
Jaar 1542 – De Renten 

 
Kaart van de hoeken van Poperinge – H. Vandenberghe  

 

14 januari 1542 - SAP 394 - folio 23 verso  

 

 
 



Jan Kues heift ghecocht jeghens Robert Sorgeon ende Martyne zyn wyf  

de somme van xij pond parsiis sjaers erfvelicke losrente  

over de somme van xvj pond x schele vlaemsscher munte  

danof teerste jaer vallen zal den xiiij in lauwe xvc xlij tich  

Te lossen de zelve rente met karolusgulden te xl schele parisis tstick - dobbel stuvers te iiij 

schele tstick of ander ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden een huus, erfve ende cathelen staende inde Gasthuusstraete daer hy 

Robert nu woondt –  

streckende van vooren achterwaert totten Presbisterie –  

de westzyde an derfve van Pieter Coline –  

de oostzyde an tlandt van Clays van Caisele ende derve van Willem de Roo ende  

myn heere van Sint Bertin  

Actum den xiiij in lauwe xvc xlj tich  

Present scepenen Jacob de Hondt - Ghilein Hazebaert - Pieter Melis - Bauderan Oudegheerste 

ende meester Frans van Simpool 

 

 
 

18 januari 1542 – Crupelant heeft hommel gekocht - SAP 394 - Folio 24  

 

Chrispiaen Crupelant kendt wettelick sculdich zynde Frans de Scottere  

de somme van xxij pond x schele grooten van coope van hommele  

te betalen te midswinter tjaer xlvj tich – 1546 - eerstcommende –  

hierinne verbonden byden zelven Chrispiaen  

een hus erfve ende cathelen staende in de Yperstraete daer hy Crupelant voorseit nu woont -  

streckende van vooren achterwaert tot op de Meessenstraete  met een stalle ter zelver straete 

- metten oostzyde an derfve van ...  



Item noch een hus, erfve ende catehelen inde zelve straete metten oostzdye an tvoorseide 

hus - de westzyde an thus van daeldynghen van  Malen de Brune ende voort alle zyn goet- 

present ende toecommende  

Actum den xviij in lauwe xvc xlj tich 

Present kuerheers Jan Wyt - Vuten Dale ende Jan Godduut.  

 

 
 

30 januari 1542 – Jan Pelgrim geeft een lening aan Jan de Hondt - SAP 394 - folio 24 

 

Jan Pelgrim heift ghecocht jeghens Jan de Hondt de jonghe ende Marie zyn wyf –  

de somme van vj pond parisis efrvelicke losrente  

ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen 

zal den xxx in lauwe xvc xlij 

Te losssen de zelve rente met karolusgulden te xl schele - dobbel stuvers te iiij schele parisis - 

of ander ghelt ten adevenante -  

hierinne verbonden een stede, erfve ende cathelen ligghende inde Hypshouck daer hy Jan 

voorseit nu woondt - groot van lande ij 1/2 ghemeten  xxvj roeden  

metten oosthende ande stede van Lauwers Praet ghebuer ende Pieter Saverau -  

metten westhende an tlandt van relicta Roeger Baert de noortzyde in telst van Jacob de Hondt  

Item noch een ghemet lxij roeden of daerontrent onder meersch ende elstlandts  metten 

noorthende ande stede van Pieter de Saverau -  

de westzyde anden meersch ende elst van Lameken Quaetghebuer  -  

de noort westzyde an telst vander kercke van onse vrauwe -  

Jan de Hondt heift desen rentebrief betekent 

Actum den xxx in lauwe xvc sxlj  

Present scepenen Jacob de Hondt - Pieter Melis - Bauderan Oudengheerste - meester Frans 

van Simpool, meester Chrispiaen de Roo. 

  

1 februari 1542 – Clays de Landtsheere geeft een lening aan Jacob Houzeel - SAP 394 - folio 

24 verso  

 

Clays De Landtsheere heift ghecocht jeghens Jacob Houzeel ende Lysbeth zyn wyf -  



de somme van iiij pond parisis jaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xlviij 

pond Vlaemsscher munte -  

danof teerste jaeer vallen zal den jste in sporkele xvc xlij 

Te lossen met karolusgulden te xl schele - dobbel stuvers te iiij schele parisis tstick of ander 

ghelt te nadvenante -  

hierinne verbonden een huus, erfve ende cathelen staende up de Couter  daer Jacob voorseit 

nu woont metten oostzyde an derfve van Sander Loy -  

tnoorthende an tlandt van relicta Sander vander Corte - de westzyde an derfve van Michiel 

vander Straete  

Actum den jste in sporcle xvc xlj  

Present scepenen Jacob de Hondt - Ghilein Hazebaert - Pieter Melis - Bauderan Oudegheerste 

- meester frans van Simpol.  

 

7 februari 1542 – De Potterstede op de Werf
1
 - SAP 394 - folio 24 verso  

 
 

Chrispiaen  May heift ghecocht jeghens relicta Jan Moenaert ende Pieter de Briefvere als 

voocht vande kindeen van Jan voorseit - by consentie van de scepenen –  

de somme van xliij pond parisis erfvelicke losrente ende dit omme de somme van xxiiij pond 

vlaemsscher munte -  

danof teerste jaer vallen zal den vij in sprocle xvc xlij tich -  

Te lossen de zelve rente met philipsgulden te L schele parisis stick of ande ghelt ten 

advenante 

hierinne verbonden byden voornoemde Chrispiaen - by consent als boven - een stede, erfve 

ende cathelen staende op de Werf  

daer de weede voorseid nu woondt -  

                                                           
1
 Zie ook de akte van de 31

ste
 januari 1541  



groot van lande iiij lynen xxxix  roeden ghenaemt de Potterstede mette noorthende op de 

straete - de oostzyde an derfve van Cornelis vuten Dale - tzuuthende inde beke de westzyde 

an de Koestraete  

Actum de vij in sporcle xvc xlj  

Present scepenen Jacop de Hondt - Ghilein Hazebaert - Pieter Melis - Bauderan 

Oudengheerste - ende Joris vander Goosteene  

 

 
 

Atlas der buurtwegen – kruising de Werf – chemin 43 - met de Koestraat – chemin 42. Waar 

de gele 1 staat was de Potterstede gelegen.  

‘Potter’ wil volgens WNT – het woorden boek van de Nederlands Taal – in een eerste 

betekenis zoveel zeggen als een ‘Pottenbakker’. Men stelt daarbij dat  Het woord na de 

Middeleeuwen in het Nederl. eigenlijk is uitgestorven. Het komt alleen nog als geslachtsnaam 

voor. 

 

11 februari 1542 – Jan Boudyn geeft een lening aan Jacop de Berch en Marie - SAP 394 - 

folio 24verso  

 

Jan Boudyn heift ghecocht jeghens Jacop de Berch filius Jans ende Marie zyn wyf  

de somme van xij pond parisis sjaers erfelicke losrente ende dat omme de somme van xij 

pond vlaemsscher munte  

danof teerste jaer vallen zal den xjde in sporcele xvc xlij tich  

Te lossen de zelve rente men philipsgulden  te L schele  - dobbel stuvers te iiij schele parisis 

tstick ofte ander  ghelt ten advenante -  

Hierinne verbonden byden voorseide Chrispiaen iiij ghemeten j lyne xxvj roeden landts 

ligghende inde Haghebaerthouck –  

de zuutzyde an de stede van Willem de Berch - twestzyde anden hofstde van Alaert de Groote 

- toosthendde inde beke  

Item een ghemete xlij roeden inden zelven houck ghenaemt de But.... Papier afgescheurd -  

doostzyde an tlandt vanden kinderen van Malen de Groote - tnoorthende inde beke - de 

westzyde an talndt vande Kercke van Onse Vrauwe 

Actum den xjde in sporcle xvc xlj  

Present Jacob de Hondt - Ghilein Hazebaert - Pieter melis - Bauderan Oudengheerste - ende 

meester Frans van Simpool.  



 

 

15 februari 1542 – De Madeleene binnen Poperinge - SAP 394 - Folio 25 recto 

 
 

De voochden van de Madeleene binnen Poperinghe hebben ghecocht jeghens Lanxsen Syeer 

ende Myncken zyn wyf –  

de somme van zes ponden L schele sjaers erfvelicke losrente omme de somme van acht 

ponden grooten vlaemsche munte danof het eerste jaer ende payement vallen zal van desen 

dach in een jaer te weetene den xvde van sporcel xvc xlij tich -  

Te lossen de selve rente met philips ghulden ten l schele parisis - karolusghulden te xl tich 

schele - dobbel stuvers te iiij schele ende ander ghelt ten advenante –  

hierinne verbonden hem voornoemde Lanxsen Sipeer ende Mincken zyn wyf deen helft van 

twee ghemeten en half lants of daerontrent met de helft van alle cathelen daer up staende 

ligghende inden Schoudemonthouck daer Ghilein May nu woondt  - ghemeene met Jooris 

Canyn metter zuudthende op de dreve 

Item noch iij ghemeten  preter xxxvij roeden lants inde Hipshouck in vyf parchelen metter 

noordthende an telst vanden kercke van Onse vrauwe - dander helft van Frans de Berch 

Actum den xv in spoorkel xvc slj  

Present scepenen Hazebaert, Oudegheerste, Simpol - Goesteene ende Rode 

 



27 februari 1542 – Pieter de Brievere geeft een lening aan Jan van Werfve en Kathelyne - 

SAP 394 - Folio 25 verso  

 

Pieter de Brievere heift ghecocht jeghens Jan van Werfve ende Kathelyne zyn wyf  

de somme van xij pont parisis sjaers  erfvelycke losrente omme de somme van zesthien 

ponden grooten vlaemsscher munte  

te lossen de selve rente met philipsguldens ten L schele parisis - karolusgulden te xl schele 

parisis - dobbel stuvers te iiij schele parisis tstick ende ander ghelt ten advenante  

danof het eerste jaer vallen ende verschynen zal den xxvij de in spoorckel xvc twee en 

veertich  

ende zal de voornoemde Jan de voorseide rente  

van xij pont parisis sjaers moghen lossen ten twee stonden telckent met acht ponden grooten,  

hierinne verbonden byden voornoemde Jan ende Kathelyne zyn wyf  

een stede,erfve ende cathelen ligghende inden Haeghebaerthouck - groene ende drooghe -  

groot van lande een ghemet xij roeden metter zuudtzyde an de jonghe stelanden van Clais 

Teeten - metter noortheinde ende westzyde anden voorseide Jan  

Item noch drie ghemeten een vierendeel land inden selven houck - teen an tander - metter 

zuudthende ende oostzyde an zyn selfs lande - metter  westzyde an tlandt van Jan van Zypen - 

metter noorthende up dYperstraete  

Actum den xxvij spoorckel xvc xljtich 

Present schepenen Ghilein Hazebaert - Pieter Melis - meester Frans van Simpol - Jooris van 

Goosteene ende meester Frans de Roo.   

 

3 maart 1542 – Jan de Roo geeft een lening aan Jan de Hoverne - SAP 394 - folio 25 verso  

 
 

De verzuring van de register maakt het hier dubbel zo moeilijk om de tekst nog gelezen te 

krijgen.  

 

Jan de Roo heift ghecocht jeghens ... niet leesbaar ... Jan de Hoverdere  

de somme van iiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente - de penninck zesthiene - 



omme de somme van vijf ponden grooten ende vie ponden parisis - te lossen met karolus 

ghulden te xl schele parisis - philipsgulden te L schele parisis ende dobbel stuvers te vier 

schele parisis - ander ghelt ten advenante -  

wanof het jaer ende payement vallen zal van date te desen in eenen jaere te wesen den iij de 

maerte xvc xlij voor paesschen  

Hierinne verbonden byden voornoemde -  

Item deen helft van onderhalf ghemet lants ligghende inde Licenthouck metter westzyde an 

tlandt van Jacob Zanneken - metter oostzyde an tlandt van Jacob Lodyc - metter noorthende 

ant twaterloop  

Item noch deen helft van onderhalf ghemet elstlands ligghende inde Hipshouck  - metter  

zuudtzyde an land van Jacob Zannekin ende Clais van Burques -  

metter westhende ende noortzyde an derfve van Christiaen Platevoet -  

Itemd e helft in een half ghemet neghen roeden lands ligghende inde Wipperhouck metter 

westhende an tlandt van Baudwin Waels - metter oostzyde an tlandt van Ghilen Vogheken 

Item noch een ..niet leesbaar - . van seven vierendeel x roeden lants inden ... houck metter 

oostende an tlandt van Baudewyn ... metter westhende an de stede van Willem de Brune  

Actum de iijde in maerte xvc xlj  

Present ... Jooris vande Goesteene ende meester Chrstiaen de Rode  

 

Jan de Roo voornoemde heift des voorschreven rente ghetransporteert inde handen van 

meester Pieter Lauwers pbr ende prochiepape  

Present Hazebaert ende Melis  

Actum den iijde in maerte xvc xlj 

 

16 maart 1542 – Antoinette geeft een lening aan Clays van Enode en Marie – ’t Roggestuk – 

SAP 394 – Folio 26 

 

Antoinette twyf van Willem de … Zyckel (?)  

heift ghecocht jeghens Clays van Enode ende Marie zyn wyf, de somme van vj pont parisis 

sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de osmme van viij pont grooten vlaemsscher munte 

danof teerste jaer vallen zal de xvj in maerte xvc xlij  

Telossen dezelve rente met phlipsgulden te l schele  - kaorlus gulden te xl schele - dubbel 

stuvers te iij schele ende ander ghelt ten advenante  

Hierinne verbonden by Clays voorseid ende Marie zyn wyf  

eerst ij ghemetne x roeden landts inden Wipperhouck ghenamt tRugghestick -  
metten cathelen  ende westzyde opde straete  - doostzyde an tlandt van Malen Masselis -  

Item vyf ierendeel lants inden zelven houck metten oostzyde an tlandt van Piet van Enode - de 

westzyde an zyn zelfs landt metten zuuthende op de marctwech 

Actum de xvj in maerte xvc xlj voor paesschen  

present scepenen Hazebaert - Melis - Sint pool - Goosteene ende Roo 

 

13 maart 1541- Ghilein Makeblyde geeft een lening aan Willem Dammeren en Maiken  – 

SAP 394 -  



 
 

Ghilein Makeblyde heift ghecocht jeghens Willem Dammeren ende Maiken zyn wyf 

de somme van xij pond parisis - de penninck zesthiene -  

omme de somme van zestien ponden grooten vlaemsscher munte  

Te lossen de selve rente met phlipsgulden te l schele  - karolusguldens te xl schele - dobbel 

stuvers te iiij schele tstick ende ander ghelt ten advenante -  

wanof het eerste payement vallen zal den xvj in maerte xvc twee ende veertich voor 

paesschen -  

Hier inne verbonden byden voornoemde Willem ende Marie zyn wyf –  

een huus , erfve ende cathelen staende in dYperstraete metter oostzyde an derfve van … 

tzuudthende an derfve van de kercke van … de westzyde an derfve van … …. 

 

16 maart 1542 – De Reckstede  
 

Actum den xvj in maerte xvc xlj voor paesschen  

Present scepenen Jacob de Hondt – Pieter Melis – meester Frans van Simpool – Jooris van der 

Goosteene ende meester Christiaen Deroo  

 

 



 

 

 
 

Jan Depost kendt vercocht thebben de kinderen van Vincent van Moorele danof voocht es 

Clays de Coninck  
de somme van iij pond parisis sjaers losrente  … omme de somme van iij pond grooten 

vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xx ste in maerte xvc xlij – te lossen met 

philipsgulden te L schele parisis tstick ofte ander ghelt ten advenant –  

voor deze lening stellen de kinderen als borg … hierinne verbindende thus metghaders de 

helft vande erfve daeronder staende op de Viverackere daer  

 

hy Jan voorseit nu 

woondt tusschen thus 

van Wim Cauchie ende 

thuus van Willem de 

Schacht  

Item noch een hus 

staende inden voorseide 

Viverackere inden 

houck tusschen thus van 

Robert Gheerst ende de 

riole  

Item noch tvjde vanden 

huuse , erfve ende cathelen staende inden Elssenbrugghestraete daer Gillis de Byzer nu 

woondt ghemeene met Gillis voorseit  



Item noch tvj de int huus ende deen helft van de Reckstede daer Bouden Pieter nu woondt 

up den … de rest is niet meer leesbaar.  

 

 
 

We leggen hier een stuk van de Ferrariskaart bij, van meer dan 200 jaar later - maar het blijft 

onduidelijk welk huis  de ‘Reckstede’ was. Het lijkt ons wel dat de ‘grijze’ wal rond de vier 

huizen die op het ‘Rekhof’ staan, de ‘ryole’ kan geweest zijn.  

 

22 maart 1542 – Jan Dams geeft een lening aan Bertholomeus de Schonaert en Jacqemyne – 

SAP 394  

 

 

Jan Dams heift ghecocht jeghens Bertholomeus de Schonaert … ende Jacquemyne zyn wyf  

De somme van vyfthien ponden parisis sjaers … costume omme de somme an twinich ponden 

goroten vlaemsscher munte 

Te lossen de selve rente metter … karolusgulden te xl schele schele – dubbel stuvers te iiij 

schele ende ander ghelt ten advenante – danof het eerste jaer vallen ende verschinen zal den 

xxij in maerte xvc twee en veertich voor paesschen – hierinne verbonden byden voornoemde 

Bertholomeus ende Jacquemyne zyn wyf drie ghemeten lants met alle de cathelen daer op 

staende – te weetene een schueren  

 



 
 

30 maart 1542 – Boudewyn Waels geeft een lening aan Gillis de Berch en Margriete – SAP 

394 – Folio 27 verso 

 
 

Boudwyn Waels heift ghecocht jeghens Gillis de Berch ende Margriete zyn wyf de somme 

van vj pond aprisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viij pond grooten 



vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal vanden date deser over eenen jaere ende also 

voort van jare te jare – den xxxste in maerte totter lossen vanden rente  

Te lossen de zelve rente met philipsgulden te L schele parisis – Karolusgulden te xl schele – 

dobbel stuvers te iiij schele parsiis tstick of ander ghelt ten advenante 

Hierinne verbonden by Gillis voorseit ende Margriete zyn wyf twee ghemeten ende een 

vierendeel land, erfve ende cathelen ligghende inden Haghebaerthouck daer hy Gillis nu 

woondt metten zuutzyde anden straete – mete oostzyde anden stede daer Willem de Berch nu 

woondt – tnoorthende an tland van Jan De Berch fillius Jans 

Item noch vyf vierendeels landts ligghende inden stede van Alaert de Groote inden zelven 

houck ghemeene mette kinderen van Malen de Groote te  westen dostzyde streckende langhs 

daer anden dreeve  

Actum den xxx ste in maerte xvc xlj voor paesschen 

Present scepenen Jacop de Hondt – Pieter Melis - meester Frans van Simpool - Jooris vande 

Goosteeneende meester Christiaen de Roo.  

 

1 April 1542 – De weduwe van Willem Sherjanssuene geeft een lening aan de weduwe van 

Jan van Eenoden – SAP 394 – Folio 28 

 

 
 

Relicta Willem Sherjanssuene heift ghecocht jeghens de wedwe van Jan van Eenoden  

de somme van zes ponden parisis sjaers – den penninck zestiene –  

omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte –  

danof het eerste jaer ende payement vallen ende verschinen zal den eersten in april xvc twee 

en veertich van desen dagh in eenen jaere 

Te lossen de selve rente met philipsghuldens te L schele parsiis – karolus gulden te xl schele 

parisis ende ander ghelt ten advenanten 

Hierinne verbonden by de voornoemde wedewe van Jan van Eenoden een ghemet lants 

ligghende  inde Edewaerthouck – tnoorthende an huer zelfs hofstede – doostzyde an tlandt 

vanden kinde van Roelandt Mas – de zuudtzyde op de beke – de wetzyde ant tlandt vande 

wedewe van Willem de … 



Item noch een half ghemet ligghende inden selven houck … hofstede daer de selve wedewe 

woonende es – ghemeene …. Een ghemet met huer kinderen metgaders al het cathiel dat up 

tselve ghemeet staende es 

Actum den eersten april xvc xlj voor paesschen 

Present schepenen Jacop de Hondt – Pieter Melis – Baudean Oudegheerste – Meester 

François van Simpol ende Jooris van Goesteene.  

 

4 april 1542 – Janeken, de weduwe van Joris Canin geeft een lening aan Wyckaert en Janeken 

– De Valke op de Overdam – SAP 394 – folio 28 

 

 

 
 

Jannekin de wedwe van Joris Canin heift ghecocht jeghens Clays Wyckaert ende Janeken 

zyn wyf  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van 

zesthien pond grooten Vlaemsscher munte  - danof het eerste jaer vallen zal vanden date van 

heedent in een jaer ende also voort van jaere tot jaere – telckens den iiijde in april  

Te lossen de voorseide rente met philipsghulden te L schele parisis – Karolusghulden te xl 

schele ende dubbel stuvers iiij schele tstick of ander ghelt ten advenante 

Daerinne verbonden by Clays voorseit ende zyn wyf deen helft vande huuse, erfve ende 

cathielen staende op de Overdam upden houck vande Elssenbrughestraete – ghenaemt 

den Valcke streckende langhes de voorseide straete – achterwaerts tot an derfve van Jan 

van Hondschote - de noortzyde tot anden ryole 

Actum den iiijde in april xvc xlj voor paesschen 

Present scepenen Jacop de Hondt – Ghilein Hazebaert – Pieter Cornelis – Joris vanden 

Goosteene ende meester Christiaen de Roo.  

 



19 april 1542 – Ghilen Stacin geeft een lening aan Kaerle Oliver en Passchyne SAP 394 – 

folio 28 

 

Ghilein Stacin als voocht vande kinderen van Andries Tlam heift ghecocht jeghens Kaerle 

Olivier ende Passchyne zyn wyf,  

de somme van xij pond parsiis sjaers erfvelick losrente ende dit omme de somme van xvj 

pond grooten vlaemsscher munte 

Danof teerste jaer vallen zal den xix in april xvc xliij tich ende also voort van jaere te jaere – 

telckens den xix in april ende te lossen met philipsghulden te L schele parisis – Karolus 

ghulden te xl schele  - dobbel stuvers te iiij schele tstick of ander ghelt ten advenante  

 

Hierinne verbonden eerst iij ghemeten landts ligghende inde Haghebaerthouck metten 

westzyde langhes opde Nieustraete – metten zuutzyde op tlandt vande kercke van Onse 

Vrauwe – ghelast de zelve kercke in xxiiij schele parisis sjaers ende de kercke van Sint Jans 

inschelycx in xxiiij schele vj deniers parisis sjaers 

Item noch vyf vierendelen landts inden zelven houck preter xij roeden, metter westzyde op 

Lysecatsstraetken – tzuuthende an telst van Raes de Buckere 

Actum den xix in april xvc xlij tich naer paesschen  

Present scepneen Pieter Melis, Baudran Oudegheerste – meester Frans van Simpol – Jooris 

vande Goosteene ende meester Christiaen de Roo  

Kaerles heift dese rentebrief bekent 

 

 
 



11 april 1542 – De weduwe van Jacob vande Walle geeft een lening aan Christiaen 

Cuurpelandt en Maiken - SAP 394 – Folio 28 – 29  

 

Relicta Jacob vande Walle heift ghecocht jeghens Christiaen Cruupelandt ende Maiken 

zyn wyf   

De somme van xij pond parisis sjaers – den penninck zesthienen – omme de somme van 

sesthien ponden grooten vlaemsscher munt –  

Danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xxj de in april xvc drie en veertich –  

Te lossene de selve rente met philipsghuldens te L schele – Karolusghuldens ten veertich 

schele – dobbel stuvers ten iiij schele tstick ende ander ghelt ten advenante  

 

 
 

 

 
 



Hierinne verbonden byden voornoemde Christiaen ende zyn wyf twee ghemeten lants inden 

Edewaerthouck metter oostzyde an tlandt van Willem de Seere – metter noorthende inde 

beke – twesthende op tstraetken 

Item noch ij ghemeten inde Hamhouck tusschen de Coppernolstraete ende Loodreve – 

metter oosthende op de straete – de zuudt-hende an Jan de W… 

Actum den xxj ten in april xvc xlij naer paesschen  

Present scpenen Jacob de Hondt – Pieter Melis – Bauderan Oudegheerste – meester Frans van 

Simpol ende Jooris vande Goesteene  

 

24 april 1542 – De weduwe Jan de Snouck geeft een lening aan Loy de Backere – SAP 394 – 

Folio 29  

 

 
 

Relicta Jan de Snouck … ? … heift ghecocht jeghens Loy De Backere ende Cathelyne zyn 

wyf de somme van … sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van … 

Vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen ende verschinen zal den xxiiij in april xvc xliij – 

te lossen deze rente te twee reysen met philipsghuldens validerende te L schele – 

karolusghulden te xl schele – dubbel stuvers te iiij schele tstick ende ander ghelt ten 

advenante – hierinne verbonden by Loy voorseit ende Cathelyne zyn wyf een huus, erfve ende 

catehelen staende op de Overdam daer hy Loy  nu woondt – streckende van vooren ter straete 

– achterwaert tot inde beke – metter zuutzyde an derfve van … ? … de Reckemaeker – mette 

noortzyde an derfve vanden stede 

Actum den xxiiij in april xvc xlij  naer paesschen 

Present scepenen Jacob de Hondt – Pieter Melis – meester Frans van Simpol – Jooris van 

Goosteene ende meester Christiaen de Roo.  

 

De weduwe van Pieter vande Walle geeft een lening Caerle de Nuwelaere – SAP 394 – Folio 

29 verso  



 

Relicta Pieter vande Walle heift ghecocht jeghens Kaerle de Nuwelaere ende Mayken zyn 

wyf  

de somme van xxiiijde pond sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xxxij 

grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xxiij ste in aril xvc xliij – te 

lossen de zelve rente te tween reysen met Philipsgulden te L schele – dobbel stuvers te iiij 

schele parisis ofte ander ghelt ten advenante-  

hierinne verbonden een stede, erfve ende catheilen ligghende inde Hamhouck al teen an 

tander – groot van lande vij ghemeten een vierendeel xlij roeden daer hy Kaerle voorseit nu 

woondt - - metten noortzyde jeghens vuerenambacht – twesthende jeghens tlant van Pieter 

Melis – de zuutzyde jeghens tland van Frans Olivier de jonghe – toosthende jeghens tlandt 

van Jan Vitse met zyn kinders  

Actum den xxiiijste in april xvc xlij ad paesschen 

Present scepenen Jacob de Hondt -  Ghilein Hazebaert – Pieter Melis – Meester Frans van 

Simpol ende Joris vande Goesteene.  

 

 
 

23 april 1542 – Lauwys Esralleur geeft een lening aan Copken Landin – SAP 394 – Folio 29 

verso  

 

Lauwys Esralluer kendt vercocht hebbende de kinde van Pieter Landin Copken, danof 

voocht es Malen Stalin –  

de somme van iij pond parisis sjaers - de penninck xvj – 



 omme de somme van vier ponden grooten vlaemsscher munte – danof teerste jaer vallen zal 

de xxiij ste te april xvc xliij – te lossen emt philipsgulden te L schele tstick of ander ghelt ten 

advenante – belovende byden zelve Loys de voornoemde rente te ypothekren binnen drie 

jaeren of de rente op te ligghen – hier vooren zyn borghe elck voro andere ende een voor al – 

Malen Stalin ende Lauwers Py 

Belovende voorts de voorseide Lauwers de zelve zyne borghen wel ende dueghdelick te 

acquicteren ende schadeloos quyteren houdende –  

daerinne verbyndende een huus ende catheilen staende inde Noortstraete op derfve van 

daeldinghen vanden wyfve van Chrispiaen Crupelant 

Actum den xxiij in april xvc xlij naer paesschen 

Present schepenen Jacop de Hondt ende Ghilein Hazebaert  

 

 
 

4 mei 1542 – De gilde van hete Heilig Sacrament van Sint Bertin geeft een lening aan Frans 

de Snepe - SAP 394 – Folio 30 recto  

 

Meester Willem Hancx als deken vande helighen sacrament van Sint Bertin  

heift ghecocht jeghens dheer Frans de Snepe –  

de somme van vj pond parsiis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viij 

pond vlaemsscher munte – danof teerste jaer vallen zal den iij den in meyhe xvc xliij tich – te 

lossen met philipsguldens te L schele parisis – karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te 

iiij schele tstick of ander ghelt ten advenante  -  



hierinne verbonden by dheer Frans voorseid eerst 1 ½ ghemet lands inden 

Schoudemonthouck – doostzyde an tlandt van daeldinghen van… Lodyck – tzuudthende 

inde mersch vanden kercke …  - de westzyde an tlandt vande kinde van Jan Lamm…  

an tladnt van Willem de Stelverde… 

Item deen helft …. ghemete elstlands inde Hamhouck ghemeene met …  

Moenaert – de zyde naest poperinghe an telst van den …. 

Van Jacob vande Walle -  tnoorthende an telst vande kercke … van Sint Jans 

Item noch 1 ½ ghemet landts inden Lyssenthouck – toostende de Leene – streckende zuut 

ende noort – de westende tlandt van Willemken de Stuspe –  

Item drie vierendeel xvj roeden landts inden Schoudemonthouck daer Antonis van 

Westbrouck nu woondt ende de hofstede  

Item iiij lynnen lands inde Edewaerthouck - streckende zuut ende noort – metten oostzyde an 

tlandt van Jacop Liebaert – tnoorthende an tlandt vande kercke van Sint Jans  

Item deen helft van iiij 

ghemeten drie vierendeel 

iij roeden landts inden 

Haghebaerthouck – 

doostzyde znde hofstede 

van daeldinghen van 

Clays Lotin – tzuuthende 

an tlandt van 

daeldinghen van 

Chrispiaen Lauwyck – 

dese iiij laetste parchelen 

zyn met ander verbonden 

inde rente van relicta Jan 

Lauwyck.  

 

Actum de iiijde in meye 

xvc xlij tich  

Present scepneen Jacop 

de Hondt – Piter Melis – 

Bouden Oudegheerste – 

meester Frans van 

Simpol ende Jooris 

vande Goosteene  

 

8 mei 1542 - Baudewyn 

Waels geeft een lening 

aan Willem de Berch - 

SAP 394 – Folio 30 

verso  

 

Baudewyn Waels heift 

ghecocht jeghens 

Willem de Berch ende 

Pilarie, zyn wyf –  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente – den penninck xvj –  

omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte –  



te lossenen met philipsghuldens te L schele parisis – karolusghulden te xl schele - dobbel 

stuuvers de iiij schele ende ander ghelt ten advenante –  

Danof het eerste jaer vallen ende verschinen zal den viijde in meye xvc xliij tich – hierinne 

verbonden byden voornoemde Willem ende Pilarie een stede, erfve ende catheilen ligghende 

inden Haghebaerthouck daer hy Willem nu woondt  - …  

Ij ghemete L reoden lants op de werf … landt van Gillis Deberch – doostzyde an zyn … 

De zuudtzyde an tstraetken loopende naer de Leene – de noordtzyde an tlandt van Jacob de 

Berch  

Actum den viijde in meye xvc xlij tich 

Present Jacob de Hondt – Pieter Melis – Baudewyn Oudegherste – meester Frans van Simpol 

ende Jooris vande Goesteene  

 

9 mei 1542 – Pieter Platevoet geeft een lening aan Pieter Baert - SAP 394 – Folio 30 verso 

 
 

Pieter Platevoet heift ghecocht jeghens Pieter Baert  filius Ghilein ende Jane zyn wyf  

De somme van xij pond parisis sjaers – den penninck xvj – erfvelicke losrente – de somme 

van xvj ponden grooten vlaemsscher munte danof het eerste jaer ende payement vallen zal 

den is in meye xvc xliijtich – te lossen de selve renten met philipsghulden te L schele – 

karolusghuldens te xl tich schele – dobbel stuuvers te iiij schele tstick ende ander ghelt ten 

advenante –  

Hierinne verbonden byden voornoemde Pieter Baert ende Jane zyn wyf een hofstede met alle 

de catheilen daer up staende ligghende inde Helhouck daer hy Pieter nu wonende es – groot 

vijf ghemeten lants of daer ontrent – streckende metter westzyde ende tzuudthende van de 



lande van de kinderen van Jan  Gheldolf – doostzyde an 

Willem vande Beke – tnoorthende op de Casselstrate 

Actum den ixde in meye xvcc xlij tich  

Present scepenen Jacob de Hondt – Ghilin Haghebaert – Pieter Melis – Baudran Oudegheerste 

ende meester Ferans de Simpol  

  

15 mei 1542 – Christiaen May geeft een lening aan Fransois vande Dicke en Jannekin - SAP 

394 – Folio 31 verso  

 
 

Christiaen May als procureur van Joos de Hondt kent  ghecocht jeghens Fransois vande 

Dicke ende Jannekin, zyn wyf, de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicke losrente 

omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte 

Danof het eerste jaer ende payement vallen zal te half maerte eerstcommende in dit selve jaer 

xvc xlij tich voor paesschent ende alzo voort van jare ter jare – telckent te halfmaerte totter 

lossynge vande voorseide rente –  

te lossen de selve rente meet philipsghuldens te L schele – karolusghulden te xl – dobbel 

stuvers te iiij schele ende ander ghelt ten advenante –  

hierinne verbonden byden voornoemde Fransois ende Jannekin zwyf een huus, erfve ende 

catehilen inde Wipperhouck – groot van lande twee ghemeten – 

ghenaemt den Brombilck – - … mersch 

ende tvierendeel landt streckende metter noortzyde ande beike – de zuudt, oostzyde talndt van 

Maillaert Scholinck ende de kercke van Onse Vrauwe 



Actum  den xvde in meye xvc xlij tich  

Present scepenen Jacob de Hondt – Pieter Melis – meester Frans van Simpol – Jooris vande 

Goesteene ende meester Christiaen de Roede.  

 

12 mei 1542 – Pieter Lauwyck geeft een lening aan Hector de Roo en Christine - SAP 394 – 

Folio 31 verso  

 

Meester Pieter Lauwyck heift ghecocht jeghens Hector de Roo, poorter van Ypere ende 

Christyne zyn wyf – danof kennesse hebben Jacob de Hondt ende Pieter Melis –  

de somme van zessendertich ponden parisis sjaers eerfvelicke losrente – den penninck xvj – 

ende dat omme de somme van xlviij pond grooten vlaemsscher munte –  

danof teerste jaer vallen zal den xijde in meye xvc xliijtich ende alzo voort van jare ter jare – 

telcken den xijde in meye 

te lossen de zelve rente met karolusghuldens te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele tstick 

of ander ghelt ten advenante 

hierinne verbonden by Hector voorseit zyne huusvrauwe ende Jan Merlevede filius Fransois  

een stede, erfve ende catheilen ligghende inde Oosthouck daer Jacob de jonghe nu woont – 

groot van lande xiiij ghemeten ende een lyne of daerontrent waer of de … 

Hofstede van westen ande brugghe… 

Ende an tlant van Gherart de Puudt ende drie lynen lands ligghende ande schure vande 

voorseide stede –  

noch vier ghemeten en half – mlyttel min of meer – onder mersch ende saylandt inde zelven 

houck – ligghende metten noortzyde anden schipvaert – van oosten ende van westen an 

tlandt van Willem Coppin of zyn kinde – van zuuden op de Brugghewech –  

Noch vyf lynen houdende op de Brugghestraete – de westzyde ende oostzyde an tlandt van 

Willem Coppin met ten noorthende opde Brugghewech –  

Noch vijf lynen streckende opde Brugghe… metten noortzyde ende oosthende an tlandt van 

Jan de Nuwelaere – metten westhende an tlandt van Baudewyn Waels –  

Noch een bilck van vij lynen of daerontrent inden zelven houck metter oostzyde ende 

zuutzyde an tlandt van Jan de Nuwelaere – metter westzyde an de dreve 

Noch twee lynen lands lighende metten zuuthende op thof van Clays Kesteman – de westzyde 

ande dreve – doostzyde an tlandt van Clays Kesteman – tnoorthende op tlandt van Geraerdt de 

Puudt – toebehoorende de voornoemde parchelen Jan ende Hector voorseid -  

Ligghende ghemeene ende onverdeelt 

Actum den xijde meye xvc twee en veertich  

Present scepenen Jacob de Hondt – Pieter Melis – Bauderan Oudegheerste – meester Frans 

van Simpol ende meester Christiaen de Roo.  

 

25 mei 1542 – Pieter Platevoet geeft een lening aan >Jacob… SAP 394 – Folio 31 

 

 



 

Pieter Platevoet heift ghecocht jeghens Jacob van … 

Als voocht van Clare Baets by assistentie van scepenen  

de somme van vj pond parsiis sjaers erfvelicke losrente en dat om de somme van viij pond 

grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal de xxv in meye xvc xliijtich –  

Te lossen met karolusghulden te xl schele parisis – dobbel stuvers te iiij schele tstick of ander 

ghelt ten advenante hierinne  

Folio 32 

Verbonden by den zelven voocht  

Eerst ij ghemeten een lyne landts – littel meer of min – ligghende anden westzyde vande 

Koestraete wylen ghecocht jeghens Walen de Coninck –  

Actum de xxv ste in meye xvc xlij tich  

Present scepenen Jacob de Hondt – Ghilein Hazebaert – Pieter Melis – Baudran Oudegheerste 

ende meester Frans van Simpol.  

 

 
 

27 mei 1542 – Jacop van Brugo geeft een lening aan Pieter… - SAP 394 – Folio 32 

 

Jacop van Burgo doude heift 

ghecocht jeghens Pieter … filius 

Chrispiaens  

de somme van vj pond parisis 

sjaers erfvelicke losrente ende dat 

omme de somme van viij pond 

grooten vlaemsscher munte danof 

dat eerste jaer vallen zal den 

xxvijste meye xvc xliijtich –  

Te lossen met philipsghulden te L 

schele tstick – karolusghulden te xl 

schele tstick – dobbel stuuvers te 

iiij schele stick of ander ghelt ten 

advenante –  

Hierinne verbonden vanden zelve 

comparanten een meersch – groot 

van lande ix vierendeel – ligghende 

inden Edewaerthouck – metten noortzyde inden Scipvaert – de westzyde ende zuutzyde an 

tlandt van daeldinghen van relicta Philip vande … 

Item noch ij ghemeten landts inden zelven houck met oost ende west an tlandt vanden heere 

– tnoorthende an tlandt van Bouden Waels  



Item noch vijf vierendeel landts ligghende inden zelven houck de hofstede daer Pieter  

voorseid nu woondt – metten westzyde an tlandt van de kinde van Clais de Wilde – doostzyde 

an tlandt van Kaerle Chrispiaen – de zuutzyde op tlandt vande heere  

Actum den xxvij in meye xvc xlij  

Present scepenen  

 

25 mei 1542 – Michiel Cauchie geeft een lening aan Clays de Quidt en Doontke - SAP 394 - 

folio 32 verso  

 

Michiel Cauchie heift ghecocht jeghens Clays de Quid ende Doontke zyn wyf - de somme 

van xij pond parisis erfvelicke losrente  

omme de somme van xvj pond vlaemsscher munte  

danof teerste jaer vallen al den xxv in meye xvc xliij tich  

te lossen met philipsgulden te L schele parisis tstick - dobbel stuvers te iiij schele tstick of 

ander ghelt te nadvenante -  

hierinne verbonden twee ghemeten lands ligghende in de Edewaerthouck de noortzyde ande 

Brugghestraete -  

Item noch een ghemet lands inde zelven houck int Nieuwe landt langhes up de Groene 

Straete  wylen ghecocht jeghens Jan Leeuwercke  

Item noch een ghemet xvj roeden ligghende inde zelve houck op de Groene Straete int 

voorseide nieuwe lant metten zuutzyde int waterloop -  

tnoorthende an tlandt vande kinderen van Jan Bael wylen ghecocht jeghens Willem 

Leeuwerck 

Item noch een ghemet xv roeden landts inde zelven houck streckende zuut ende noort - de 

westzyde an tlandt van daeldingen van relicta Sanders vanden Corte - tzuuthende int 

waterloop  

Item noch een vierendeel landts inden zelven houck inde hofstede daer hy Clays voorseit nu 

woondt - de westzyde op tstraetken - de noortzyde an landt vande kinderen van Jacob Looten 

- de zuutzyde an tlandt van daeldinghen voorseit  wylen ghecocht jeghens Willem de Rycke  

Actum den xxv in meye xvc xlij tich  

Present scepenen Jacob de Hondt - Ghilein Hazebaert - Piter melis - Baudran Oudegheerste - 

meester frans van Simpol  

 

2 juni 1542 – Pieter Lauwyck geeft een lening aan Jan Desmys en Maiken & Mahieu Groote 

en Janne – De Lenemolen - SAP 394 - folio 33 recto  

 

Meester Pieter Lauwic         

heift ghecocht jeghens Jan Desmys ende Maiken zyn wyf  

ende Mahieu Groote ende Janne zyn wyf, adjoinct -  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xvj 

pond grooten vlaemsscher munte danof dit eerste jaer vallen zal den eersten dach vande 

weedemaent
2
 xvc xliij tich 

te lossen de selve rente met karolusghuldens te xl schele - dobbel stuvers te iiij schele tstick - 

ander ghelt ten advenante 

hierinne verbonden door de voornoemde comparanten  

een ghemet erfven ligghende inde Lyssenthouck metter Leenemuelne darop staende 

metgaders .... ende Teschot daer Jan voorseit nu woont  

                                                           
2
 Wedemaand = juni  



metten oostzyde an tlandt van Elias Brewaere - de zuutzyde an tlandt van Willem Schrolinck  

- de westzyde an tlandt van Cornelis Dalaert - tnoorthende an tlandt van daeldinghen van 

Ghilein de Keyser – 

toebehoorende tvoorseide assignatie de voorseide comparanten ligghende ghemeene 

ende onverdeelt  

actum den ijde in de wedemaent xvc xlij tich 

Present scepenen Jacob de Hondt - Ghilein Hazebaert - meester Frans van Simpol - Jooris 

vande Goesteene ende meester Chrispiaen de Roo.  

 

 
 

10 juni 1542 – Callekin Sneps geeft een lening aan Janekin Sneps - SAP 394 - folio 33  

 

Callekin Sneps de weedewe van Bouden vande Peene  

heift ghecocht jeghens Janekin Sneps, wedewe van Passchier vanden Damme  

de somme van xj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van zeven 

ponden grooten vlaemsscher munte -  

danof teerste jaer vallen zal den xde in de weedemaent xvc xlij tich  

te lossen de zelve ente met karolusghuldens te xl shele  parisis - dobbel stuvers te iiij schele 

tstick oft ander ghelt ten advenante 



hierinne erbonden by tvoorseide Janeken een hus, erfve ende catheilen staende inde 

watewestraete op de houck vande Werfstraete -  

streckende achterwaert totter erfve van Pieter de Bruene ende relicta Jan May -  

de noortzyde an erfve van daeldinghen van Jacob Verrye  

Actum den xde in weedemant xvc xlij tich  

Present scepenen Jaob de Hondt, Ghilein Hazebaert - meester Frans van Simpol - Joris van 

der Goesteene ende meester Chrispiaen de Roo.  

                                                    

14 juni 1542 – Clais Fobert geeft een lening aan Christiaen vanden Muelene en Jacquemyne - 

SAP 394 - Folio 33 verso  

 

Clais Fobert heift ghecocht jeghens Christiaen vanden Muelene ende Jaquemyne zyn wyf  

de somme van xij pond parsiis sjaers erfvelicke losrente omme de somme van xvj pond 

grooten vlaemsscher munte  

danof het eerste jaer vallen ende verschinen zal den xiijde in junio xvc drie en veertich 

te lossen de selve rente in twee reisen - met philipsgulden te L schele - karolusghludens te xl 

schele - dobbel stuvers te iiij schele tstick - ende ander ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden byden voornoemde Christiaen ende Jacquemyne zyn wyf  

twee ghemeten en half lants ligghende inde Edewarthouck ... 

up de Brugghewech - tnoorthende aen de hofstede die den heere toebehoort  - metter 

oostzyde an tlandt van Franse Taucken   

Item noch een half ghemet lants inden selven houck ligghende ter westzyde ... omme stick -  

commende metter westzyde up de Brugghestraete 

Item noch een helft ghemet inden selven houck de westzyde op de dreve - de noortzyde an 

tlandt van Baudewyn Waels  

Actum den xiiijde in junio xvc xlij  

Present scepenen Hondt - Hazebaert - Simol - Goesteene ende Roode  

 

19 juni 1542 – Boudewyn Waels geeft een lening aan Cornelis Denys en Calleken – SAP 394 

- Folio 33 verso  

 

Boudewyn Waels heift ghecocht jeghens Cornelis Denys ende Calleken zyn wyf  

de somme van ix pond parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van xij pond grooten danof teerste jaer  

vallen zal  den xix in weedemaent xvc xliij 

te lossen de zelve ente met carolusghuldens te xl schele tstick - dobbel stuvers te iiij schele 

parisis stick of ande ghelt ten advenante  

hierinne verbonden byden zelven Cornelis ende zyn wyf, eerst een erfve ende catheilen 

ligghende inde Helhouck daer Kaerle de Nol  nu woondt –  

groot van lande ij ghemet ende half - metten westzyde op de straete - doostzyde an 

daeldinghen van Ghilein Inghelien 

Item noch ij ghemeten landts inden zelven houck streckende zuut ende noort - - metten 

oosthende an tleen van Jan Derycke - de westzyde an tlant van Pieter Firmyn 

Actum de xix in weedemaent xc xlij tich 

Present scepenen Jacob de Hondt - Ghilein Hazebaert - Baudran Oudegheerste - meeser 

Simpol - ende Goesteene  

 

26 juni 1542 – Clais vander Doene geeft een lening aan Augustyn vander Beke en Maiken - 

SAP 394 - folio 34 

 



Clais vander Doene als voocht an Maiken van Simpol filia Adriaens heift ghecocht jeghens 

Augustyn vander Beke ende Maiken zyn wyf  

de somme van xij pond parisis sjaers ervelicke losrente omme de somme van zestien pnden 

grooten vlaemsscher munte  

danof het eerste jar vallen ende vershinen zaol den xxvj in wedemaent xvc drie en veertich  

te lossen de selve rente met philipsgulden te l schele - kaorlusghulden te xl schele ende dobbel 

stuvers te iiij schele tstick -  

ende ander ghelt ten advenante –  

hierinne verbonden door de voornoemde Augustin ende Maiken zyn wyf een stede, erfve ende 

alle de catheilen - groene ende drooghe - ligghend inden Eeckhouck - groot van lande twee 

ghemeten Lij roeden lants  met de huyse daer op staende - streckende  

metten ... op de Crombickstraete - metten west up straetken ... lants - de zuudtzyde an 

Lauwers Platevoets landt ende metter noordzyde an tlandt vanden disch van Sinte Bertins 

Actum den xxvj in wedemaent xvc xlij tich  

Present scepenen ... Simpol - Goesteene, Rode ende Waels.  

 

26 juni 1542 – Gylein Stassen geeft een lening aan Jan Metsu en Jane - SAP 394 - folio 34 

 

Ghylein Stassen heift ghecocht jeghens Jan Metsu ende Jane zyn wyf –  

de somme van xj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - de pennninck zestiene -  

omme de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte  

danof het eerste jaer ende payement verschinen van desen daghe in een jaer –  

te wetene den xxvj in wedemaent xvc xliij tich -  

te lossene de voorseide rnte met phyilipsghuldens te L schele - karolusghulden te xl schele 

ende ander ghelt ten advenante - 

hierinne verbonden byden voornoemde Jan ende Jane zyn wyf een stede, erfve ende catheilen 

- groot van lande drie ghemeten daer den voornoemde Jan nu woondt inden Wipperhouck  - 

van oosten inde beke - van zuuden jeghens tlandt van Willem Schrolynck - van westen ande 

straete - van noorden jeghens tlandt vande voorseide Jan Metsu 

Actum den xxvj in weedemaent xvc xlij tich  

Present scepenen Oudegherste - Simpol - Goesteene - Rode - Waels  

 

26 juni 1542 – Gylein Stassen geeft een lening aan Maiken, de weduwe van Jan Canin  - SAP 

394 - flio 33 verso  

 



 

Ghilein Stassen heift ghecocht jeghens Maiken de weduwe van Jan Canin 

de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicke losrente omme de somme van viij ponden 

vlaemsscher munte -  

danof teerste jaer vallen ende verschinen zal den xxvj in de wedemaent xvc drie en veertich -  

hierinne verbonden byden voornoemde wedewe een huus, erfve ende catheilen inde 

Meessenstraete  metghaders beede de husekens ende derfve daermede ligghene an 

tvoornoemde huus  

commende metter noortzyde ande Meessenstraete - den zuudtzyde  an tReckhoof - 

doostzyde de Oude Belstraete - ende den westzyde ande Potterie 
Actum den xxvj in wedemaent xvc xlii tich  

Present scepenen Oudegheerste - Simol - Goesteene - Rode ende Waels   

 

 
 

Als we het één en ander projecteren op de kaart van de Atlas der buurtwegen – 1841 – dan 

zien we dat het hier om de hoek van de huidige Porf. Dewulfstraat – de vroegere 

Meessenstraat - en Korte Reningelststraat – de broegere Oude Bellestraat – betreft. Langs dit 

hoekerf, lag dus de ‘Potterie’.  

  

26 juni 1542 – Jan Mostaert heeft schulden bij Jan Metsu – Hop & hommele - SAP 394 - 

Folio 33 verso  

 

Jan Mostaert kendt wettelick schuldich zynde Jan Metsu de somme van xlix pond parisis 

vlaemsscher munte  

sprutende vut coope van hommele naer tinhoude van eenen redutte –  

te betalen dezelve schult van heeden in een jaer - de penninck xvj -  

in wedemaent xvc xliij -tich –  

hierinne verbonden byden zelve Mostaert de taille staende up twee ghemeten en half elst 

toebehoorende de gront meester Jacob Stalin - metgaders alle de plansoenen daerop staende 

ende is de voorseide taelgli van dosshe hauten  -  

dese charter is chedert naer een jaer achter dat voorseide payement gheexpireert es  



Actum den xxvj in weedemaent xvc xlij  

Present kuerheers Cornelis Vuten Dame ende Jan Godduut  

 

 
 

 

1 juli 1542 – Christiaen May leent van de kinderen van Hubrecht vande Coutere - SAP 394 - 

folio 35 

 

Christiaen May heift ghenomen in weesegheldt vande voochden vande kinderen van 

Hubrecht vande Coutere –  

de somme van acht ponden grooten vlaemsscher munte ... - den penninck zestiene –  

ende ghevende jaerlicx daer vooren drie jaeren lanck - gevende vj pond parisis sjaers -  

danof het eerste jaer vallen ende verschinen zal den jste in hoymaent xvc xliij tich -  

te lossen dese rente met philipsghulden te l schele parisis  - karolusghuldens te xl schele - 

ende ander ghelt ten advenante -  

omme tselve te vulcommen van jare te drie jare  ... zo contitueert  hy hooghe met Clais .... de 

jonghe - ende de wedewe van Dieryck de Reckemaker - beloof ten tyde vande selve drie 

jaeren over te ...  

of de voorseide rente af souffisante hypoteque te doene 

Actum den jste in houymaent xvc xlijtich -  

Present Jacob de Hondt - ende Goesteene 

 

3 juli 1452 – Pieter de Brievere geeft een lening aan Clais Merlevede en Jacqumyne - SAP 

394 - folio 35 

 

Pieter de Brievere heift ghecocht jeghens Clais Merlevede ende Jacquemyne  zyn wyf de 

somme van xij pond parisis sujaers - erfvelicke losrente –  

den penninck zestiene - omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte 

danof het eerste jaer vallen zal den iijde in hoymaent xvc xliij tich 



te lossen de zelve rente met philipsghuldens te L schele parisis - Karolusghuldens te xl schele 

- dobbel stuverns te iij schele tstick ende ander ghelt ten advenante  

Hierinne verbonden byden voornoemde Clais ende Jacquemyne zyn wyf,  

de helft van een stede, erfve ende catheilen, ligghende inden Edewaerthouck –  

groot drie ghemete een line - metter oostzyde an de groene straeten – zuud - west ende noort  

an zyn selfst landt  

Item noch deen helft van twee en half lants ligghende de voorseide parselen ghemeene ende 

onverdeelt met Jacob Merlevede filius Clais inden voorseide houck metter noorthende up de 

beke ende doostzyde an tgroene stratken ende metter zuudhende op de voorseide hofstede 

Item noch deen helft van ix vierendeel landts ghemeene als boven inden selven houck metter 

noordthende up tvoorseide waterloop 

Actum den iijde in hoymaent wvc xlij tich  

Present scepenen Hazebaert - Oudegheerste - Simpol - Goesteene ende Rode. 

 

21 juli 1542 - SAP 394 - Folio 34  

 

Sandrine de wedewe van Ghilien de Snouck heift ghecocht jeghens Pauwels  Diedeman 

ende Adriane zyn wyf  

de somme van ix pond parisis sjaers - den penninck xvj –  

voor de somme van twaelf ponden grooten 

Te lossene de selve rente met philipsguldens te L schele parisis - karolusghuldens te xl schele  

schele – dobbel stuvers te iiij schele parisis of ander ghelt ten advenante danof het eerste jaer 

vallen ende verschinen zal den xxjste in hoymaent xxv xliijtich –  

hierinne verbonden byden voorseide Pauwels ende Adriane zyn wyf - twee ghemete iij 

vierendeel lants ligghende in de Haghebaerthouck - 

ghenaemt drinckerick 

metter oosthende op tLapperstraetken - metter zuudtzyde an tlandt van Ghilen 

Makeblide - metter noordzyde an tlandt van de ghilde van mijnheere Sint Jans -  

twesthende an tlandt van Willem vande Beke d'oude  

Actum den xxj te hoymaent xvc xlij  

Present scepenen Hazebaert - Oudegheerste - Simpol - Goesteene ende Roode    

 



 
 

Augustus 1542 – Pieter de Bloncken heeft schulden by Mahieu Markey - SAP 394 - Folio 34 

 

Pieter de Bloncken kendt wettelick schuldich zynde Mahieu Markey  

de somme van vierentwitnich ponden parisis van leveringhe van vleessche ende  

van gheleende ghelden te betalene de voornoemde somme van vierentwintich ponden xj 

schele deen helft te baefmesse ende dander helft te nkersmesse eerstcommende  in dit 

jeghenwoorder jaer  

omme dit al deughdelick te betalen en daghe ende jaere voorseid zo verbindt den voornoemde  

Pieter Bloncken deen heflt vanden huuse ende erfve staende inde Gasthuusstraete daer 

Anthonis Scampenaerts nu woonende es -  

- zyn schone broeder metter noortzyde upde gastuusstraete - doostzyde an tlandt vande hoirs 

ende aeldinghen vanden weduwe van Pieter Diedeman - de noorthende in de beke - westzyde 

an de wedewe van Jan van Lovelde -  

... - dese chaerter en gheduert maer een jaer na dat tlaetste payement ghevallen es 

Actum den ... in ougst xvc xlij  

Present kuerheers Vutendale - ende Jan de Berch  

 

SAP 394 - folio 35 bis  

 

Vilane de wedewe van Jan Veike heift ghenomen van Jan Vitse als voocht vande weesen  

van Jan Veike voorseide in weesenghelde de somme van iiij pond v schele parisis.  

 

11 september 1542 – Vincent van Hillaert neemt een lening op - SAP 394 - folio 35 bis  

 

Vincent van Hillaert kendt ghecocht hebbende de kinderen van Chrispiaen de Baene danof 

tvraemvoocht is Clays deHurter- 

de somme van iij pond parisis sjaers losrente - de penninck zestiene –  



omme de somme van iiij pond grooten - danof teerste jaer vallen zal den xj in september  xvc 

xliij tich -  

te lossen met philipsghuldens te L schele parisis tstick - of ander ghelt ten advenante - ... 

zelven de voorseid rente te ypothekeren - ... ofte 't verloop op te legghen  -  

vooren zyn borghe elc voor ander ende een voor al -  

... de Hurter ende Bouden de Puudt  

Actum den xje in september xvc xlij tich  

Present scepenen Jacop de Hondt - ende Ghelein Hazebaert  

 

 
 

22 september 1542 – Jan Pilgrem geeft een lening aan Alaert de Smis en Jacquemyne - SAP 

394 - folio 35 bis  

 

Jan Pilgrem heift ghecocht jeghens Alaert de Smis filius Kaerle ende Jacquemyne zyn wyf  

de somme van xviij pond parisis sjaers erfvelicke losrente - omme de penninck zestiene - 

omme de somme van xxiiij pond vlaemsscher munte 

te lossen de selven rente met philipsgulden te L schele parisis - karolusghulden te xl schele - 

dobbel stuvers te iiij schele tstick ende ander ghelt ten advenante -  

danof het eerste jaer ende payement vallen zal den xxij in september  xvc xliij tich  

hierinne verbonden byden voornoemde Alaert ende Jacquemyne zyn wif deen helft vande  

stede deaer hy nu woonende es inden Hamhouck - derfve ende catheilen groot van lande xvj 

ghemete of daer ontrent -  

ligghende langhes de dreve up de  Crombekestrate  metter westzyde  

Item noch een  bilck - groot ij ghemeten een line ligghende metter westzyde ande boombaert 

vande voorseide stede inden zelven houck 

Actum den xxij in eptember xvc xlij  

Present scepenen Jacob de Hondt - Bauderan Oudegheerste - meester frans van Simpol - 

Jooris vande Goesteene ende meester Christiaen de Roo. 

 

 

22 september 1542 - Pieter Lauwic geeft een lening aan Hector de Roe en Christine - SAP 

394 - Folio 35bis verso  



 

Meester Pieter 

Lauwic pbr heift 

ghecocht jeghens 

Hector de Roe - 

poorter van Iper ende 

Christine zyn wyf  

de somme van xlviij 

pond parisis sjaers - 

erfvlicke losrente - den 

penninck xvj -  

omme de somme van 

lxiiij pond grooten 

vlaemsscher munte 

te lossen de selve rente 

met karolusghuldens te 

xl schele - halven 

reale te iij schele stick 

- ofte ander ghelt ten 

advenante  

danof teerste jaer ende 

payement vallen ende 

verschinen zal den 

xxijde in september 

xvc xliij  
hierinne verbonden 

byden voorseide 

Hector ende Christine 

zyn wyf een stede, 

erfve ende catheilen ligghende in den Oosthouck -  

groot van lande xiiij ghemeten en half of daer ontrent - daer Jacob Clement de jonghe nu 

woondt - - in diversche parchelen -  

Te weetent iij ghemete lants van westen ande Brugghestrate end tlandt van Gherardt de Puudt 

ende zyn hofstede  

Item noch een line lants ande schuere vande voorseide hofstede ende noch iiij ghemete en half 

lants of meer onder mersch ende zalilandt ligghende metter noortzyde ande Schipvaert - van 

oosten ende van westen an tlandt van Willem Coppen - ende zyn kinderen - van zuuden de 

Brugghewech  

Item noch vyf linen lants streckende opde Brugghestrate metter noortzyde ende oostende an 

tlandt van Jan de Nuwelare  - metter westhende an tlandt van Boudewyn Waels  

Item noch esser een bilck van vij lynen of daerontrent van zuuden ende oosten an tlandt van 

Jan de Nuwelare - de westzyde ande dreve  

Item noch ij linen lants metter zuudthende an thof van Clais Kesteman - doostzyde an tlandt  

van Clais voorseit - de westzyde ande dreve - tnoorthende an tlandt van Gherardt de Puudt - 

ligghende an elcanderen ... 

In datum den laetsten in meye xvc xlij 

Actum den xxij in september xvc tselve jaer  

Present scepenen Jacob de Hondt - Baudewyn Oudegheerste - meester Frans van Simpol - 

Jooris vande Goesteene - meester Christiaen Deroe 

 



2 oktober 1542 – Boudewijn Waels geeft een lening aan de wezen van Jan de Nuwelaere - 

SAP 394 - Folio 36 

 

 
 

Boudewyn Waels heift ghecocht jeghens Jan de Nuwelaere filius Jans ende jeghens Jan 

Wecsteen ende Joos de Nuwelaere -  

voochden vande kinderen van Jan de Nuwelaere filius Steven –  

ter consente vande scepenen –  

de somme van xxj ponden parisis sjaers - erfvelicke losrente –  

ende dat omme de somme van xvjponden vlaemsscher munte  

danof teerste jaer vallen ende verschinen zal den tweeden dach van octobre xvc xliij  



Te lossen met philipsghuldens te L schele parisis - karolusghulden te xl schele parisis tstick 

ende ander ghelt ten advenante - 

daerinne verbonden by de comparanten de stede, erve ende catheilen ligghende in den 

Oosthouck daer Jan voorseid overleet -  

groot van lande xij ghemeten  of daerontrent metten noortzyde opde Brugghestraete –  

danof een parcheel van iij ghemeten ligghende onder de Brugghestraete  - metten zuutzyde op 

de Brugghestraete  ende ten westzyde op de dreve - jeghens tlandt van Jacop de Hondt -  

de noortzyde jeghens tlandt van Boudewyn Waels –  

ende de reste van de voornoemde stede ligghende al theen an tander - ghemeene ende 

onverdeelt ende toebehoorende de voornoemde comparanten -  

Te lossen dezelve rente te twee reysen ende hiermede zyn de twee eerste renten brief vertict
3
 

ende vute die op tvoornoemde landt laghen toeehoorende Boudewyn voorseid 

Actum den ijde in octobre xvc xlij tich  

Present scepenen jacop de Hondt - Ghelein Hazebaert - Bauderan Oudegheerste - meester 

Frans van Simpol ende Joris vande Goesteene 

 

SAP 394 - Folio 36 verso  

 

Als heedent in camere ghecompareert voor scepenen vander stede van Poperinghe -  

Jan Masselis d'oude - de welcke vut vaderlicke jonste ende liefde ende vut zonderlinghe 

zaken  hem daertoe mouverende -  

heift hier wettelick opghedreghen ende ghetransporteert ende beweeght, opdraeght, cedeert 

ende transporteert inde handen van  

Jan Masselis de jonghe - Kaerle ende Mael Masselis, Mahieu de Mol ter cause van 

Jacquemyncken zyn wyfve - Andries  Platevoet filius Jans ende Nandt Verbouck ter cause 

van zyn wyfve - ende Pieter Hellebode tsamen met huerlieden twee voor een hooft ooc daer 

present ende voor ooghen alle kinderen ende kinders kinderen – 

dese parchelen van goede, erfve ende cathielen inden Lyssenthouck ende Wipperhouck  

deser stede daer Jan voorseit nu woondt 

 metgaders tiijde – ¼ -  vande draghende bomen ende de helft van alle de opgaende boomen 

staende ter voorseide stede metten zuutzyde an tlandt van Clais van Bedlem - de noortzyde 

an tlandt van Kaerle Masselis 

Item noch een ghemet xv roeden landt inden Lyssenthouck - de zuutzyde ande elst van Jan 

Puedt   

Item noch een vierendeel meersch inde Wipperhouck - de noortzyde ande  mersch van Malen 

Masselis  

Item vyf lynen ij roeden landts inden zelven houck metter zuutzyde an tlandt vande kinderen 

van Joos van Elste - de noortzyde int waterloop  

Item vyf lynen lants inden Lyssenthouck – de eeckvloghe - haeghe ghereserveert - de 

catheilen metten oosthende op de dreve van Jan Masselis de jonghe - twesthende inde beke - 

de haghe an de zuutzyde westvaert 

Item ij ghemeten v roeden lants inden zelven houck metter oostzde an tlandt van Jan Masselis 

de jonghe - de westzyde an tlandt van Jan Sconaert  

 

Item een ghemet xxviij roeden landts ghenaemt de Bonaerdt - de noortzyde ende de 

westhende op de straete - ghelast in de Bardekensrente  

                                                           
3
 Vertict – versteken  



Item ij lynen xv roeden landts inden zelven houck met ter zuutzyde up de straete - de 

westzyde an tlandt van Clays de Hurtere - ghelast als boven – in de Baardekensrente  

Item een ghemet lv roeden inden Wipperhouck metter zuutzyde ende noorzyde an tlant van 

wylen Pieter van Bellem ghemeene met relicta Joris DeClerck  -  

de welcke voornoemde parchelen de voorseide Jan begheert ende wil dat de zelve voorseide 

zyn kinders ende kinders ... naer zynen doot deelen zullen kindts ende kindts ghelyck - elck  

naer ende zo elck rechts es  

onleesbaar door verzuring .. 

Actum den .... octobre xvc xlij-tich  

present scepenen Jacop de Hondt - Ghilein Hazebaert - Baudran Oudegheerste - ... - Jooris 

vande Goesteene  

 

SAP 394 - Folio 37 

 
 

Dischmeesters van Sinte Bertins hebben ghecocht jeghens Christiaen Marke  

de somme van xij pond sjaers omme de somme van zes ponden grooten vlaemsscher munte -  

Te lossene deze rente met philipsghuldens te L schele - karolusghulden te L schele  ende 

ander ghelt ten advenante - danof teerste jaer ende payement vande voorseide losrente vallen 

ende verschinen zal den vij in november xvc xliij – ende alzo voort van jare te jare  

daerinne verbonden byden voornoemde Christiaen eerst een huus, erfve ende catheilen 

ligghende upde Meessenstraete daer hy woonende es  

Item noch een hofstede erfve ende catheilen ghenaempt den Boomgaert ligghende upde 

Meessenstraete  - Ghilein Makeblyde van noorden ende westhende op de Meesssenstraete 



Item noch eenen vierendeel elstlandt ghenaemt den Elssenbilck ligghende inden …houck op 

tGroene Straetken wylen ghecocht jeghens Franse Tant - van zuuden Jacob Stinneken - van 

oosten Clais van Burgues metter westhende up t'jste   

Actum den xvde november xvc xlij  

Present Jacob de Hondt - Clais Baroen - Meeter Frans van Simpol – Jooris vande Goesteene 

ende Gillis Pieren - scepenen.  

 

SAP394 - Folio 37 verso  

 

Paschier de 

Coninck filius 

Walrandre heift 

ghecocht jeghens 

Pieter Peters 

ende Agnes zyn 

wyf - de somme 

van xij pond 

parisis sjaers 

erfvelicke 

losrente  

omme de somme 

van xvj grooten 

vflaemsscher 

munte danof 

teerste jaer 

vallen zal den 

xxj in november 

xvc xliij  

te lossen de 

zelve rente met philipsghuldens te L shele ende karolusghulden te xl schele parisis tstick ofte 

met ghelt ten advenante  

hierinne verbonden .... erfve ende catheilen ... ...verder niet leesbaar 

 

15 november 1542 – Joris vande Goosteene krijgt een lening van de kinderen van Jan Buuck - 

SAP 394 - Folio 37 verso  

 

Joris vande Goosteene kendt vercocht hebbende  

de kinderen van Jan Buuck danof vraemvoocht es Ghilein Moenaert  

de somme van xij ponden parisis sjaers losrente 

- de penninck xvj –  

omme de somme van xiij pond xvij schele ponden grooten  

danof teerste jaer vallen zal opden xvde in november xvc xliij 

te lossen de zelve rente met philipsghulden te l schele of ander ghelt ten advenante -  

belovende by den zelve Joris vande Goosteene te ypotekeren binnen eenen jaer ofte 

daerontrent ofte de somme ende verloop op te legghen -  

hiervooren  - borge - een voor ander ende een voor al … niet leesbaar 

Jacop de Hondt -  Clays Baroen -  

Actum de xvij in november xvc xlij prsent scepenen Jacop de Hondt , Ghelein Franssen  

 



 
 

SAP 394 - folio 38  

 

 

Pieter Peter kent wettelick schuldich zynde meester Andrie Ghysselen  

de somme van twitnich ponden grooten vlaemsscher munte  

van coope van een huse, erfve ende catheilen te betalen thien ponden grooten sjaers ... niet 

leesbaar 

 

November 1542 - SAP 394 - folio 38  

 
 

Willem de Roode kendt wettelick schuldich zynde Gadifer Beke  



de somme van liiij pnd parisis vlaemsscher munte -  

te betalen deen helft ghereet ende de reste te baefmesse eerstcommende xvc xliij tich -  

daerinne verbonden byden zelven Willem een stede, erfve ende catheilen daer de voorseide 

Willem nu woondt 

op de Cleene Bruggestraete mettten westzyde an hus van relicta Jan vanden Roede - 

tnoorthende an derfve vand aeldinghen van Adriaen Carpentier - tzuuthende up tstraetken  

actum ut supra -  

Present kuerheers Jan Wyts ende Gillis Clays  

 

SAP 394 - folio  

 

.... de weedewe van Willem Sherjanssone heift ghecocht jeghens Joris Laureyns ende 

Jaecxken zyn wyf de somme van vj pond parisis sjaers ervelicke losrente  

ende dat omme de somme van achte ponden grooten vlaemsscher munte 

danof teerste jaer vallen zal den xxj in november xvc xliij  

te lossen de zelve rente met philipsghuldens te L schele - karolusgulden te xl schele ende 

dobbel stuvers te iiij schel tstick ofte ander ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden byden voornoemde Jooris ende zyn wyf twee ghemeten lands inde 

hofstede daer hy Joris nu woondt inden Lyssenthouck metten 

helft vande woonhuuse daeropstaende - metter westzyde ande dreve van Christiaen de Groote 

- doostzyde Maelen  Degroote  

Item noch een viernedeel lands in de Moordenaerswal inden zelven houck  

Actum den xxj in novembver xvc xlij-tich  

Present scepenen - .... Clays Baroen - meeser  Fransois van Simpol - Jooris vande Goesteene  

 

1 december 1542 – SAP 394 – Folio 39 verso  

  

Baudewyn Waels heift ghecocht jeghens Christiaen Pinteslaer  

de somme van xiiij ponden parisis sjaers – den penninck zesthiene –  

omme de somme van xix pond grooten vlaemsscher munte  

wanof teerste jaer vallen ende verschinen zal den eersten in december xvc xliij tich  

Te lossen de selve rente te iiij reysen ende dat met philipsghulden te L schele – 

karolusghulden te xl schele – dobbel stuuvers te iiij schele parisis tstick ende ander ghelt ten 

advenante –  

Hierinne verbonden biden voornoemde Christiaen een huus staende up derfve vande kinderen 

van Boudenwyn Samsoen up den Overdam jeghenover Onse Vrauwe Cruyce 

Item in breeder versekerheit zo verbindt omme tvulcommen van dies voorseid es François de 

Berch ende Margriete zyn wyf drien ghemeten een vierendeel weydelants ligghende inde 

Schoudemonthouck in twee parscelen –  

het een vij vierendeel ande stede van Dierick Hazebaert metter oostzyde – metter westzyde an 

tlandt vanden Kercke van Onse Vrauwe –  

het ander groot een ghemet metter westzyde an tlandt van Jan Deberch – doostzyde an tlandt 

van de kinderen van Clais dse Waghenmaeker 

Actum den eersten in december xvc xlij tich  

Present scepenen Jacob de Hondt – Clais Baroen – Joris vande Goesteene – meester Frans van 

Simpol ende Willem Pieren  

 

2 december 1542 – Andries vande Smedt heeft schulden bij Gaifer Beke - SAP 394 – Folio 39 

verso  



 

 
 

Andries vande  Smedt kent wettelick sculdich zynde Gaifer Beke  

de somme van xxxij pond ij schele vj deniers vlaemsscher munte –  

reste van eenen redutte – te betaelen de voorseide somme te paesschen xvc xliij  

hierinne verbonden deen heflt van een huuse staende inde Watuwestraete tusschen derfve van 

Jan Baelen ende derfve van Frans Serrier daer Lampsin filius Lanczweert nu woont – 

ghemeene met de kinde van Lampsin voorseid ende voort alle zyn goeden dat hy heift  

Actum den ijde in december xvc xlij  

Present kuerheers Jan Wyts ende Jan Godduut  

 

4 decedmber 1542 – Gheraert 

Luucs geeft een lening aan 

Cathelyne Scerrier - SAP 394 – 

Folio 40  

 

Gheraert Luucx heift ghecocht 

jeghens Cathelyne de weede van 

Clays Scerrier  
de somme van xj pond sjaers 

ervelicke losrente omme de 

somme van viiij pond 

vlaemsscher munte  

danof teerste jaer vallen zal den 

iiijde in december xvc xliij  

Te lossen de zelve rente met 

philipsghuldens te L schele – 

karolus ghulden te xl schele -  

dobbel stuvers te iiij schele tstick 

– ander ghelt ten advenante  

Hierinne verbonden een stede, 

erfve ende catheilen op de 



Yperstraete byde baillie daer Marten de Byzer nu woondt – groot van lande j ½ gehmeten 

streckende zuut ende noort – de westzyde up tstraekten – doostzyde an tlandt van Clays 

Verdoene ghenaemt …  

Item noch een ghemet elstlandts ligghende inden … houck metten zuutzyde ande Claverbilc 

… an telst van daeldinghen van Clays voroseit – tnoorthende an telst vande kinde van Clays 

van Burgues … 

Actum de iijde in december xvc xlij  

Present Jacop de Hondt – Clays Hazebaert – meester Frans van Simpol – Joris van Goesteene 

ende Willem De Roo  

 

4 december 1542 – Victor van Ackkere geeft een lening aan de priester Mathieu de Gay - 

SAP 394 – Folio 40 

 

Victor van Ackere heift ghecocht jeghens meester Mathieu de Gay – pbr –  

de somme van xij pond parisis sjaers ervelicke losrente omme de somme van xvj pond 

vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den iiijde in december xvc xliij  

Te lossen de zelve rente met philipsghuldens te L schele tstick ofte ander ghelt ten advenante 

– Hierinne verbonden een huus, erfve ende cathielen staende up dYperstraete – groote de 

voorschreven erfve xxxv roeden metter ostzyde ande presbiterei van Sint Jans ende de kinde 

van Lampsen de Puudt – de westzyde an thuus van Mayken Janssone ende derve vande 

voorseide kercke ende derfve van relicta Simon Sluseman ende Jan Sluuseman naer 

tvutwysen van drie palen 

Actum den iiijde in december xvc xlij  

Present scepenen Jacob de Hondt – Clays Baroen – meester Frans van Simpol – Joris vander 

Goosteen’e ende meester Chrsitiaen de Roode – meester Marethieu heift de brief.  

 

 
 

9 december 1542 – Pyrine geeft een lening aan Chrispiaen Bamelis - SAP 394 – Folio 40 

 



Pyrine de weede van Willem Franssone heift ghecocht jeghens Chrispiaen Bamelis de 

somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente – den penninck xvj –  

ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen 

zal den ix in december xvc xliij –  

Te lossen de zelve rente met philipsguyldens te L schele parisis tstick ofte ander ghelt ten 

advenante  

Hierinne verbonden byden zelven Chrsipiaen een stede, erfve ende catheilen ligghende inden 

Hamhouck – groot van lande ix ghemeten of daerontrent – daer hy Chrispiaen voorseid nu 

woondt – doostzyde an tyland van Mahieu Makereel – twesthende opde Sint Sixstraete  

Actum den ixde decmeber xvc xlij  

Present scepenen Jacop de Hondt – Clais Baroen – Frans van Simpol – Clais van Goesteene – 

Christiaen Deroo  

 

 

 
 

13 december 1542 – Daneel Canin geeft een lening aan Clais Baertien en Coline - SAP 394 – 

Folio 40  

 

Daneel Canin heift ghecocht jeghens Clais Bartier ende Coline zyn wyf  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher munte  

danof teerste jaer vallen zal den xiiijde in december xvc xliij 

Te lossen de zelve rente met philipsgulden te L schele parisis – dobbel stuvers te iiij schele 

parisis tstick ofte ander ghelt ten advenante  

Hierinne verbonden byden voorseide Clais een stede, erfve ende catheilen ligghende inden 

Lyssenthouck –  

ten weeten het huus ende al de upgaende boomen - groot van lande 1 1/2 ghemet xxix roeden 

daet hy Clays voorseid nu woondt metter noortzyde an  



Jan de Wale  - toosthende ande 

voorseide Wale ende Jan 

Masseles    

Item noch een half ghemet landts 

inden zelven houck metten 

noorthende an Jan de Wale - 

metten zuuthende an Jan 

Masselis doude - de westzyde 

inden voorseide hofstede 

Actum den xiij in december xvc 

xlij  

Present scepenen Jacop de Hondt 

– Clays Baroen – Simpol – 

Goosteene ende Gillis Pieren  

 

 

 

 

 

16 december 1542 – Jan Dobbele geeft een lening aan Pieter Bieck en Robine - SAP 394 – 

Folio 41 

 

Sieur Jan Dobbele  

heift ghecocht jeghens Pieter Bieck filius Willem ende Robine zyn wyf  

de somme van vj pond parisis erfvelicke losrente omme de somme van acht ponden 

vlaemsscher munte - de penninck zesthiene –  

danof het eerste jaer vallen ende verschinen zal den xviiij de in december xvc xliij tich –  

te lossene de selve rente met philipsghulden te L schele parisis tstick ende ander ghelt ten 

advenante  

Hierinne verbonden byden voornoemde Pieter ende Robine zyn wyf, deen helft vanden erfve 

met catheilen – een vierendeel van de catheilen groene ende drooghe van de hofstede  

daer Jan Butterdrogher nu woondt - de noortzyde upde Casselstrate - metter westhende 

ande beke – de noortzyde an tcoestraetken –  

groot twee ghemeten en een vierendeel lants  … gheheele stede 

Item noch vyf vierendeel lants ghenaempt den Lodyck ligghende inden Schoudemonthouck 

metter westzyde opde dreve – metter oostzyde an tlandt van Jan Syer - metter zuutzyde an 

tlandt vanden disch  

Actum den xvj ste in december xvc  xlij-tich  

Present scepenen Jacob de Hondt – Clais Baroen – meester Frans van Simpol – Jooris vande 

Goesteene ende meester Christiaen Deroo  

 

18 december 1542 – Pauwels Platevoet geeft een lening aan de wezen van Jan Sechelle - SAP 

394 – Folio 41 

 

Pauwels  Platevoet heift ghecocht jeghens de voochden vanden kinde van Jan Sechelle  

bi consente van scepenen ende ten versoucke van Staelen voorseid  

de somme van ij ponden xj schele parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninck zesthiene -  

omme de somme van acht ponden grooten danof het eerste jaer ende payement vallen zal den 

xviij in december xvc xlij tich  



te lossen de selve rente met philipsghulden te L schele - karolusghulden te xl schele en ander 

ghelt ten advenante  

hierinne verbonden byden voorseide voochden by consent vande scepenen een stede, erfve 

ende catheilen - groot van lande zeven vierendeel of daer ontrent  

ligghende inde Casselstraete daer Jan voorseit te woonen plach .... 

Item noch den helft van iij ghemete ligghende ghemeene met Sanders van Hughe inden 

Lyssenthouck metter zuudthende ande dreve - die loopt te Willem Cruupelants v oor den 

dam - tnoorthende ande stede van Pieter de Roo  

Actum den xviij de in december xvc xlij tich  

Present scepenen Jacob de Hondt - Calys Baroen - meester Frans van Simpol - Jooris van de 

Gooseteene - eende meester Christien de Roo.  

 

 
 

19 december 1542 – Pieter de Brievere geeft een lening aan Jan de Backere en Janeken - SAP 

394 - Folio 41 verso  

 

Pieter de Brievere heift ghecocht jeghens Jan de Backere ende Janeken zyn wyf  

de somme van vj pnd parisis sjaers erfvelicke losrente omme de somme van acht ponden 

grooten danof het eerste jaer ende payement vallen ende  verschinen zal den xviiij in 

december xvc xliij tich –  

te lossene d zelve rente mete philipsghuldens te l schele - karolusghuldens te xl schele -  

dobbel stuuvers te iiij schele ende ander ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden biden voorseide Jan ende Janeken zyn wyf  

de stede, erfve ende catheilen ligghende inde Hamhouck daer Mael de Bey nu woondt -  

groot van lande xiiij ghemeten of daerontrent metter oostzyde op de  ... strate ende metter 

noortzyde an tlandt van Chrsitiaen Deberch  

Actum den xviiij in december xlij tich  

Present Hondt - Baroen - Simpol - Goeteene en Rode 

 

19 december 1542 – Krestyne geeft een lening aan Willem de Roo en Maryke - SAP 394 - 

Folio 41 verso  



 

Krestyne relicta Willem Sherjanssone heift ghecocht jeghens Willem de Roe en Maryke 

zyn huusvrauwe  

de somme van xviij lib parisis sjaers erfvelicke losrente omme de somme van xxiiij lib 

grooten vlaemsscher munte  

danof teerste payemeent vallen ende verschynen zal den xix ste in december xvc xlij tich - te 

lossene de zelve rente met philipsghuldens te L schele - karolusghulden te xl schele - dobbel 

stuvers te iiij schele parsisis tstick - ende ander ghelt ten advenante -  

hierinne verbonden een stede, erve ende catheilen - groot van lande xv ghemete of daer 

ontrent daer Pieter Merlevey nu woondt -  oost opde synt sixstraete – tzuudtende in 

‘tlandt  ghenaempt ten Haghen Eexken inden Hamhouck  

Actum den xix in december xvc xlij-tich  

Present scepenen Clais Baroen - Simpool - Goosteene - Rode 


