht by meester Jan Mazeman – daeromme – memorie

Item den voornoemde heere heeft in de voornoemde houck een partye van drie vierendeel elst
es bloot ende was vercocht by meester Jan Mazeman ende ghehouwet in tjaer tachtentich –
daeromme memorie
Item inde voornoemde houck heeft den voornoemde heere een andere parthye van een half
ghemet elst ende es bloot ende vercocht by meester jan Mazeman ende ghehouwen in tjaer
xvc tachentich – daeromme – memorie
Haghebaerthouck
Item de voornoemde heer ende proost heeft in de voornoemde houck een partye van elste
groot een ghemet ende es out zes jaeren – daeromme hier – memorie
Item de voornoemde heer heeft in de voornoemde houck een parthye van een ghemet elst
ende es oudt zes jaeren – daeromme hier – memorie
Item den voornoemde heere heeft in de voornoemde houck een parthye van drie vierendeel
elst ende es bloot ende vercocht by meester Jan Mazeman omme te houwen thalfmaerte
tachtentich – daeromme memorie
Folio 31
Lyssenthouck
Item den voornoemde heer ende proost hebben in de voornoemde houck een parthye van twee
ghemeten elst de welcke tlant onder de huerlanden by Alaert Degrote in pachte ghehouden –
daeromme hier – Memorie
Ontfaen van Christiaen Dewitte ghecocht hebbende ter hause een half ghemet elst voor de
somme van xxvj pond parisis dat was ghebleven staende van een parthye van anderhalf
ghemet elst danof het ander ghemet vercocht hadde meester Jan Mazeman omme te hauwen
thalf marte xvc tachtentich, dus comt hier over thalf ghemet twelck ghebleven was staende –
ij pond iij schele iiij deniers grooten
Wipperhouck
Item Joncheer Pieter de Berty ghevlucht, heeft een elst achtergelaten causa uxoris – groot
vijf ghemten ofte daeromtrent ghenaempt de Elsenbilck – out twee jaeren daeromm hier –
memorie
Hellehouck
Item de heere ende proost hebben in de voornoemde houck een parthye van drie ghemeten elst
ofte daeromtrent twelcke vercocht was by meeser Jan Mazeman ende ghehauwen in tjaer
tachtentcih endedaeromm hier – memorie
Hipshouck
Item de voornoemde heere ene proost van St. Bertens hebben in de voornoemde houck een
parthye van twee ghemeten elst twelck meester Jan Mazeman vercocht heeft omme te hauwen
in tjaer tachtentich – daeromme hier – memorie
Eeckhouck
Item de heere ende proost van Sint Bertens hebben in de voornoemde houck een parthye van
drie ghemeten elst ghenaempt de Schuren Driesch out vijf jaeren den ougst lxxxi daeromme
hier – memorie
Item de voornoemde heere heeft in de voornoemde houck een parthye van twee ghemeten elst
out vijf jaeren de oughst lxxxi – dus hier – memorie
Hamhouck
Item de voornoemde heere ende convent van St. Bertens hebben een parthye van zesthien
ghemeten een lynne elst ghenaempt sheeren leen – out zes jaeren den ougst lxxxj – daeromme
hier – memorie

Item de voornoemde heere ende convent van Sinte Bertens hebben in de voornoemde houck
een ander ârthye van twee ghemeten elst ou vijf jaeren den oughst lxxxj – daeromme hier –
memorie
Folio 32
Item den voornoemde heer heeft noch een ander parthye van twee ghemeten elst ligghende in
de voornoemde houck – out vijf jaeren den oughst voorschreven – daeromme hier – memorie
tem de voornoemde heere ende proost heeft noch een ander parthye van twee ghemeten ofte
daeromtrent elst vercocht by de heere an Gillis Dobbele omme te hauwen thalfmaerte ende es
out de ougst voorschreven twee jaeren – daeromme hier – memorie
Item de voornoemde heere ende proost heeft noch een ander parthye van twee ghemeten elst
ofte daeromtrent – oudt vijf jaeren den ougst voorschreven – daeromme hier – memorie
Item de voornoemde heer heeft noch een ander parthye van drie vierendeel elst in de
voornoemde houck – oudt drie jaren den oughst xvc lxxxj – daeromme hier voor memorie
Ontfaen van Christiaen Dewitte als cooper ende laest verhoghere van zeker taellye van een
ghemet elst ligghende inde voornoemde houck toebehoorende den heere voorschreven voor
de somme van lij pond parisis elck ghemet comt hier – iiij pond vj schel vij deniers grooten
Item de voornoemde heer heeft in de voornoemde houck een partye van onderhalf ghemet elst
oudt drie jaeren den ougst voorschreven –daeromme hier – memorie
Itgem de voornoemde heer heeft in de voornoemde houck een parthye van twee ghemten elst
ghenoemdt Sduvels eeckelst – twelcke meester Jan Mazeman vercocht heeft omme te hauwen
ter Jantyt in tajer tactentich ende es out twee jaeren de ougst voorschreven – daeromme hier
voor – memorie
Item de voornoemde heer van St. Bertens heeft in de voornoemde houck een partye van een
ghemet elst ofte daeromtrent oudt zes jaeren den ougst voorschreven –daeromme hier voor memorie
Folio 33
Item de voornoemde heer ende proost van Sint Bertens heeft indevoornoemde houck een
ander parthye van twee ghemeten elst out zes jaeren den ougst lxxj – daeromme hier memorie
Item de voornoemde heer heeft in de voornoemde houck een parthye van drie ghemten elst
ofte daeromtrent steckende onder de cuere van Veurnambacht vercocht by meester Jan
Mazeman omme te hauwen thalfmarte tachtencih ende es out twee jaern de ougst lxxxj –
daeromme hier memorie
Item de voornoemde heere ende proost hebben in de voornoemde houck streckende onder
Vuernambacht groot anderhalf ghemet elst ou zes jaeren de ougst lxxxj daeromme hier –
memorie
Item aengaende van de elsten toebehoorende de Duunen in de voornoemde houck groot zes
ghemeten xlviij reoden elst hebbende pachte betaelt de zelve jarelicschen pacht in handen van
Jan Speelman – daeromme alhier – niet
Item de heere van Sint Bertens ende proost hebben in de voornoemde houck een parthye van
twee ghemeten elst ghemeen met Jacob burques ghenampt de Croone – out vier jaeren den
ougst lxxxj daeromme hier – memorie
Item de voornoemde heer van Sint Bertens heeft inde voornoemde houck een parthye van drie
vierendeel elst ghenaempt de Slotemaker – out vijf jaeren den ougst lxxxj – daerome hier –
memorie
Item den voornoemde heer ende abt hebben inde voornoemde houck een parthye van twee
ghemeten elst – out zeven jaeren en ougst lxxxj deromme hier gheenen otnfanck dan memorie

Xde somme – vj pond x schele grooten

Ontfanck van vercochte thienden van de jaere ende ougst xvc tachtentich toebehoorende
den heere van Sint Bertens hier bestreckende bynnen de stede ende cuere van
Poperynghe volghende de quoyere onderteeckent Mazeman
Oosthouck
Van Vincent Kieken als ghecocht hebbende deerste splete van de voornoemde houck
voorden ougst xvc tachtencih ten pryze van vijf ponden grooten dus comt hier ghelycke – v
pond groten
Van Vincent Kieken als ghecocht hebbende de thiende van oust xvc tachtentich voor de
somme van vyf ponden grooten van de derde speleete vande voornoemde houck, dus comt
hier gheycke – v pond grooten
Edewaertshouck inhoudende vyf spleeten
Ontfaen van Carle Lauwers als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de eerste splete
vanden voornoemde houck voor de somme van achte ponden grooten vande jare ende ougst
xvc tachtentich – dus hier ghelicke – viij pond
Ontfaen van Mariette Tevelyn wedewe Joos Pontfoort als ghecocht hebbende ter hauste de
thiende van de tweede splete vanden voornoemde houck voor achte poonden grooten voor de
ougst xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke – viij pond grooten
Ontfaen van Willem de Snepere als ghecocht hebbende ter hauste de thiende vande derde
spleete vande de voornoemde houck voor de somme van neghen ponden grooten voor de jaere
ende ougst xvc tachtentich – ix ponden grooten
Folio 35
Ontfaen van Caerle de Schotter als ghecocht hebbende ter hauste de theinde vande vierde
spelte vande voornoemde houck voor de somme van achte ponden zes schelle acht
pennynghen grooten voro de ougst ende jaer xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke – viij
pond vj schele viij pennynghen grooten
Ontfaen van Gadifer van de Berghe filius Silvester als ghecocht hebbende ter hauste de
thiende vande vyffste spleete vande voornoemde houck voor de somme van vier ponden
grooten vande jaere ende ougst xvc tachtentich dus comt hier ghelycke – iiij pond grooten
Haghebaerthouck
Ontfaen van Pieter Vlamynck als ghecocht hebbende ter hauste de thiende vander eerste
splete vanden voornoemde houck voor de somme van neghen ponden grooten voor de jaere
ende ougst xvc tacthentich – dus comt hier ghelycke – ix ponden grooten
Ontfaen van meester Jan Mazeman in pachte houdende de thiende vanden tweede splete
vanden voornoemde houck den termijn van drie jaeren ter pryze van zes ponden grooten by
jaere volghens zyn verclaerst ende dit over de jaere ende ougst xvc tacthentich wezende ijde
van iijde jaer van zynen pacht – dus comt hier ghelycke – vj pond grooten
Ontfaen van Andries de jonghere als ghecocht hebbende ter hauste de thiende vanden derde
splete vanden voornoemde houck voor de somme van thien ponden grooten vanden ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke – x pond grooten
Ontfaen van Jan de Noorman als cooper ende laest verhogher van de thiende vande vierde
splete vanden voornoemde houck voor de somme van neghen ponden grooten van de jaere
ende ougst xvc tachtentich – dus comt hier hhrelycke – ix pond grooten
Ontfaen van Jan Duploy als cooper ende laest verhoghere van de thiende van de vijfste splete
vanden voornoemde houck voor acht ponden zes schellinghen achte penninghen grooten

vande ougst xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke – viij pond vi schele viij penninghen
grooten
Folio 36
Lyssenthouck inhoudende vier spleten
Ontfaen van Alaert Deroo als ghecocht hebbende de thiende vander eerste splete vanden
voornoemde houck voor de somme van neghen ponden grooten vande de jaere ende ougst xvc
tachtentich – dus hier ix pond grooten
Ontfaen van Christiaen de Bey als gecocht hebbende de thiende vande tweede splete vanden
voornoemde houck ten pryze van acht ponden grooten ende dit over den ougst xvc tachtentich
– dus comt hier ghelycke - viij pond grooten
Ontfaen van Jan van Bethlehem als ghecocht hebbende de thiende vande derde splete
vanden voornoemde houck voor de somme van zes ponden grooten van de jaere ende ougst
xvc tachtentich – dus hier vi pond grooten
Ontfaen van Jan Baerdt als ghecocht hebbende de thiende vande vierde splete vanden
voornoemde houck ten pryze van derhien ponden grooten van den jaere ende ougst xvc
tachtentcih – dus comt hier ghelycke xiij pond grooten
Wipperhouck inhoudende vyf spleeten
Ontfaen van Clays De bey als ghecocht hebbende de thiende vande eerste splete vanden
voornoemde houck voor de somme van achte ponden grooten vande ougst xvc tachtentich –
dus comt hier ghelycke – viij pond grooten
Ontfaen van de wedewe Lauwers Hazebaert als ghecocht hebbende de thiende vande tweede
splete vanden voornoemde houck voor zes ponden grooten van de ougst xvc tachtentich – dus
comt hier ghelycke - vi pond grooten
Ontfaen van Caerle de Bruyne als ghecocht hebbende de thiende vande derde splete vanden
voornoemde houck voor de somme van neghen ponden grooten van den ougst xvc tachtentich
– dus comt hier ghelycke - ix pond grooten
Ontfaen van Maillart Bostaert als cooper ter hauste van de vierde splete vanden voornoemde
houck voor neghen ponden grooten ende dit over den oughst xvc tachtentich – dus comt hier
ghelycke ix pond grooten
Folio 37
Ontfaen van Clays Queecke als cooper ende ter hauste van de thiende van de vde splete
vande voornoemde houck voor de somme van elf ponden grooten ende dit over den ougst xvc
tachtentich – dus comt heir ghelycke xi pond grooten
Hellehouck inhoudende drie spleten
Ontfaen van Mahieu Hern als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de eerste splete
vanden voornoemde houck ten pryze van twaelf ponden zes schele grooten van den ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke xij pond vi schele grooten
Ontfaen van Jacob Verschave als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de tweede
splete vande voornoemde houck voor de pryyze somme van acht ponden zes schele chte
pennynghen grooten van den jaere ende ougst xvc tachtentich – dus comt hier viij pond vj
schele viij pennynghen grooten
Ontfaen van Clays Taluwe als ghecocht hebbende de thiende van de derde spleete vande
voornoemde houck ten pryze van zes ponden grooten van de jaere ene ougst xvc tachtentich –
dus omt hier ghelycke - vj pond grooten

Schoudemonthouck inhoudende drie spleten
Ontfaen van meester Jan Beyens als in pachte houdende de thiende vande eerste splete
vande voornoemde houck den termijn van neghen jaeren ten pryze zes ponden grooten by
jaere ende dit over den jaer ende ougst xvc tachtentich wezende vde van tixde jaer comt – vj
pond grooten
Ontfaen van Malliaert Abseloen als ghecocht hebbende ter hauste de tweede spleete vanden
voornoemde houck ten rpyze van twaelf ponden grooten vande jaere ende ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke – xij pond grooten
Ontfaen van Christiaen Lauwereins als ghecocht hebbende ter hauste de derde splete vanden
voornoemde houck ten pryze van twaelf ponden grooten van de jaere ende ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke – xij pond grooten
Ontfaen van meester Jan Beyens in pachte houdende een thiendeken ghemeene inden eerste
spreelte vande voornoemde houck toebehoorende tconvent van Sincte Bertins ghenaempt
Pieter Maes thiendeken den termijn van neghen jaeren ten pryze van vier ponden grooten
tsjaers ende dit over de ougst xvc tachtentich wezende vde van ix de jaer comt – iiij pond
grooten
Folio 38
Hipshouck inhoudende drie spleeten
Ontfaen van Caerle Wenes als ghecocht hebbende de thiende van de eerste splete vande
voornoemde houck ten pryze van twaelf ponden zes schelle grooten van de jaer ende ougst
xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke – xij pond vj schele vij deniers grooten
Ontfaen van Pieter Wenes als ghecocht hebbende de thiende vanden tweede splete vande
voornoemde houck ten pryze van thien ponden grooten van de jaere ende ougst xvc
tachtentich - dus comt hier ghelycke x pond grooten
Ontfaen van Daniel Devos als ghecocht hebbende de thiende vanden derde splete vande
voornoemde houck ten pryze van neghen ponden grooten van de jaere ende ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke – ix pond grooten
Eeckhouck inhoudende vier spleten
Ontfaen van Gillis van Lovelde als ghecocht hebbende ter hauste de theinde van de eerste
splete vanden voornoemde houck tn pryze van thien ponden grooten van de jaere ende ougst
xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke - x pond grooten
Ontfaen van Willem Devos als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de tweede splete
vanden voornoemde houck ten pryze van achte ponden grooten van de jaerre ende ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke – viij pond grooten
Ontfaen van Frans Rehens als ghecocht hebbende ter hauste de thiende vande derde splete
vanden voornoemde houck ter pryze van zes ponden grooten van den ougst xvc tachtentich –
dus comt hier ghelycke – viij pond grooten
Ontfaen van Ghilein Vercoutter als ghecocht hebbende ter hauste de thiende vande vierde
splete vanden voornoemde houck ten pryze van twaelf ponden zes schellinghen achte
penninghen grooten van de ougst xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke xij pond vi schele
viij deniers grooten.
Hamhouck inhoudende drie spleten
Ontfaen van Christiaen DeWitte als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de eerste
splete vanden voornoemde houck ter pryze van thien ponden grooten van den jaere ende ougst
xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke x pond grooten
Folio 39

Ontfaen van Robert Conterville als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de tweede
splete vanden voornoemde houck ter pryze van achte ponden grooten van de jaere ende ougst
xvc tachtentich – dus comt hier ghelycke viij pond grooten
Ontfaen van Pierre Daneel als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de derde splete
vanden voornoemde houck ter pryze van thien ponden grooten van de jaere ende ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke x pond grooten
Peselhouck inhoudende drie spleten
Ontfaen van Pieter Declercq als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de eerste splete
vanden voornoemde houck ter pryze van aeleven ponden grooten van de jaere ende ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke xi pond grooten
Ontfaen van Noel Kieken als ghecocht hebbendeter hauste de thiende van de tweede splete
vanden voornoemde houck ter pryze van thien ponden grooten ende dit over den ougst xvc
tachtentich – dus hier ghelycke x pond grooten

Ontfaen van Willem DeWitte als ghecocht hebbende ter hauste de thiende van de derde splete
vanden voornoemde houck ter pryze van neghen ponden grooten van de jaere ende ougst xvc
tachtentich – dus comt hier ix ponden grooten
Corte thiendehier bestreckende over de stede ende cuere van Poperinghe tvolghende de
kercke van Sint V-Bertins in Sint Omaers
Ontfaen van meester Jan Beyens in hueren houdende de corte thiende van de proost van
Poperinghe eenen termijn van neghen jaeren ten pryse van drie ponden thien schelinghen
grooten sjaers gevallen Sinctjansmesse xvc eenentachtentich – dus hier ghelycke over vijde
van ixde jaer - - iij pond x schele grooten

Xjste somme – iij c lxxvj pond xvj schele viij deniers grooten

Hier naer volght de renten gheconsierdt toebehoorende den abt van Sint Bertins bynnen
Sint Omaers
Ontfaen van de wedewe Philippe Billiau ter cause van een jaer verloop van rente die zy
jaerelicx es gheldende den penning xvj gheypotequert op zyn huys ende erfve ghenaempt Sint
Joris bedraghende neghen ponden grooten by jaere ende dit over eenen jaere de bamesse xvc
tachtentich – dus comt hier ghelycke – ix pond grooten
Xijde somme – ix pond grooten
Andere ontfanck
Item van dies den ontfangher schuldich ende tachter bleeft inde laetste rekenynghe vande
jaere lxxix bedraghende ter somme van hondert viermael twintich ponden vichthien
schellinghen thien pennynghen grooten thien deniers parisis volghende tslot van de
rekenynghe – comt hier ghelycke c iiij xx pond xv schele x deniers grooten x deniers parisis
Xiij de somme - c iiij xx pond xv schele x deniers x deniers parisis

Totale somme van de ontfanck die bedraegt - Viij c lxviij pond xj schele xj deniers
grooten vij deniers parisis

Betalynghen ghedaen jeghens den voornoemde ontfanck
Mysen van justicien
Betaelt Clays Babelaere als betaelt hebbende Toussain Deveren, bailliu van pennynghen by
hem verschoten in texerceren van syn officie blyckende by byllyette onder zyn thantecken in
daten van de vde in februari lxxxi bedraghende lvij pond v schele parisis mits dexecutie van
twee persoonen metten zwerde – comt hier – iiij pnd xv schele v deniers grooten
Betaelt Clays Babelaere tresorier van Poperinghe als in pennynghen verschoten hebbende an
de wethouderen van dexecutie van twee persoonen by naemen Mahieu Deconinck ende
Frans Roelens met de zwerde – par acquyt onder thantecken vande wethouderen in daten van
de xvj de in octobris bedraecht hier – xx schele grooten
Betaelt Tousain Deveren, bailliu als van penninghen by hem verschoten in texerseeren van
syn officie bedraghende by byllyette onder zyn hantecken in daten vande xxxste in december
xvc tachtentich bedraghen tsamen hondert viermaeltwintich aeleven ponden zeventhien
schellingen parisis – comt hier betaelt – xv pond xix schel ix deniers groten
Betaelt Jan de Noormam cipier vande ghevanghenesse de portie ghegeven thebben in
vanghenesse ande ghevanghen blyckende by byllyette ende par acquyt in daten vande xvde in
decembris xvc tachtentich onder zyn hantecken vedraghende xiiij pond xij schele parisis comt
hier betaelt – i pond ij schel iij deniers grooten
Betaelt Meester Jan Mazeman, greffier ter cause van zyne vacatien dienst ende salaris in de
greffye van Poperinghe metgaeders van de jaer pensyoen ghevallen St. Jansmesse xvc
eenentachtentich, bedraghende tsjaers by bylliette onder zyn hantecken iiijxx xiiij pond viij
schele parisis – comt hier betaelt – vij pond xvij schele iiij deniers grooten

1ste somme – xxx pond xiiij schele ix deniers grooten

Pensyoenen ordinaire
Betaelt Toussain Deveren, bailliu te rcause van twee halve jaeren pensioen ordinaiere par
twee acquyten, tlaetste ghevallen Sint Jansmesse lxxxj tich comt over de voornoemde twee
halve jaeren betaelt – iij pond vj schele viij deniers grooten
Betaelt Jan De Noorman ende Jan Deworm over de vier dienaren van de heere over twee
halve jaren pensioen tlaetste ghevallen Sint Jansmesse xvc eenentachtentich blyckende by
twee acquiten bedraghende zes ponden grooten tsjaers – comt hier – vj pond grooten
Betaelt de dienaren over huerlieden ordinaire gaige vande heere ofte de bailliu gheassistreet
te hebben ter Sint Jansfeeste van Poperinghe vutyganck ougst xvc eenentachtentich – comt
hier betaelt par acquyt – vij schele grooten
Betaelt Clays Babelaere ontfangher vande afforage endee calvage vande wynen ende bieren
vande jaere xvc neghen en tzeventich ten sint Lucas daghe in octobre xvc tachtentich over zyn
ordinaire recht van zynen ontfanck – comt par acquyt iiij pond grooten
Betaelt de lantmetere over zyn oude ende ordinaire pensoen vande thiende vuyt te legghen
vande ougst xvc eenentachtentich in aeleven spleeten ende houcken comt hier par acquyt – ij
pond grooten

Ijde somme – xv pond xviij schele viij deniers grooten
Folio 42
Ordinaire maeltyden
Betaelt Tousein Deveren, bailliu ter cause van de maeltyt ter rekenynghe van de stede ende
tcontinueren van de college van de wet van Poperynghe par acquyt betaelt onder thanteecken
vande voornoemde bailliu in daten van de vijde in wedemaent xvc lxxxj bedraghende hondert
neghenthien ponden zesthien schellinghen parisis comt – ix pond xix schel viij deneirs
grooten
Betaelt Tousain Deveren, bailliu, tger cause vande maeltyt aen tcollegie vande wet gegeven
ten dage vande rekenynghe van de wezen, bedraghende hondert twaelf ponden parisis
blyckende by acquiten onder thanteecken van de voornoemde bailliu – comt hier betaelt – ix
pond xvj schele viij deniers grooten
Item overmits dat de bailliu van de jaere ende zomer xvc eenentachtentich niet gheschauwet
en heeft de straeten mits zyne apprehensie es de ordinaire maeltyt de collegie van de wetten
niet gegeven – daeromme hier – niet
Betaelt de maeltyt ordinaire an wethouderen commende van Poperynghe naer Yper ter
vercopynghe vande thienden van de ougst xvc lxxxj bedraeght by de ontfangher betaelt – iij
pond is chele viij deniers grooten
Iijde somme – xxij pond viij schele grooten

Betalynghen van hantwerck ende stoffe
Betaelt Olivier de Coninck ter cause vande refectie by hem ghedaen doen ten huyze daer hy
teghenwoordelick woonende es onder de halle, bedraeght xviij pond parisis blyckende by
byllyette ende certificatie vande greffier Maeman in daten vande vjde octobris xvc tachtentich
– comt hier – i pond x schele grooten
Betaelt Jacob Lucas van de refectie hebbende ghedeaen doen aen een keete staende op de
landen by hem in pachte ghehouden van Mahieu van Renynghe ende zyne kynderen,
bedraghende iij pond vj schele parisis blyckende by billyette ende onder thanteecken vande
pachter comt – v schele vj deniers grooten
Betaelt Christiaen van Beveren, pachte van de laekenhalle ende tcollege van de refectie
hebbende ghedaen doen op de laeken halle by Jacques Mazeman ende leverynghe ghedaen
vban de stoffe blyckende by hyllyette ende onder thanteecken vande voornoemde Jacques in
daten vande xxix ste in novembris xvc tachtentich bedraeghende – xx schele grooten
Betaelt Jan Struyve van refetie ende eenen nieuwen hoven hebbende ghedaen maken ten
huyze van Jan Wyts, ghevlucht ende by de voornoemde Jan i nhuerren ghehouden,
bedraeghende neghen ponden parisis, mits thout ghelevert omme de voorschreven hoven te
heelen, bylckende by byllyette i ndaten van de zesten decembris xvc tachtentich onder
thanteecken vande voornoemde Struyve – comt hier – xv schele grooten
Betaelt Jan vande Voorde, pachter van een behuisde hofstede wylent toebehoorende Mahieu
van Renynghe ghemeene met zyne kynderen van refectie hebbende ghedaen doen ter
voornoedme hofstede by Mahieu Hazebaert blyckende by bylliyette bedraeghende zeven
ponden twee schellinghen parisis onder thanteecken vande voornoemde Hazebaert comt hier –
xj schele x deniers grooten
Betaelt Clays Queecke pachter van joncker Pieter de Berty, ghevlucht by ordonnantie van
de burghmeesters ende schepenen van Brugghe van de refectie hebbende ghedaen doen ter
voornoemde hofstede vande jaere lxxix ende tachtentich onderteeckent Degroote
bedraghende de zelve ter somme van tweeneveertich ponden zesthien schele twee
pennynghen grooten vlamsch comt hier ghelycke – xlij pond xvj schele ij deniers grooten

Iiij de somme xlvj pond xvij schel vj deniers grooten

Andere diversche betaelinghen
Betaelt by der hant van Clays Melis ande bailliu van Poperinghe omme te betalen an de
moeder van de gasthuyze de somme van zeven ponden grooten spruytende over tzuyveren
van de vanghenesse ende een ander cleyn huyzeken vande cotagieuze ziecte par acquyt vande
baillu Tousein Deveren in daten vande xxiij ste in september eenentachtentich – comt hier –
vij pond grooten
Betaelt Jan Struyve bewonende thuys van Jan Wyts ghevlucht, staende in de Levestraete de
somme van vier ponden thien schelle parisis spruytende van say wolle, ghelevert den
voornoemde Jan Wyts joncwyf by laste vande voornoemde Jan de welcke hem zouden
valideren op de jaerschare xvc tachtentich die ghelevert waeren voor tsayssissement
blyckendde by certificatie ende onder thanteecken vande voornoemde Struyve – comt hier
ghelycke – vij schele i denier grooten
Betaelt Willem de Rycke ende Jacob Roelens, schepenen der stede van Poperinghe, over
huerlieden vacatien van ghevaciert hebbende van Poperinge tot Yper te verpachtynghe vande
thiende van de jaere ende ougst xvc eenentchtentich omme de kennesse te neemen met de
bortochte vande voornoemde vercochte thiende daerboven hebben hemlieden betaelt elck
thien schellinghen grooten – comt heir by affirmatie – xx schele grooten
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Betaelt sieur Jacques van Joye inde name van Jaspar vande Watere de somme van twee
hondert guldenen par acquyt in daten vande xvij december xvc tachtentich – comt – xxxiij
pond vj schel viij deniers grooten
Betaelt sieur Jacques van Joye inde name van Jaspar vande Watere de somme van drie
hondert guldenen par acquyt in daten vande eersen january xvc eenen tachtentich – comt hier
– l pond grooten
Betaelet Jaspar vande Watere ontfangher paer acquyt ende ghehouden aen Reynout
Wieryck in daten vande iij in meye xvc eenentachttich de somme van hondert veertigh
ponden zeventhien aelvenen penninghen grooten comt hier ghelicke - C xl pond xv ij schel
xi deniers grooten
Betaelt Jaspar vande Watere ontfangher par aquict de somme van eenentzestich ponden vijf
schele thien pennynghen grooten in daten van de ix de in juny eenentachtentich dus comt hier
ghelycke – lxj pond v schele x deniers grooten

Betaelt aen Jaspar vande Watere ontfangher ter twee stonden de somme van vier hondert
guldenen par acquyt in daten vande xvide in september xvc eenentachtentich ende andere in
daten vande xvde maerte – comt hier – lxvj pond xiij schele iiij deniers grooten

Vde somme – iij c lx pond xj schele iij deniers grooten

Betaelynge vande rechten
Betaelt Jan De Conynck ghetrauwet hebbende de wedewe van Andries Gillis ter cause ende
over de helft van een reste van twaelf ponden parisis tsjaers deen pennyng xvj de –
gheypotyquert op de hofstede van Mahieu van Renynghe, ghevlucht, ghemene met zyne
kynderen, daer Jan VandeVoorde wonende es, ende dit over een jaer ghevallen in cotobre
xvc tachtentich den vde pennyng gheminct blyft – inne betaelt – ix schele grooten
Vjde somme – par foy
Betaelinghe van de vyffsten penninck vnde jaere xvc tachtentich ghedaen ende ander
oncosten
Betaelt meester Jan Beyens ontfangher vande vde penninck vande jaere xvc tachtentich
vande proosthye ende andere partyen van goedynghen den heer van Sint Bertens
toebheoorende, gheleghen bynnen de stede van Poperynghe ende van de calmage ende
afforage van de wynen ende bieren, de somme van zessentneghentich ponden achte
schelinghen parisis metgaeders de proprieteyt vande elsten par acquyt in daten vande xxxste
septembris xvc eenentachtentich – comt hier betaelt – viij pond - o – viij deniers grooten
Betaelt Jacob Lucas als betaelt hebbende de vde pennynck van vijf ghemeten elst toebehoort
hebbende sieur pieter de Berty ghevluchte ende dit vande jaere xvc tachtentich par het acquyt
gheexhibeert in de rekenynghe van de jaere lxxix ter ghelycke instantie van de ovornoemde
vde penninck, comt over tvoornoemde jaer – xij schele vj deniers grooten
Betaelt vande vde penninck van de jaer xvc tachtentich vande ijde – iijde – iiijde – vde – vjde
– vijde – viijde – ixde ende xde sommen ghereserveert de calmage ende vde somme begrepen
bedraghende de voornoemde somme in ’t generaele ter somme van twee hondert vier mael
twintig vier ponden vijf schele vier penninghen grooten danof de vde penning bedraght ter
somme van v schele vier deniers ix parisis – xxvij pond viij schele i denier grooten
Betaelt van diversche briefven commende van tcollege van Brugghe als vande ontfangher
Van Watere – de somme van – xiiij schele iiij deniers grooten
Betaelt van veele ende diversche briefven ghezonden thebben an de pachter tot Popeyrnghe
daer by zy vermaent ween huerlieden pennynghen up te bringhen ende commen betaelen
huerlieden apcht – bedraeghen – xxiij schele groten
Betaelt van veele ende diversche byllyetten ghezonden thebben omme te placken an tloy huys
tot Poperynghe omme aeldynghen te adverteren vande verhuerynghe vande huysynghen ende
landen, metgaeders vande thienden van de heere bedraghende - Xxvij schele viij deniers
grooten
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Item voor tstellen vande inventaris ende staet vande ghesaysierde goedynghen gheexhibeert
met de rekenynghe mits de grooten ende waren aerbeit hy daerinnen ghehadt heeft ende zyn
neerstich debvoir zal ulieden ende de ontfangher gheleiven toe te legghen de somme --Voor tstellen ende grosseren van dese rekenynghe – ij pond x schele grooten
Voor tdobbeleren van de zelve rekeninghe
Item de ontfangher voor zyn salaris ende ontfanc mits sy groote ende zware moyte ende
aerbeit heeft in tbescrive nvande pachters ende vertieren mits dat het alle cleene partyen zyn
zullen mijn heere ghelieven boven de twee hondert guldenen den ontfangher toegheleyt zynen
salaris te augmentren thuerlieden discretie in regarde als boven – xxxiij pond vj schele viiij
deniers grooten
Den ontfangher over zyne vacatien van ij ponden over naer Brugghen ghereyst hebbende
omme mijne heeren burchmeesters ende schepenen zyne rekenynghe te presenteren ende

wederomme naer huys ghevasiert mits de groten ende periculeuzen wech ende oirboyre heeft
hy ghevaciert
Den ontfangher over zyne vacatien naer de presentatie van zyne rekenynghe heeft
ghebesoingiert met myne voornoemde heeren in het doen van zyne rekenynghe.
Betaelt de auditeurs van dese rekenynghe ghedenomeert in tslot vna dese – ix pond
Item voor tleezen ende appostilleren – x schele
Item de sergeanten vande cannen bewaert hebbende de drie gheduerende dese rekenynghe –
vj schele
Item de conchierge voor hueren dienst gheduernde de zelve rekeninghe iij schele
Item voor de dienaers – v schele
Totale somme van viiij geen bedraecht – vc lxxij pond i schele vj deniers grooten
Den ontfanck bedraecht als hier vooren
Dus heeft meer ontfanghen dan vuytghegheven – ij c iiij xx xv pond v schele v deniers
grooten
Dese rekenynghe es aldus ghedan ghesloten ende ghearresteert gheweest by dheeren Jacob de
Broucqxsulx ende Joos de Caboter, burghmeesters metgaders meester Francoys de Groote
greffier van de stede van Brugghe – item Thomas Schoters ende Charel van Cappelle
burghmeesters ende meester Laureyns de Aula greffier slands van de Vrye als by de collegie
daertoe ghesommeert
Ghedaen den xxviij dach van julius xvc lxxxij

