Jaar 1573 - Renten - SAP 395
Retroacte uit een dossier van het jaar 1694 - SAP 162A - Nummer 34
Extraict vuyt het registre van weezerie der stede ende jurisdictie van Poperinghe
inhoudende de goedynghen van de weezen - resorterende onder burghmeesters ende
schepenen der voornoemde stede ende jurisdictie als oppervooghden van diere alwaer onder andere staet tnaervolghende - folio 331 verso - Het register is niet meer
aanwezig Vraemvooghden van Clayken de soone van Mauris Bavelaere te catheile hem
opghecommen byde afflivigheyd van Mayken - de weduwe van Gadifer Beke - zyn
grootmoedere - van verloopen van renten tot den daghe van hedent lxxij pond x schele parisis
-sonder meer - clevende aen de vooghden eerst een losrente vn xxiiij pond parisis tjaers - den penninck xvj - op t'goedt van Jan de
Backere - vallende altydts den xxiij in wedemaent naer tbewys van de briefven
Item een losrente van xxiiij pond parisis tjaers - de pennynck xv - op 't goet van Adaaien
Stocman - in de prochie van Pitgam - vallende altydts op de paesschedagh naer tbewys van de
rentebriefve
Item een losrente van xxiiij pond parisis t'jaers - den penninck xv - op t'goet van Jan de Ducq
in de voorseide prochie van Pitgam - vallende altyts den 6 in lauwe
Item een losrente van xxiiij pond parisis tjaers - den penninck xv - op tgoet van Balthazar de
Jaeghere inde voorseid prochie van Pitgam - nu d'aeddinghen van Charles Schacht - vallende
altydts den x in sporcler naer tbewys van de briefve
Item vier ponden thien schellinghen parisis tjaers losrente - den penninck xvj - naer eenen
vrief van xviij pond parisis tjaers op tgoet van Loys Elias - by de groote steenbrugghe ghemeene met d'ander aeldynghen vande voorseide grootvader -vallende altydts den ijde in
wedemaent - naer tbewys vande rentebriefve
Item een losrente van ix ponden parisis sjaers - den penninck xv - op tgoedt van Jacob
Boeyflieu in de prochie van Wormhoudt - vallende altydts den xxjste novembre naer tbewys
vande brieve
Item een losrente van xij pond parisis tjaers - den pennynck xv - op tgoedt van Bouldwyn Boo
- inde prochie van Pitgam - vallende altydts den xx octobris naer tbewys van briefve Item heeft ghederft een zelveren zoudtvat wegende ij oncen Item in onghereede schuld moet ontfanghen van Loys vande Dorpe over zyn portie van xxiiij
pond parisis sjaers lyffrente byden voornoemde Dorpe ontfanghen vande voorseide groote
vrauwe over vier jaeren - tlaetste gevallen te bamesse xvc lxx - de somme van xix pond iiij
schele parisis
Item heeft noch goedt aenden selven Dorpe over zyn portie vande helft vande coop van eenen
verbrande hofstede binnen Ste. Winox Berghe - viij pond viij schele parisis
Item heeft goet aen Loys Elyas over zyn portie in xxiiij pond parisis sjaers lyffrente - als
boven by den voornoemde Loys ontfanghen vande neghen jaeren - tlaetste ghevallen in ougst
xvc lxxij - xviij pond iiij schele parisis daer jeghens moet betaelen Loys Carton van baete
vande losrente lxv pond viij schele parisis - men houdet by schepenen Actum den xvij april xvc lxxiiij naer paesschen - borghe Willem van Bucqueu over Jheroon
Bavelaere ende over Clays Beke - Jan Adam de weeze es tachter xxiiij pond xiiij schele viij
deniers parisis - 75 - vernoucht onder protestatie 76
Naer collatie accordeert - toorconde ande greffier Poperinghe Philippe raulé

Het register van de renten –
SAP 395 – in een betwijfelbare
toestand…

Register van ordinantien
– verbanden –
weezeghelde etc …
Der stede van
Poperynghe –
Beghinnende int jaer xvc
lxxiij

26 juni 1573 – Jan van Bethelem, levering van hoppe - Renten SAP 395 - Folio 1

Jan van Bethelem
filius Legiers, in
persone
kendt schuldich te
zyne Jacob Bouldede,
present ende de
kennesse accepterende,
de somme van drie
ende twyntich ponden
grooten vlaemsch van
coope ende leveringhe
van hoppe
Te betaelene te
vastenavond
eerstcommende,
wesende de xxiij
february lxxiiij daerinne verbindende
vijf vierendeelen saeylande ligghende inde Wipperhouck
met de zuudhende op de Bethunedreve - van westen Maillart van den Ameele- doostzyde
sijne moeder
Item ij lynne hoppelandt in de zelve houck
d’oostzyde Jaspar Huyghe - tzuudhende Lauwers Mortier - de westzyde Jacob van Bethelem,
de voorschreven ij parcheelen zynde patrimonie van zijne vadere
Item ij ghemeten een roede meerschlant in de prochie van Hondschoote inden groote
meersch, ghecocht jeghens Digereux Courtewille - hem comparant toebehoorende ter cause
van zijn huysvrauwe omme by ghebreke van betaelynghe vande voorseyde schult te daeghen vallende – up tzelve
lant voorschreven verbandt te verhaelen
Actum ter presentie ende kennesse van Louwys Makeblyde, burghmeester ende Cornelis
Deschottere , schepene
Den xxvide in wedemaendt xvc lxxiij
1 juli 1573 – Pieter Moenaert heeft schulden bij Jan Pilgherem - Renten - SAP 395 - Folio 1
Pieter
Moenaert kend
schuldich tzyne
Jan Pilgherem
present ende de
kennesse
accepterende de
somme van
xviij – 18 pond grooten
vlaemsch van
coope ende
leveringhe van
baeyen te betaelen te syncxen xvc lxxiiij -

daerinne verbindende de helft van vij vierendeel meerschlands inde Schoudemondhouck achter de hofstede daer twyff van Christiaen Dobbele nu te tyden woonende es tnoordhende op de Coestraete - doostzyde in de beke - zuuver ende onbelast –
belovende zulcx te garanderen omme by ghebreke van betaelynghe de voorseide ghekende
schuld te daeghe vallende - daernaer te recouvereren
Actum ter presenite van Pieter Eeveraerd ende Cornelis de Scottere schepenen - den j ste july
1573
12 juli 1573 – Leenemolen – SAP 395 – Renten – Folio 1 verso

Pieter Fobert filius Jooris, machtich by procuratie speciale ende irrevocable over meester
Gheleyn de Broele –
heeft ghecocht ten proffyte vande voornoemde meester Gheleyn – jeghens Pieter
Haeghebaerdt ende Christine – zyne huusvrauwe –
eene erfvelicke losrente van drie pond grooten tsjaers – den penninck zesthiene –
voor de somme van XLVIIIJ pont grooten vlaemsscher munte –
vallende altyds den xjde in de hooymaendt – ‘t eerste xvc viernzeventich ende alzoo voorts
totten lossynghe van diere –
te doene teene payement, met zulcke pennynghen als waermede men de imposten van de
domainen ten tyde van de lossynghe betaelt werden –
daerinne verbindende zes ghemeten lands metter muelene – huusynghen ende alle andere
cathelen – groene ende drooghe – daerop staende inde Licenthouck – gheseyt de

Leenmuelene –
upden noorden ende westen een lande van de weeuwe ende kynderen van Clays Brewaere –
van zuuden tlant van Chrsitiaen de Berch filius Jacobs, ghenaempt tSteentken –
inninghe naer costume deser stede.
Actum den xijde july xvc lxxiij –
present Loys Makeblyde ende Nicolais van Langhemaerck – vervanghende Pieter Everaerdt –
Jacob Baerthier ende Cornelis de Schottere, schepenen
In de marge staat er:
Deze rente van drie ponden grooten hierby ghementioneert is gheleit by Pieter Salomé inde
handen van Guillaume de Vos,
volghende de kennesse van Jooryngken, de wedewe vanden voornoemden Guillaumes ende
Clais Devos – beede ten desen present.
Actum present Jan Fobert, vervanghende Jacques Wyts, schpenen, den vijste juni 1617

18 juli 1573 – Pieter Titelmans’ erfvenis is goed voor een lening aan Antheunis Maes en
Maertyncken van de Valcke - Renten - SAP 395 - Folio 1 verso

Jacques Everaert - machtich by procuratie speciale over den prior ende generale convente
vande predicaren binnen de stede van Yperen heift ghecocht ten profytte van de voornoemde convente - jeghens Antheunis Maes ende
Martyncken zyne huusvrauwe eenen erfvelycke losrente van xij pond parisis sjaers - den pennynck xvj - voor xvj ponden
grooten –
te lossene by twee stonden te achte ponden grooten - tsamen met zulcken ghelde ende
vallende teersten jaer den xv octobre xvc lxxiij ende also voorts ende dat in vulcomminghe
van zekeren testamente ghemaect by wylen meester Pieter Titelmans in zyne levene
inquisiteur van de christen ghelove –

den voorseiden clooster ghegheven - up pene van zekere goddeljken dienst - daerinne
tvoorseide cloostere ende convente gheobligeert es –
ende om tselve te vulcommen hebben daer inne verbonden een huus, ervfe ende catheelen stande in de Yperstraete ghenamdt de Valcke streckende van vooren ter straete - achterwaert totten erfve vande kercke van Sint Jans doostzyde tValckenstratken - de wetzyde thuus van Fransois Hancx - zuuver ende onbelast
Actum den xviij-ten july xvc lxxiij
Present Maelen de Plackere - Christiaen de Berch - Loys van Ghoostene - Daniel Devos ende Corneles de Scottere - scepenen
Pieter Titelmans (Hasselt (Limburg), 1501 - Kortrijk, 5 september 1572)

22 juli 1573 – Mailiaerd van de Eenode verkoopt hommel - SAP 395 - Folio 2

Maliaert vande Enode filius Loys verkent vercocht thebbene Gossaert van Sint Pol
alzulck plock van hommele als hy Mailaert sal connen plocken up derfve van Willeken van
Sint Pol inde Haeghebaerthouck
daer den zelven Mailiaert in hueren heift ende dat voor alzulcken prys als de selve hommele
ten plocktyde lxxiiij sal ghelden in ghevalideerde ghelde by den ponde ende byden hondert ende sal daer mede doen betaelen jeghens over de reste van landspacht te baefmesse xvc lxxj
van de somme van xxiij ponden parisis ende voorts vande jaere lxxij ende lxxiij –
twelcke hy alle es zonder prejudicie van de pacht sprekende up de wedeuwe van Loys van
Enode
Actum den xxij july xvc lxxiiij

Present Nicolays van Langhemersch - burgmeester ende Loys vande Ghoostene ende es
verschooten te lyfcoope viij ponden parisis danoff deen helft paeyment es
Eodem - 22 juli 1573
22 juli 1573 – Jan Cathoire heeft schulden bij Jan Cues - SAP 395 - Folio 2

Jan Cathoire kend schuldich tzyne Jan Cues de jonghe
de somme van xiiij pond xij schele v deniers grooten –
van coope ende leverynghe van wolle te betaelen met hoppe onthier ende Sint Cathelynedaeghe eerstcommende daerinne verbindende de plock vvan twee hommelhoven vande jegehnwoordige jaere deene up dervfe van de disch van Si!nt Bertens – dander op zyn vercoopers ervfe - omme by
verbeurte de voorseide somme te daerup te verhaelen
Actum den xxij july 1573
Present Loys Maekblyde ende nicolais van Langhemersch burghmeester
30 september 1573 – Gillis Purin leent het wezengeld van de kinderen Vrambout - SAP 395 Folio 2

Gillis Puvin nempt te weezeghelde vande kynderen van Jaeques Vrambout - danoff voochd
es Jacop van Lovelde de somme van xxxvj ponden parisis sjaers - den penninck xvj - voor xlviij ponden grooten
drie jaren naer costume - mids ten eynde de drie jaeren oplegghende tcapitael ende verloop ofte verleenen suffisante hypotheque ende breeder ten consente vande voornnoemde vocht –

in verzeekerthede van welcken verbynt daerinne zeven ghemeten lants onder hofstede ende
zaylands met de groene catheelen ende toebehoorten staende up de zelve zeven ghemeten ligghende inde Lissenthouck - van noorden ant lant van Fransoys Questroy metten oostzyde
west an tlant van Christiaen Melis vallende byden eerste jaer den xxxden septembris xvc lxxiiij ende also voorts den ....
4 september 1573 – Crispyn den Verlie dient zijn hop nog te betalen aan Jan van Beteleem SAP 395 - Folio 2 verso
Crispyn den Verlie
verkendt schuldich te
zyne Jan van
Beteleem filius
Legiers
van coope ende
leverynghe van
hommelle te betaelen
al teen paeyemente –
verthien daeghen voor
kersmesse
eerstcomende off
binnen de mesdaeghen
onbegrepen op de
verbintse van zes
ponden parisis ten
proffytte vande
vercoopere ende ghelycke zes ponden parisis ten profytte vanden ghemeenen aermen daerinne verbyndende de helft van de huuse - erfve ende parcheelen daer den selven Crispyn
nu woont staende up de Nieumaert tusschen Fransoys Jacobssone ende Lauwers Pilgrem de jonghe
Actum den vierden septembris xvc lxxiiij Present L. Vande Goosthene ende Daniel de Vos - scepenen
Onbegrepen wordt heir gebruikt als het omgekeerde van inbegrepen.
7 september 1573
– Vier beurzen
voor vier arme
kinderen - SAP
395 Renten – Folio
2 verso
In persone Eerw.
Heere meester
Jacob de Craene,
licentiaet inde
rechten,
voor Lowys
Makeblyde, burhgmeester ende Gillis de Bergh filius Jacobs, schepene,

heeft te kennen dat omme de
goede jonste ende affectie die
hy draeghende was tot den
aermen vande stede van
Poperynghe
ende tot lavenesse van zyne
ziele,
hy ghedelibereert was te
begiften ende geeft mets
desen by zijne vrye wille,
zonder persuagie ende
onbedwonghen den disch van
Sinte Bertins binnen den
voorseide stede van
Poperynghe
de somme van vierhondert
pond grooten vlaemsch,
wesende de penninghen hem
toestaende ende
toebehoirende ter cause
vande contracte van
huwelicke gemaect tusschen
tcomparant ende joncvrouwe
Cathelyne Zwanckaert
zijne gezelnede
in daten vande xxste in ougst
xvc vijftich eerst
geconfirmeert voor
landhouders, schepenen ende
cuerheren slands van
Vuernambacht, den xxix ste
in hooymaendt xvc lj –
de voorseide iijc ponden grooten zullen geemployeert wesen tot onderhoudenesse van vier
kinderen by vier buersen ter eeuwigheid,
danaff hy comparant van nu gheeft ende hem ontmaect van deene helft, te wetene van twee
hondert ponden grooten omme die te employeren ten behouve als vooren,
Reserverene tzynwaerts dandere ghelicke ijc ponden grooten, zyn leven lanck geduerende,
willende dat naere dien tselve ende alle proffyten zullen toecommen de voorseide disch,
ten fyne ende behouve als vooren
Ghevende voorts te proffyte van de voorseide aermen, zyn signet, - zegelring - een gouden
rynghe metghaders eene andere gouden rynghe, te wetene met een poincte van diamant – een
robyn ende een
tournois, daertoe een ghouden roedekin ende voorts
alle zyn abyten cleederen, zeghelen ende signet, diemen bevinden zal tzynde aflivicheyt om al
tselven by de voorseide dischmeester gheimplyeert te zyne ter lavenesse vanden armen,
behoudens tgebruyck van dien zyn leven lanck gheduerende
Ende weesende alle op conditie dat de voorseide dischmeesters ende huerlieden naercomers in
officie,zullen vervolghen trecht vande voorseide contracte van huwelick jeghens meester
Franchois Koose, als hebbende in huwelick rjonckvrouwe Marie de dochtere van wijlen

Franchois Dehaeck ende van de voornoemde jonvrouw Cathelyne Zwanckaert, in haer leven
wettelicke huusvrouwe vande comparant
ende voorts jeghens den zelven meester Franchois hem loonende vooghd ende curateur van
Pieter Dehaeck, zoone van de voornoemde wijlen Franchois Dehaeck,
dat ende voor elcke juge als dat toestaen zal ende des nood zynde –
waertoe de voornoemde comparant heeft belooft alle hulpe ende assistentie naer zyn
vermoghen.
Actum ten presentie van Jooris vande Goorsteene, gasthuusmeester ende de voorseide disch
over den aermen der voorseide stede van Poperinghe accepterende.
Den vijst septembris xvc lxxiij
11 september 1573 – Jacob vander Haeghe heeft schulden bij Maillaert Maes - SAP 395 Folio 3 verso

Jacob vander Haeghe kend schuldich zynde Maillaert Maes present ende de kennesse accepterende de somme van xij ponden grooten vlaemsch van coope
ende leveringhe van een vette koeye - botere ende vleessch –
te betaelene deen helft bynnen de maend van maerte naerstcommende ende dandere helft binnen een jaer naer date deser ende inghevalle de betaelynghe by den
voornoemde Jacob nyet ghedaen en wert vande eersten paeymente binnen de voorseide maend van maerte eerstcommende - wert de gheheele schuldt
alsdan gevallen ende exequitoire daerinne verbindende zyn huus , ervfe ende cathelen in de Nyeustraete tusschen de huusen
van Jan van Dammere ende Jan vander Haeghe - daer hy debiteur nu woonende es - ende

voorts alle zyn goed - present ende toecommende ome by gebreke van betaelinghe van
'tvoorseide paeyement - ende elck zonderlinghe daeranne te verhaelen
Actum den xj september xvc lxxiij
Present Loys Makeblyde - ende Nicolays van Langhemersch, burghmeester
16 september 1573 – Gillis van Simpol geeft een rente aan Jan Hanssen en Cathelynne - SAP
395 - Folio 3 verso

Gillis van Simpol heift ghecocht jeghens Jan Hanssen ende Cathelynnne zyne huusvrauwe
een erfvelycke losrente van x pond parisis sjaers - den penninck xvj – voor xvj ponden
grooten - houdende hem vernoucht –
vallende het eerste jaer den xvj de septembris xvc lxxiiij ende also voorts ende daerinne verbyndende een huus, erfve ende cathelen staende inde Hondstraete tusschen den huuse van Jacques Eeveraert - ende houdt van oosten ende van westen ende
zuuden de schotterye
van Sint Sebastiaen - noord up de hondstraete ende dat me zulcke
Actum den xvj 7bre xvc lxxiij
present jacques Rouveroy - Eeveaert - Daniel Devos ende Schottere - schepen Botteris
15 september 1573 – Jan Hansteen houdt koopdag - SAP 395 - Folio 4

Jan Hansteen transporteert in de handen van Gillis van Simpol de somme van lv ponden vier schele elf deniers parisis ghevende an Pieter Eeveraert –
commende van de coopdach vande zelven Hansteen - te betaelene ten paechente vanden
selven coopdach
Actum den xvden 7bris xvc lxxiij - present Rouveroy ende Everaert- schepenen
15 september 1573 – Maillaerd van Enoode heeft schulden bij Gadifer Wyts - SAP 395 Folio 4

Mailardt van Enoode verkendt schuldich te zijne Gadifer Wyts
de somme van xxv ponden v schele grooten- te betalene... deen helft - is doorschrapt als de thiende valt die hy Gadifer ghecocht heift jeghens myn heere den proost de leste te Sint Jansfeeste vuthang van oust lxxiiij oft binnen de hommelplock daer naer
eerstvolghende in verzeekerthede
van welck verbynt daerinne vier gryze gheryghe koeyen medsgaders den hommelblock van
drie duusent pitten - ende de perssen daermede ghaende up thommelhoff toebehoorende
Willemken - tkynt van Slaers van Simpol ligghende byden teghelhovene
Actum den thiende octobris xvc lxxiiij
Present Loys vande Goostene ende Daniel de Vos, schepenen
ende de voornoemde somme van coope van eenen thiende ende hommele
Eodem
10 oktober 1573 – De gasthuismeesters geven een lening aan Joos de Haene en Magdeleene SAP 395 - Folio 4

Jan Makeblyde, Joos Denys ende Jacob Denys filius Joos - als ghasthuusmeesters deser
stede –
hebben ghecocht jeghens Joos de Haene ende Magdeleene zyn wyff
ten proffyte vande voorseide ghasthuuse - een ervfelicke losrente van xij pond parisis sjaers den pennynck xvj - omme iiijxx xij parisis - vallende altyds den xde octboris - deerste xvc
lxxiiij
ende also voorts tot de lossynghe te doene met pennynghen van permissie ende daerinne verbindende twee ghemeten lands - erfve ende cathelen - groene ende droeghe
- behuust ende behoft - binnen dese stede op de Werfstraete streckende van vooren ter straete - actherwaerts tot de erfve van de wedewe van Janes Doom tzuuhende dhofstede ender landen van Pieter Makeblyde - met zyne consoerten - tnoordhende
de voornoemde wedeuwe van Jacob Doom - innynghe naer costume deser stede Actum den xste octboris xvc lxxiij
Present Nicolais van Langhemersch burghmeester - Pieter Eeveraert – Loys vande Goostene Jacob Baerthier ende Gregorius Cloribus, scepenen

12 oktober 1573 – Renten – SAP 395 – Folio 4 verso Werf
Boulduyn Bueten
heift ghecocht jeghens
Joos de Haene ende
Magdalene zyn wyff
een erfvelicke losrente
van twee pond grooten
sjaers – den pennynck
xvj –
omme xxxij pond
grooten Vlaems –
vallende altyd den xij
de october –
deerste xvc lxxiiij
ende zo voirts totten

lossinghe te doene met zulcken somme daerinne verbindende een hofstede, erfve ende
cathelen – groene ende droeghe –
groot de lande ij ghemeten of daerontrent ligghende op de Werfstrate achterwaerts tot den
erfve van de wedewe van Jacob Doom – tnorthende de zelve wedewe ende tzuudhende Jan
Makeblyde – inninghe naer coustume
Actum den xij october 1573
12 oktober 1573 – Vedast Lammoot leent het wezengeld van de kinderen Hazebaerd - SAP
395 - Folio 4 verso

Vedast Lammoot nempt te weezeghelde van de kinderen Hazebaerd als voogd van de
kinde van Jacob Hazebaerd de somme van xviij pond parisis sjaers - den penninck xvj - in principale xxiiij pond grooten
drie jaeren lanck - naer coustume by wezeghelde –
belovende tende van de drie te brengen suffisante hypotheque ten contentemente van de
voornoemde voogd ofte tprincipael te restitueren - deerste vallende den xij octobris xvc lxxiiij
ende alzoo voorts waer vooren hem borghe ende principael verbindt Jan Hendryck - daerinne
ghecondempneert Actum den xij octobris 73 –
Present Loys Maekblyde - burghmeester - ende Pieter Eeveraerd, schepene
12 oktober 1573 – Gadifer vande Berghe leent het wezengeld - SAP 395 - Folio 4 verso

Gadifer vande Berghe nempt te weezeghelde vand voornoemde Kaerle inde voorseide
qualiteyt vj pond passiis sjaers - den penninck xvj - daeraf tprincipael viiij pond grooten drie jaeren naer cosutume deerste ten xij octbrois 74 - ende alzo voorts ende belovende tende drie jaeren te doene
hypotheque suffisante in conditie vande voogd ofte oplegh van de principaele ende verloop - daervooren borghe ende princiael Jan van de
Berghe filius Clays Actum ende present de zelve
12 oktober 1573 – Maillaerd vande Eenode heeft schulden bij Jan de Buckere - SAP 395 Folio 4 verso

Maeilaerd vande Eenoode kent schuldich zyne Jan de Buckere
xl pond grooten vlaemsch van coope van een huus, leverynge van biere ende ander ghemeens
- te betaelene in beliefte van de voorseide Buckere –
daerinne verbindende tvoorseide huus met een stal daerby staende ipde meessenstraete daer hy Maellaerd woont metssgaders v- 5 - koeyen en zwyn - ij bedde ghestoffeert - twee laeden ende strapeteel twee vrauwerocs - een vrauws kerle - ij mansmantels met een wambuys - twee zwerte coussen
- een brander met een spit - 4 ketels - vj tinnen platteelen - een staelyser - iij paer slaeplakens
- een hangsele
Actum eodem - present dezelve
14 oktober 1573 – Caerle Caussie stelt borg voor het wezengeld - SAP 395 - Folio 5
Caerle Caussie verbynt inden handen van Simon vande Berghe
een huus, erfve ende cathelen staende up dYperstraete van noorden thuus van Fransoys vanden Maerle - van oosten Philips Billaur - west op de
straete - medsgaders alle andere ende dandere cathelen ende wynckelwaeren wezende inden
zelven huuse ende een hommelblock ende perssen op eenen hommelhof inde Meessestraete toebehoorende Joos Denys ende bovendien alle de hommelperssen up derfve van de disch van Ste Bertens - ligghende up
de Reneghelststraete - ghenaemt stallyzerken -

ende dat in verzeekerthede ende contreborche van de somme van xlv ponden grooten
weezeghelts van zyne kynderen vande eersen bedde - waervooren den zelven Simon
borghe es - te wederborghe over den voornoemde Kaerle ende voorts van xij ponden grooten
die den selven Kaerle schuldich es den voornoemde Simon van gheleenden ghelde
Actum den xiiijde octobris xvc lxxiij
Present Pieter Eeveraert ende Cornelis de Schottere - scepenen

SAP 95 - Folio 5
15 oktober 1573 - Borg over de ontfangher van de raad van Mechelen – Renten SAP 395

Meester Jacob Vande Doene kent ende constituteert hem borghe over Wouter Blaze,
ontfangher, duerwaerder ende sergeant vande wapene vande Coninklicke Majesteit
in zijnen grooten raed te Mechelen,
voor de somme van ijc ghuldene ende daerinne ghecondempneert.
Actum ten camere den xvste octobre xvc lxxiij
Present Nicolas Van Langhemeersch, burghmeester ende Pieter Rouvroy, voorschepene
15 oktober 1573 – Joris Visage heeft schulden bij Pieter Metsu - SAP 395 - Folio 5

Jooris Visage kendt schuldich te zyne Pieter Metsu filius Daniels
de somme van neghen ponden grooten van coope van een merrie te betaelen by twee ponden
grooten sint Martinusmesse eestcommende drie ponden thien schele grooten te paesen xvc lxxiij
ende de reste te ougste daernaer onbegrepen oft elck payement xiiij daghen daer naer
onbegrepen
mids conditien indien hy elckx payement neit en betaelt ten daghe oft xiiij daghen daernaer
onbegrepen met den gheheele schult gehvallen daer inne verbyndende onderhalf ghemet zes
roeden alndts - erfve ende catehelen ligghende idnen peselhouck zuuver ende onbelast - van oosten teslt vande kynderen van Gilles de Roode - van noorden
claeys Merlevede filius Christiaens Actum den xvden octobris xvc lxxiiij
Present Pieter Rouveroy, voorschepen
17 oktober 1573 – Ghelein Alaert heeft schulden bij Jan Caussie - SAP 395 - Folio 5 verso
Ghelein Alaert verkendt schuldich te zyne Jan Caussie als ghetrauwet hebbende de dochter
van de selven Ghelein -

de somme van xvij pond grooten - van gheleenden ghelde te betaelenne by drie ponden
grooten sjaers danoff teerste jaer vallen ende verschynen sal den eersten january eerstcommende
ende also voorts van jare te jare telcken drie ponden grooten toten vulle betaelinghe in verzeekerhede van welcken verbyndt daerinne
een huus, staende up derfve van dabdesse van Meschen
medsgaders zulcke ervfe als hem Ghelein aldaer teobehoort op de Nortstraete daer Jan de
Coninck nu woondt mids conditien indien den selven Ghelein ende zyn de aeldynghen
middelertydt tselve huus wilen vercoopen sal den voornoemde Caussie zyne pennynghen vooren uvyt hebben vande ghereedden ghelde
achtervolghende de voornoemde
payemendten –
eer anderstont de leste sal deelzaem
wezen
ende in betaelinghe vande
naercommende paeyementen vande
selven huuse
Actum den xvij de octobris 73 Present Pieter eeveraert ende
Cornelis de Schottere, scepen

20 oktober 1573 – Caerle Janssone
heeft schulden bij Jan de Roode –
SAP 395 – Renten

Caerle Janssone kend schuldich tzyn Jan de Roode
xvij pond grooten vlaemsche van coope ende leverynghe van meerserie, te betaelen binnen
twee jaeren –

te weten deene helft te hommelpocktyde xvc lxxiiij ende dander helft ten hommelplocktyde
lxxv daerinne verbindende den plock van hommele ende perssen op anderhalff ghemet lands
of daerontrent emmers den hoop – by den voornoemde Kaerle jeghens Joos Denys in pachte
gehouden –
ligghende inde Elsenberugghestraete deser stede by de tegelrie –
Voorts alle zyn ghoed – present ende toecommende – omme by ghebreke van betaelynghe de
voorseide schult – telcken jaere ten plocktyde daeraen te verhaelen
Actum den xxste octobris 1573
Present Jacob Baerthier ende Pieter Du Floy, schepenen
25 oktober 1573 – Pieter Ellieul geeft een lening aan Gillis de Bieser - SAP 395 - Folio 6

Pieter Ellieul heift ghecocht jeghens Gillis de Bieser filius Jans ende Jackelynne zyne
huusvrauwe
eenen erfvelicke losrente van zes ponden grooten sjaers - den penninck xvj –
voor de somme van iiijxx xvj ponden grooten houdende hemlieden vernoucht –
danoff het eerste jaer vallen zal den xxiiij octboris xvc 74 - ende also voorts - al te lossene
teenen reste in zulcken ghelde

ende daerinne verbyndende van eene hofstede, ervfe ende catheilen daer den zelven Gillis
alsoe woont - groot van lande int gheheele ix vierendeel - streckende langhes de Bellestraete van westen de overdam - de zuudtzyde an dervfe van d stede van Poperinghe
Item een hommelhoff - groot zeven vierendeel –
streckende metter noortzyde an tlant vande weduwe van Jacob Adriaen - de westzyde an tlant
van meester Jacob Caenen
Item noch v ghemeten landts op tzwylandt belt- streckende metter westzyde an tlant van
meester Hendrick Ghyselbrecht – tnoordende tstratken - oostzyde meester Jacob voorseid
Item drie en half ghemetten lants inden Schoudemonthcouk - streckende an tlandt vande
wedewe van Jan de Reckemaekere - doostzyde Christiaen de Berch - tnoordzyde op de
Casselstraete ende dat ten zulcke ....
Actum den xxiiij octobris xvc lxxiiij
Present Jan Wyts- burghmeester - Mailaerd de Plackere, Jacob Barthier - Daniel de Vos ende Mahieu van Renynghe schepenen
In de marge
Getransporteert de actie van dese breive by Pieter Ellieul in handen ende te proffyte van
Jooris vande Meester, hem houdende vernoucht
Actum den xxv octobris xvc lxxiij Present Maillaerd de Plackere ende Gillis vanden Berghen, scepen
23 oktober 1573 – Pieter Ellieul geeft een lening aan Willem de Snepere en Janeken - SAP
395 - Folio 6 verso
Den selven Pieter Ellieul hieft ghecocht jeghens Willem de Snepere ende Janeken zyne
huusvrauwe
een erfvelicke losrente van xij ponden grooten - staende de penning xvj - voor de somme van
hondert iiijxx xij – 192 - ponden grooten - houdende hemlieden vernoucht –
danoff het eerste jaer vallen sal den xxiiijde octobris xvc lxxiij
ende also voorts eodem
te lossene te twee reisen telcken zes ponden grooten sjaers met ghelicken ghelde eodem
daerinne verbyndende een leen ende hofstede, erfve ende cathelen daer den selven Snepere
woondt ligghende inden Pezelhouck - groot xij ghemeten en half ofte daerontrent streckende van wessten ande Coppernoldstraete - van oosten de Luegehbeke - van zuuden
jeghens de waetermuelene - van noorden tlant van Joos Denys Item drie ghemeten elst of daerontrent metten mersch inde Hamhouck - van zuuden tlant van
Jan Bollaert - westen ende noorden en heere - van oosten de weduwe van Matheus de Pape
Item achte lynen zaylants inden selven houck - van westen tGroen Stratjen - van noorden
Gheleyn Sjerjansssone - van oosten tselve land ende Jan Lamelis - van zuuden Boudwyn
Wydoodt ende tselve landt
Item twee ghemeten en half in drie partien inden selven houck - van zuuden de voorzeide
hofstede - van westen de voorzeide Wydoodt - van noorden de voornoemde viij lynen ende
Jan Lammelis - doostside tlant tland van de heere
Item twee ghemeten ofte daerontrent inden zelven houck - van oosten de voorseide hofsteede
- van zuuden daeldynghen van Christine Serjanssone - ende ende Jan de Reckemaekere - van
westen tGroene Strajen - van noorden Boudewyn Wydoot Item noch een hofstede - erfve ende catheilen - groot drie ghemeten - ligghende inden
Eckhouck - streckende zuudt ende noordt tzudenende op de Pottestraete - twestende an tlandt van daeldinghen vande voornoemde
Chrystine - doostzyde tlandt van den heere - daer Jan de Wyntere nu woonende es

Item drie vierendeel lants inden selven houck - toostende op tGroene Stratjen - van zuuden de
vvoornoemde aeldynghen ende twesthende tlant van de ghasthuuse - de noortzyde de weduwe
van Christiaen Zannekin
Item drie ghemeten lants inden Pezelhouck - ghenaempt den Rupelare - tzuudhende de
Ghervelgatstraete - van westen Blazen Lebbe ende Dierick Maerten - van noorden op de
Pottestraete - doostzyde op de spriet vande straete
Item v ghemeten inden selven houck -van oosten ende zuuden tlant vande heere - van westen
Blazen Lebbe - van noorden den voornoemde straete Item vier ghemeten inden selven houck - van zuuden de voorseide straete - de westzide
Gregorius Cloribus - tnoorhende opde Pottestraete - doostzide Blazen Lebbe ende Dierick
Maerten
Item v vierendeel lants inden selven houck - van zuuden daeldynghen van meester Jacob
Cortemer - van westen Boudewyn Wydoot - van noorden Joos vander Doene ende van oosten
den voorschreven aeldynghen van meester Jacob Cortemer ghelast de voornoemde hofstede van xij ghemeten te vooren in eenen rente van vier ponden
grooten sjaers – gheldende Nicoaleys van Langhemersch ende mids desen ghelost ende
ghepasseert den voorgaende baefmesse van restitien bedraeghende zes ponden grooten sjaers
ghecocht by Jooris vanden Mersch - jeghens Loys de Roode als procureur speciael over
Jacques Spillebaut ende zyn husvrauwe
waer inne de voorschreven partien verbonden waeren in daten den xij den van meye xvc lxx Actum den xxiijde octobris xvc lxxiij Present jan Wyts - Mailliaert de Plackere - Daniel Devos ende Mahieu van Renynghe schepenen
30 oktober 1573 – Jacob Denys heeft schulden bij Jan Pilgrem - SAP 395 - Folio 7 verso
Jacob Denys filius Clays kent schuldich zyne Jan Pilgrem
de somme van xij pond x schele grooten vlaemsch - van coope ende leveringhe van
drie vultre fyne baeyen - te betaelene Sint Jansdaeghe vutganck ougst xvc lxxiiij –
daerinne verbindende een behuusde hofstede - erfve ene catheilen - vroot vyff gheemten oft'e
daerontrent in den Helhouck daer den voroneomde Denys woenende es - omme by ghebreke deze somme te betelen
Actum ter presentie van Jan Wyts - burghmeester - ende Mahieu van Renyghe - schepen xxx ste octboris lxxiij
30 oktober 1576 – Koop van hommele – SAP 395 – Renten- Folio

Gheleyn van Hondschoote filius Matthys kend schuldich tzyne Jacob Loodyck,
de somme van xix – 19 - ponden grooten van coope ende leveringhe van hommele,
te betaelen den xxx – 30 - ste october xvc lxxiij, - 1573 –
daerinne verbindende drie gemeten lands, erfve ende catheilen, - groene ende drooghe in de
Watoustraete daer den voornoemde Gheleyn wonende es –
streckende van vooren ter straete, achterwaerts tot de erfve van de kinderen van Jan
Makeblyde – de noordhende Christiaen de Bergh omme by gebreke deze somme te betaelen
Actum eodem
Present Jan Wyts ende Mahieu van Renynghe – schepenen
1 oktober 1573 – Jan Kues en Gheleyn Moenaert – de Vulderie in Puckelstratken - SAP 395 Folio 7 verso

Jan Kues verbynt inde handen van Gheleyn Moenaert
tvierde van eenen huuse ende catheilen staende inde Ghasthuusstraete op derfve van Gayfer
Ste Pol - daer hy Kues alsnu woont
Item tderde van een huuse staende inde Casselstraete op erfve Adrianne de weduwe van
Pauwels Diedeman daer Jan Bouharynck nu woondt
Item noch txiij van een vulderie erfve ende catheilen staende in tPuckelstratken daer
Ghelein van Hondschoote nu woont ende dat in verseeckerhede vande somme van xxxxiij
ponden grooten - die Jan Kues kende schuldich te zyne den voornoemde Moenaert van coope
ende leverynghe van Hommelle - te betaelene van heden in zes maenden
Actum den eersten octobris xvc lxxiij
Present Daniel de Vos - ende Pieter Duflouck - schepenen

12 november 1573 - Opneming rente met als borg een hommelhof – SAP 395 – folio 8

Sieur Maillaerd van der Eenoode verbind inde handen van Jheroon Sluusman,
den block, perssen ende plok vande hommele vande toecommende jaere ende ghewasse xvc
lxxiiij op derfve van Willeke, de weeze van Charles van Simpol, groot xxxc – 300 - pitten,
ligghende op de Reninghelstraete met de noordhende an tReckhoff, d’oostzyde de voorseide
straete – de westzyde Joos Denys
Item een coestal op derfve vande kercke van Sint Jans ter plaetse daer hy comparant nu
woonende es – metghaders ij – twee – gryze coeyen – hem toebehoorende ende voorts
generalyck alle zyn goed – present ende toecommende.
Ende dat in bewaerenesse ende conterborchtoch van xix pond ij schele iiij deniers grooten –
voor welcke somme de voornoemde Jheroon hem borche ende principael schuldenaere
geconstitueert heeft over de voornoemde Maillaerd vander Eenoode – jeghens Nicasen de
Backer, van coope ende leverynghe van hommele
Ende by ghevalle van beschaedigheyt der voorseide somme van pennynghen ofte een paertie
van diere – op de voorseide ghelde te verhaelen
Actum in presentie van Daniel de Vos ende Mahieu van Renynghe, schepenen –
den xij novembris xvc lxxiij
5 november 1573- Mahieu de Pours heeft een huis gekocht – SAP 395 – folio 8 – Renten
Mahieu de Pours verbind in handen van Loys van Pradelles ende Philip Petit
een huus, erfve ende catheilen hem toebehoorende in de Meessenstraete
daer hy Pours nu ten tyde, woonende es, by hem ghecocht jeghens Jooris de Backer
ende daer naer den coop gheaggreneert by myne heeren vande raede nevens zyne excellentie
– zuuver ende onbelast –
belovende dat over zulckx te gharanderen – ende ’t selve huus te vullen betaelende tot de
somme van clxiij pond groten –

aboutterende van zuuden
thuus van Jacob Denys
filius Vincents – van
noorden de brauwerie
van Robert van Belle,
van westen jeghens
t’Reckhoff
ende dat te bewaernesse
van huer recht ende actie
als de huusvrauwe vande
comparant by douaerie ofte andere
als oudste hoir ende
erfgenaem zoude
moghen verlaeten an viij
ghemeten landts
ligghendee binnen
Hazebrouck by de
comparandt den
voorseide Loys ende Bas
vercocht
omme in ghevalle van
eenighe protestatie ofte
vervolche van rechte
alsboven huerlieden recouvre jeghens an tvoorseide huus ende erfve te verhaelen ende tot
vulcominghe alle tvoorschreven ghecompareert in persone Marie dhuusvrauwe vande
voornoemde Mahieu de Pours consenteerende int voorseide verbandt - renunchierende van zulc recht van douarie als haer
aen de voorseide partie van leengoede comepteren mach - ofte ten toecomemndetyden zoude
moghen competeren
Actum den v novembris 1573 Present Maillaerd de Palckere ende Mahieu van Renynghe, schepenen
10 november 1573 – Gadyfer Rousseel heeft schulden bij Antheunes Maes - SAP 395 - Folio
8 verso
Gadyfer Rousseel kent schuldich te zyne Antheunes Maes de somme van vyff ponden v schele grooten onder meer van coope ende leverynghe van
hommele te betaelene Sint Gillis dache eerstcommende int jaer xvc lxxiiij in verzeeckerhede van welcke verbynt daerinne een huus staende in de Papestraete - staende
op derfve van clo c - - We lezen dus effectief clo met een c-tje wat hoger staand- een afkorting
van iets, maar van wat ?
medsgaders een laede - een schapraede - een bedde coutse ende alle andere catheilen
ter selver erfve staende midts conditien indien den selven Gadifer middelretyd tselve huus
vercochte - zal den selven Antheunes tzyne vooren updoen v schele grooten heisen vooren by
de vercoopinghe vande selven huuse
Actum den xden novembris 1573
Present Willem van Beveren ende Gillis van Beteleem

4 november 1573 – Cathelyne Dommysent heeft schulden bij Gregorius Cloribus - SAP 395 Folio 8 verso

Cathelyne de weduwe van Marten Dommysent kent schuldich tsyne Gregorius Cloribus
de somme van xxv ponden grooten commende van coope ende leverynghe van wolle te betaelene van heden in een jaer –

daer inne verbyndende een huus staende op derfve van de selven Gregorius - zuuver ende
onbelast - daer de selve weduwe alsnu woond - tusschen de ervfen van de weduwe van
Vincendt Denys ende Antheunes Marten
Actum den vier novembris 73 Present Barthyer ende Flouck scepenen
18 november 1573 – Jan Ghyselbrecht geeft een lening aan Joos de Chavet en Magdelene SAP 395 - Folio 8 verso

Jan Ghyselbrecht heift ghecocht jeghens Joos de Chavet ende Magdelene zyne
huusvrauwe
eenen ervfelicken losrente van xij ponden parisis sjaers - den penninck xvje voor de somme van xvj ponden grooten - houdende hemlieden ghenoucht te lossene in vier lossinghen - danof teerste jaer vallen sal den xviij novembris xvc lxxiiij ende
also voorts totter lossinghe in verzekerhede van dien verbyndende daerinne eenen behuusde hofstede - ervfe ende
catheilen - groot twee ghemeten zes roeden ofte daer ontrent - ligghende op de Werfstraete de zuudzyde dervfe van Pieter Makeblyde - de westzyde ende noordhende twyf van Jacob
Doon - ende dat ten sulcken inninghe als van landschare
Actum den xviij novembris xvc 73 Present Loys Makeblyde - burghmeester - Pieter H - Jacob Bathier - Daniel Devos ende
Mahieu van Renynghe - scepen

19 november 1573 – Fransois Back heeft schulden bij Gillis de Berch - SAP 395 - Folio 9

Fransois Back kendt schuldich zynde Gillis de Berch filius Jan de somme van iiijxx – 80 - pond parisis van huushuere - ghevallen te halfougst laetstleden
ende in reste vande jaerschaere lxxj te bethaelen ten beliefte vande voornoemde Gillis daerinne ende vande lopende jaerschaere die vallen zal half ougst lxxiiij de voornoemde Back verbindende ij getauwen - een coetse - een lys - een vilvlaecke - xxiij
drochvlaeken - een schereck - ij spoelwielen - een tafereel van Sint Jans onthoofdynghe een schabelle tafele
ende generalick alle zyn goedinghen ten huuse daer hy Back woonende es
omme by ghebreke van betaelynghe al tselve an de voorseide verbonden goedinghen te
verhaelen
Actum den xix novembris 1573 - Present Jan Wyts burghmeester ende Gillis van
Bethelem,schepene 19 november 1573
– Jacob vander
Maerle geeft zijn
huis in borg - SAP
395 - Folio 9
Jacob vander
Maerle verbyndt al
wettelyck inde
handen ende ten
proffytte van
Fransois
Tryssensse
een huus staende in
Onse Vrauwe
Cruuse wech up derfve vande
kercke van Onse
Vrauwe daer den selven Jacob nu woondt -

commende van noorden op de Cruusewech - zuudt an derfve van de Tryssensse - west an
thuus van daeldinghen van den heer Cornelis vander Maerle
Item een ghetauwe met eenen baeye daerup staende - een scheytreck - met eenen vilvlaecke een coutse ende drie lyzen - een bedde ghestoffeirt ende voorts drie schabellen ende alle
andere catheilen drivelick ende dravelick - ten selven huuse wezende
ende alle zyn goet verseyt ende toecommende
ende dat in verzeckerhede van de somme van xl ponden groten waervooren den voornoemde
Tryssenssche borghe es over den selven Jacob vander Maerle ten proffyte van Pieter Ellieul midsgaders voor de somme van drie ponden grooten die den selven Vermaerle schuldich es
den selven Tryssensse van gheleenden ghelde Actum den xix novembris xvc vxxiij
Present Loys Makeblyde burghmeester ende Mahieu van Renynghe - scepene
19 november 1573 – Jan Buen verkoopt een koe - SAP 395 - Folio 9 verso

Jan Buen kent vercocht thebbende Steven de Keyzere ende Jan Ghyselbrecht
eenen witrikte koe
ende dat voor de somme van xxxiij ponden viij schele parisis danoff hy hem verkendt te zyne vulbetaelt vande selve Keyzere ende Ghyselbrecht
dies es bespreck ende vorrewaerde dat den selven Buen de selve koe ghehouden es behoorlcik
te wynterren naer costume van doene - zonder de cost van de voornoemde coopers - tot
paeschen xvc lxxiiij –
blyvende de selve koe van nu in proprieteit toebehoorende de voornoemde Keyzere ende
Ghyselbrecht
Actum den xix novembris xvc lxxiiij
Present - Plackere ende Bothyer , schepenen
24 november 1573 – Gadifer koopt ‘hommel’ - SAP 395 - Folio 9 verso

Gadifer Wyts verbind inden handen van Jacob Maes ende Pieter Vermeersch
een huus, erfve ende cathelen stande op dOude maerdt ande comparant toebehoorende
tusschen de drie conynghen ende thuus van de weduwe van Cornelis vander Doene - in
verzekerdhede van vij pond x schele grooten van coope van hommele te betaelen tsint Jansmesse midzomers 1574 emmers viij daghen daernaer onbegrepen paeyment xl schele parisis - betaelende ten daeghe
dat men ghedaen payement ene by ghebreke van betaelinghe en is Actum den xxiiiij novembris 1573 Present Maillard de Plackere ende Willem van Eenode, scepenen
30 november 1573 – Jan Alaert stelt de ‘Blazere’ als borg - SAP 395 - Folio 9 verso

Jan Alaert verbyndt inde handen van Jehan Janssen
tvierde van vier lynen preter drie roen lants onder mersch ende opghelandt in pachte ghehouden by Jacob Verslype ligghende inden Wipperhouck metten noorthende
Jacob Lodyck - ende tzuudhende inden waeterloop - en andere ligghende metten voornoemde Alaerts wyfs broeders ende zusters - eertyts ghecocht by Gillis
Buen als vadere ende Gillis Canen als vooght vande selven Buens kinderen jeghens Jacob
Buen ende zyn wyff

- belast int byleven van Janeken de huusvrauwe van Willem de Groote ende anderssins
zuuver ende onbelast
Item tvierde van een half ghemet x roeden zaeylant inden selven houck ghemene in een
ghemet xx roeden met de kynderen van Jan de Rinck ende Claeys Banen - ghenaempt den
Blazere - ghelast int byleven als vooren Item tvierde van een vierendeel vande erfve ende tvierde van drie deelen vande woonhuuse
daer Gillis Buen overleden es ende dat in versekertheyt ende bewaerenesse vande
voornoemde Janssen –
van sulcke borgtocht als hy verkent heift over den selven Alaert jeghens Pieter Ellieul bedraeghende zeven ponden xiiij schele vj deniers grooten in reste van meerder somme ende
de penninghen verschooten vooren afghetekent - nopende de weezen vande voornoemde
Gillis Buen
Actum den xxv novembris xvc 1573 Present Loys Makeblyde ende Jan Wyts – burghmeesters

Jan Alaert verbyndt inde handen van Jacob vande Velde –
als voocht vande kynderen van Gillis Buen –
tvierde van vier lynnen preter drie roeden lants onder mersch ende upperland –
in pachte ghehouden by Jacob vanden Slype – ligghende inden Wipperhouck –
metten noordhende Jacob Loodyck – ende tzuudhende anden waeterloop ghemene ligghende metten voornoemde Alaerts wyfs broeders ende zusters –
Item tvierde van een half ghemet x roeden zaylants ligghende inden zelven houck – aneen in
een ghemet xx roeden – ghemene

1 december 1573 – Pieter Lamelis heeft schulden bij Jan van Losvelde - SAP 395 - Folio 10

Pieter Lamelis kent schuldich tsyne Jan van Losvelde de somme van xliij ponden zes schele
viij deniers grooten van coope ende leveryngeh van hommele
die hy kendt ontfanghen thebben ende te betaelen te baefmesse xvc lxxiiij al teen
paeyemendte daerinne verbyndende xiiij ghemeten coorne an tlandt - thien koebeesten ende twee
peirdebeesten dies heift den selven Pieter verschooten te lyfcoope xl – 40 - schele - die hem payement
werden op de betaelynghe - en indien hy zynen daer houdt - ende daer meer es de selve xl
schele tzynen laste
Actum denj iste decembris xvc lxxiiij

Present Mahieu de Plackere ende Willem van Beveren - scepen
5 december 1573 – Joryncken Delahaye en Boudwyn Allaeys maken een akkoord - - SAP 395
- Folio 10 verso

Wy, Jan Wyts - burghemeester ende Christiaen de Berch filius Jacobs - schepen vande stede van Poperinghe doen te weten dat voot ons ghecompaereert zyn in personen
Joryncken Delahaye - huusvrauwe van Jan Liebaert - gheassisteert met Roelandt
Vlamynck haeren bystaenden man ende deelvooght medsgaders Boudwyn Allaeys - te kennen ghevende hoe zy - Joryncken ende Boudwyn int vriendelicke gheaccordeert wezen met anderen noopende den vutcoope van de deele van erfelicke successie als tselve Joryncken
upghecommen was byden doodt van Jacquemyne - den vrauwe vande selve Boudwyn haere
nichte
ende dat in de manieren naervolghende
te wetene dat den selven Boudwyn hem Joryncken kennen sal schuldich te zyne
zo hy doet by desen de somme van viij ponden grooten - zuvere boven alle lasten ende vutschulden - te betaelen te
twee paeyemendten telcken vier ponden grooten -

danof teerste vallen sal te baefmesse xvc lxxiiij
ende tweede ende laste te baefmesse xvc lxxv
in verzkeerheyt van welcken - verbyndt daerinne een huus - hofve ende catheilen staende inde
Gasthuusstraete daer hy nu woondt alles ter heerlycke executie mids conditien nochtans dat tselve Joryncken coopen mach inden
coopdach vande selven Boudwyn - zulckx alst hem belieft - totter somme van xxiiij – 24 ponden parisis - zonder meer –
te welcke hem moghen valideren in minderynghe ende betaelinghe van tvoornoemde leste
paeymendt volghende welcke voluntaire submissie ende kenesse –
hebben wy - burghemeester ende schepene voornoemd hemlieden elck in t zyne ghecondemneert ende condempneren inden desen in kennesse ende last –
den v-sten decembris xvc lxxiij
5 december 1573 – Jacob Loodyck geeft een rente aan Anthoinette Haeze - SAP 395 - Folio
11 - Vetten Os

Jacob Lodyck heift ghecocht jeghens Anthoinnette weduwe van Boudwyn Haeze
eenen erfvelicke losrente van zes ponden parisis sjaers - den penninck xvjc - voor viij ponden
grooten - houdende haer vernoucht –
te betaelen etc…. danoff teerste jaer vallen sal den vden december xvc lxxiiij ende also voorts
ende daerinne verbyndende een huus erfve ende catheilen daer zy nu woondt staende up de nieuwe maert - de noortzyde de proostie - toostende ande synghele - zuudt
Vincendt Roens ende de westzyde de voornoemde marct
Actum den v den december xvc lxxiij Present Jan Wyts - burghmeester - Christiaen de Berch filius Jacobs - Jacob
Daniel Devos ende Mahieu van Renynghe schepen

10 december 1573 – Gillis de Berch koopt van Boudwyn Allays - SAP 395 - Folio 11

Gillis de Berch filius Jans heift ghecocht jeghens Boudwyn Allays
een erfvelicke losrente van xxiiij ponden parisis sjaers - den penninck xvj voor xxxij ponden grooten vlaemsch - houdende hem vernoucht –
vallende altyts den thien decembris - deerste xvc lxxiiij - te lossene ende innynghen naer
costume –
daerinne verbyndende een huus - ervfe ende catheilen staende inde Ghasthuusstraete binnen
deser stede - tusschen de huuse van Jacob Maerten ende den huuse van Jan Vuten daele streckende achterwaerts tot inde beke - daer den selven Boudwyn nu woondt
Item een andere huus ende erfve in de selve straete daer meester Willem vande Pitte cirurgyn - wonende es metter oostzyde ande backerie van Daniel Devos - west an derfve van Jan Bril –
ghelast zes shele parisis sjaers de kercke van Sint Bertins
Actum den thien decembris xvc lxxiij
Present Maekeblyde ende Wyts - burghmeesters - Jacob de Fieux - Daniel de Vos - ende
Mahieu van Reninghe, schepen
14 decembris 1573 – Jan de Verlie koopt een huis op de Overdam - SAP 395 - Folio 11
Jan de Verlie verbynt inde handen van Gadifer Wyts
een huus , staende up derfve van Jacob Tant met den catheelen daerinne zynde

opden Overdam jeghens over Onse vrauwe Cruuse - tusschen de huusen van Gadifer Ogier
ende den selven Tandt daer van Boove nu woondt ende dat in verzeeckerhede van de somme van xlviij ponden grooten die den selven Verlie
verkendt schuldich te zyne den selven Gadifer van coope vande selven huuse –
te betaelene by x ponden grooten sjaers danoff teerste jaer vallen sal den tweeden van sprocle xvc lxxiiij ende also voorts totten volle
betaelynghe
Actum den xiiijden decembris xvc lx iiij
Present Mahieu van renynghe ende Willem van Beveren , schepen

14 december 1573 – Jacob de Byzere huurt van Gadifer Wyts - SAP 395 - Folio 11 verso

Jacob de Byzere verbynt inde handen van Gadifer Wyts
twee bedden ghestoffeert - een buffet - een langhere tafele met twee bancken -

twee schabellen - zes tinnen platteelen - twee talooren - eenen dozyne ende een dozyne
houtten - een dresoir - een kyste - een brandere ende alsulcke catheilen ende cleederen als hem ende zyne huusvrauwe toebehooren ende
tghoet present ende toecomende
ende dat in verzeeckerthede van de huushuere te xliiij ponden parisis sjaers - drie jaeren
gheduerende danoff teerste jae vallen sal den thien octobris xvc lxxiiij end also voorts
Actum den xiiijden decembris 73 - Present den selven
20 december 1573 – Boudewijn Allaeys geeft een lening aan Maillaerd Haelecaes en
Tanneken - SAP 395 - Folio 11 verso

Boudewyn Allaeys heift ghecocht jeghens Maillaerd Haelecaes ende Tanneken zyn wyff
een erfvelicke losrente van cj ponden parisis sjaers - den penninck xvj –
voor de somme van iiiijxx xvj pond parisis , vallende altyts den xxste decembris deerste jaer lxxiiij - lossynghe ende inninghe naer coustume deser stede
ende indien den cooper moet volghen ij jaeren tsaemen omme zyn verloop moet de
vercoopers teen betaelinghe xij schele parisis tsjaers booven de costen vande vervolghe daerinne verbindende de hfflt vande huuse, erfve ende catheilen ghemeene met de kinderen
vande voorseide Maillaerd staende op de Ghasthuusstraete tusschen de huuse van Wouter Blaeze - ende van Jacob
Loodycq daer Joris Looy nu woonende es Actum den xxj decembris 1573 - present Loys Maekeblyde ende Jan Wyts burghmeesters - Gregorius Cloribus - Jacob Bathier - ende Daniel Devos - schepenen
Den brief betaelt by den vercooper
24 december 1573 Simon van Lokeren huurt ’t Gouden Hoofd - SAP 395 - Folio 12
Simon van Lokeren verbint inde handen van Ghelein Moenart
een bedde ghestoffeert inde eersten camere - een lys - twee laeden ende twee taefels - metten
bancken ende schraeghen - inde voorcamere - een bedde ghestoffeert - een langhe tafele
metten toebehoorten - inde cueckene een bedde ghestoffeert - viere tinnen vierendeelen ende
een pynte - twaelff plateelen onder cleene ende groodt - twaelff spaensche telooren - viere
zoudtvaeten - drie saucieren - achte eeren candelaeren - veerthien ponden wassen ghaerne
ende alsulcke ander lynwaerr als ten huuse daer hy alsoo woonende es -
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24 december
1573 – Chrispijn de Flie heeft schulden bij Antheunis Maes - SAP 395 - Folio 12

Chrispijn de Flie kendt schult te zyne Antheunis Maes
de somme van thien ponden grooten van coope ende leveringhe van hommele -

te betaelen van heden date deser in zes maenden daer inne verbydende een huus, erfve ende
catehelen staende up de Nieuwe Mart - daer den selven Crispyn nu ter tiet wonende es tusschen de huuse van Mahieus Moeraert - van beeden zyden –
verclaerende by desen datter theen breeder last op en licht dan een voorgaende rente van xij
ponden parisis sjaers ten proffite van Jan vande Cappelle causa uxoris Actum eodem
Present L. Makeblyde ende Jacob Borthier, scepenen
24 december 1573 – Jan Alaerd heeft schulden bij Juliaen Wilkyn - SAP 395 - Folio 12 verso

Jan Alaerd kend schuldich tzyne Juliaen Wilkyn
de somme van xij pond xvij schele v deniers en halfve grooten vlaemsch van coope ende
leveringhe van wolle - ghecondempneerde schuldt te betaelen by drie ponden grooten sjaers - djste vallende te kersmesse xvc lxxiiij ende so
voorts totter vulle betalinghe vande voorseide schuldt –
daerinne verbonden sulck deel lot ende part van goedinghen, erfve ende cateilen –
gheene gesondert - als de voornoemde debiteur aenghecommen es ende aenghedeelt wert by
de affllivicheyt van zyne moeder - alsnoch onverdeelt ende ghemeene met zynne broeders
ende susters –
metgaders sulcke ghoedynghen als de-n comparant zullen moghen toecommen ende
aenghedeelt werden by de afflivicheyt van zyne vaedere - noch levende - ten desen present
ende daerinne considerende –
omme by ghebreke van betalynghe de voorseide ghekende schuldt an de voorschreven partien
van goedinghen te verhaelen
Actum eodem Present Jaob Baerthier ende Willem van Beveren, schepen
29 december 1573 – Gillis de Berch geeft een lening aan Gillis Pieren en Laurence - SAP 395
- Folio 12 verso

Gillis de Berch filius Jacobs heeft ghecocht jeghens Gillis Pieren ende Laurence zyn
huusvrauwe
een erfvelicke losrente van iiij pond grooten sjaers - den penninck xvj –
omme lxiiij grooten vlaemssche mundte - vallende altyds den xxix decembris - derste xvc
lxxiiij ende alzoo voorts totter inninghe ende lossynghe naer coustume omme in ghevalle de voornoemde coopere ofte zyns actien hebbende by transporet ofte
anderssins woonende buuten deser stede zonder te moeten vaceren omme de inninghe van zyn verloopen ofte elc byzonder - zal
heffen telcken dagh xxx schele parisis van de voornoemde vercoopere ofte zyne naercommers
- ter cause van wettelicke vervolghe daerinne verbindende een behuusee hofstede - erfve
ende catheilen in den Wipperhouck groot van lande xx ghemeten - in diverche parchelen - de westende vande hofstde
abbouterende an de straete vande Casselwech ende es de hofstede daer Christiaen de Vey alsnu woonende es - zynde patrimonie vande
voornoemde Laurence
Actum den xxix decembris 1573 - present Loys Makeblyde - burghmeester - Maillaerd de
Plackere - Jacob Baerthier - Mahieu van Renynghe ende Willem van Beveren, scepenen

