Jaar 1551 Renten

Kaart van de hoeken van Poperinge – H. Vandenberghe
5 januari 1551 – Ghelein Staessen geeft een lening aan Ancheel Meese en Mayken - SAP 394
- Folio 182
Ghelen Staessen filius Christiaen heift ghecocht jeghens Ancheel Meese ende Mayken zyn
wyf - de somme van xxiiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van xxxij pond vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den vde in lauwe xvc xlj te lossene met zulcken penninghen daermede men skeysers subvintie betalen mch - ....
hierinne verbonden byde voorseide comparanten tiij van eene stede, erfve ende cathelen drooghe ende groene - ligghende ende staende in de Schoudemonthouck ende inde
Helhouck daer Pieter de Vey nu woondt - groot van lande xxv ....
de zuythende opde Casselstraete -....
Actum den vde in lauwe xvc vichtich
Present schepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Goosteene ende Pieter vande Walle

5 januari 1551 – Willem Coppen geeft een lening aan Lauwers Quaghebuer en Lyncken SAP 394 - Folio 182 verso

Willem Coppen heift ghecocht jeghens Lauwers Quaghebuer filius Clays ende Lyncken
zyn wyf de somme van xviij pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van xxiij ponden grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den v-de in lauwe xvc lj te lossen met zulcke ghe-evalueerde ghelde als ten tyde vande lossinghe de prince van zyn
leveringhe ontfanghen zal hierinne verbonden deen helft van een stede - erfve ende catehelen - drooghe ende groene ligghende inde Helhouc daer hy Lauwers nu woondt groot van lande de geheele stede xij ghemeten of daerontrent ghemeene met Jacquemyne
Scols - metter westzyde an tlandt an Pieter Makeblyde - van noorden tlandt van Clays van
Burgo
Actum den vde in lauwe xvc L
Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Oudegherste ende Walle
17 januari 1551 – Willem Scrolinck geeft een lening aan Ghelen de Brauwere - SAP 394 Folio 182 verso
Willem Scrolinck heift ghecocht jeghens Ghelen de Brauwere ende Mahieu de Groote als
voocht vande voornoemde Ghelen - by consente vande scepenen de somme van xij pond parisis sjaers erfvelycke losrente ende dat omme de somme van
zestien pond grooten vlaemsscher mundte
danof teerste jaer vallen zal xvij in lauwe xvc lj te lossen met stuvers te ij schele - dobbel stuvers te iiij schel tstick ende ander zelver ghelt ten
advenante hierinne verbonden de helt van twee lynnen xx roeden mersch ligghende inde
Schoudemonthouck metten westhende ende noortzyde ande lande vande weede van Claes
Quaghebuer - metten zuudthende opde stede van Maye - de zuster vande voornoemde Ghelein
Item een ghemet preter xx roeden lants ligghende inde Lyssenthouck metter westzyde ande
Dasdreve - mettter oostzyde an tlant van zyn moedere
Item noch de helt van een lyne preter x roeden elstlants inde zelve houck inde Brabant metten oostzyde an thelst van Frans Diedeman - metten zuuthende opde strate
Item noch een ghemet preter xvj roeden lants liggende in vijf ghemeten ij lynnen v roeden
lants inde zelve houck dat de moeder hout gheheel in balline
ligghende in zeven parchelen naer tvutwysen van zyn moeders deelrolle
Item een ghemet vrylants Haghebaerts erve inde voorseide houc metten zuudthende inde beke
- metter oostzyde an tlandt van Colaert Hazebaert - metter westzyde an tlant vande weede
van Gillis van Stavele - tnoorthende an tlandt van Vincent de Roo
Item een ghemet lants inde Wipperhouck metter oosthende opde straete - metten noortzyde
an tlant van Colaert de Keysere - metten westhende an thelst van Jan de Berch Item noch vyf vierendeel lants inde Lysenthouck metten noorthende an tlant vande kinderen
van Salin de Berch - metter westzyde an tlant Lamsen de Brauwere - zyn broeder - tzuthende
an tlant van Mahieu de Groote
Actum den xvij in lauwe
Present schepenen Daneel Canin - Bauderan Oudegherste - Robert van Betheleem Chrispiaen vande Walle ende Willem Boom
10 januari 1551 – Steven Melis heeft schulden bij Raes Vercouter - SAP 394 - Folio 183

Steven Melis heift verkendt schuldich zynde dheer Raes Vercouter xxiiij pond parisis sjaers
lyfrente - te lyfve van dheer Raes voorseit
ende vallend altyts den xxj in weedemaent - daerinne verbyndende de voornoemde Steven een
hus, erfve ende catelen staende int Ghervelgat - daer hy Steven nu woondt aende
Steenbrugghe - mids desen ontslaet de voorseide heer Raes het hus erfve ende cathelen
staende inde zelve Ghervelgatstraete nu toebehoorende Ghelen ande Walle
Actum den xste in lauwe xvc l
Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Oudehgerste - Betheleem ende Walle
12 januari 1551 – Willem Trystram geeft een lening aan de baljuw Christiaen May - SAP 394
- Folio 183

Meester Willem Trystram heift ghecocht jeghens Christiaen May balliu deser stede
een huus metgades alle de cathelen staende op erfve van Genoveve filia Jacob Lodyc up Sint
Jans Crucewegh
tusschen den huuze an Jan van Looker ende meester Pieter Vutschone daer Mahieu van
Essche nu woonachtich es
ende dat omme de somme van xiiij pond groten - te betalen twee pond grooten ghereet ende
voort twee pond grooten alle jare totter vulle betalinghe vande voorseide somme van xiiij
pond grooten danof teerse paeiment vallen zal den xij in lauwe xvc lj ende zo voort daerinne verbindende de voorseide meester Willem tvoorseide hus ende alle de cathelen
voorseid als hypotheke voor de selve somme ende paiement
Actum present kuerheers Ghelen Makeblyde - Pieter de Brieve - Ghelein Staessen - ende Jan
de Broucke
Den xij in lauwe 1550
19 januari 1551 – Robert Keteloot geeft een lening aan Lauwers Quaghbuer - SAP 394 - Folio
183 veso

Robert Kesteloot
heift ghecocht jeghens
Lauwers
Quaghebuer ende
Peryncken zyn wyf de somme van vj pond
parisis sjaers
erfvelicke losrente
ende dat omme de
somme van viij pond
grooten danof teerste
jaer vallen zal den xix
in lauwe
xvc lj - te lossene met
philipsgulden te L
schele - karolusgulden
te xl schele - dobbel
stuers te iiij schele stuvers te ij schele of ander ghelt ten
advenante hierinne verbinende byde voorseide comparanten een stede erve ende cathelen in de Helhouc
daer zy nu woonen groot vj ghemeten een vierendeel lands - de westzyde Pieter Makeblyde - van noorden Clays
van Burgo - van zuudtzyde Ghelen Staessen ghelast eerst in xviij pond parisis sjaers losrente - den penning xvj
Actum den xix in lauwe xvc L
Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Oudegherste ende Walle
21 januari 1551 – Willem hans geeft een lening aan Passchier de Conynck - SAP 394 - Folio
183 verso
Meester Willem Hans - pbre - heift ghecocht jeghens Passchier de Conynck filius
Passchiers ende Martyne zyn wyf de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xvj
pond grooten vlaemsscher mundte danof teerse jaer vallen zal den xxj in lauwe xvc vichtich te lossen te twee reysen by viiij pond grooten medgaders met philipsgulden te L schele karolusgulden te xl schel - dobbel stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele parisis ofe ander
ghelt ten advenante hierinne verbonden byde voorseide comparanten vyf ghemeten lants ligghende inden
Hamhouck - die de wedewe van Willem de Nuwelaere in huere heift - ligghende al teen an
tander in diversche sticken gers met de vier lynnen zaylands danof de wedersplete toebehoort
de weese van Lioen de Conynck
Hiermede es ghecasseert een ander rentebrief van vj pond parisis sjaers - den penning xvj sprekende op Alaert de Smys
Actum de xxj in lauwe xvc L

26 januari 1551 – De gouverneurs van het Heilig Sacrament geven een lening aan Vincent
Sluusman en Mayken - SAP 394 - Folio 184

Frans Bollaert ende Jan Wydooghe als gouverneurs vande Helighen Sacraments Sint Jans
- hebben ghecocht jeghens Vincent Sluusman ende Mayken zyn wyf de somme van vij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viij
pond grooten vlaemsscher mundte danof eerste jaer vallen zal den xxvj in lauwe xvc lj te lossen de zelve rente met philipsgulden te L schele - dobbel stuvers te iiij schele tstic - of
ander ghelt ten advenante hierinne berbonden byde voorseide comparanten een huus met twee woonsteden - erfven ende
cathelen staende op dYperstraete - doostzyde an Jan de Broucke - van westen meester
Mattheus de Gay - tnoorthende ande presbyterie van Sint Jans Actum de xxvj in lauwe xvc L
Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Bethleem ende Walle
26 januari 1551 – Danneel Canin geeft een lening aan Andries Vuten Dale - SAP 394 - Folio
184

Danneel Canin heift ghecocht jeghens Andries Vuten Dale filius Pieter ende
Jacquemynken zyn wyf de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrene ende dat omme de somme van xvj
pond groten vlaemsscher mundte
danof teerste jaer vallen zal de xxvj in lauwe xvc lj te lossen met philipsgulden te L schele - karolus ghulden e xl schele - dobbel stuvers te iiij
schele - stuvers te ij schele ofte ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byde voorseide comparanten een hus, erfve ende cathelen staende op de
nieuwe maert streckende van vooren ter straete - achterwaert totten singhele vande heere van noorden an derfve van Jacop Lodyc - van zuuden de kinderen van de heer Colaert Tallier
Actum den xx in lauwe xvc L
Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - Bethleem - Walle ende Borry
30 januari 1551 – Ghelein Moenaert geeft een lening aan Jan Claes de jonghe en Mayke SAP 394 - Folio 184 verso
Ghelien Moenaert heift ghecocht jeghens Jan Claes de jonghe ende Maykin zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers - den penning xvj –
ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemssche mundte danof teerste jaer vallen zal den xxx in lauwe xvc eenenvichtich te lossene de voornoemde rente te twee termynen by iiij pond grooten telcker reyse ende met philipsgulden te L schele parisis tstick - dobbel stuvers te iiij schele parisis ende
ander ghelt ten advenante
hierinne verbyndende byde voorseide comparanten een stede erve ende cathelen staende opde
Yperdam - oost ende west - metten westhende vooren ter straete - de westzyde an derve van
meester Martin Rutaert - de oostzyde an derve van de kinderen Willem Ringoot - waer of de
kerke van Sinte Bertin heift tvj inde voornoemde erfve

Item noch een hommelhof ligghende opde Couter - erve ende cathelen - groot van lande v
vierendeel preter xiiij roeden -op de Couter metter oostzyde an derve van relicta Michiel
Cauchie - twesthende an derve van Jan de Pape - tnoorhende inde beke - tzuuthende ande
Brugghewech Item noch tderde vande erve ende catheilen up de Yperdam ghenaempt de Mane - de
westzyde an derve vande voornoemde Jan Claes de jonghe - de oostzyde an dervve van
Anthonis de Zomere - ghemene metten kinderen van Willem Ringoot voorseit
Item noch een hofstede erve ende cathelen ligghende inde Elsenbrugghestraete daer
Sanders vander Haghe te woonen plach - inde welcke de kinderen van Marrin vander Haghe
hebben tvierde vande voorseide hofstede ghemene ende onverdeelt - de oostzyde met een
wegh op de voornoemde straete
ende noch een paerceel van erve op de zelve straete wylen ghecocht jeghens Clayes van
Burken
belast tvoornoemde twee parchelen in vj pond parisis lyfrente van Jan Claeys doude ende zyn
wyf lancslevende Actum den xxx in lauwe xvc vichtich
Present schepenen Scrolinc - Canin - Houdegherste - Walle - Borry
30 januari 1551 - - Ghelein Stasin geeft een lening aan Frans Scherrier en Jaecxkin - SAP 394
- Folio 184 verso

Ghelein Stasin heift ghecocht jeghens Frans Scherrier ende Jaecxkin zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelycke losrente - den penning xvj –
ende dat omme de somme van xv pond grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den xxx in lauwe xvc eenenvichtich te lossen de voornoemde rente by viij pond grooten elcke reyse ende met alzulcke ghelde
daermede men skeysers subventie betaelen zal -

Hierinne verbonden byden voornoemde comparanten een hus - erve ende cathelen staende up
de Watewestraete - de oostzyde wedewe Jan Lammoot - de noortzyde an derve van ... de
Bardemaker - twestzyde a nthuus van Frans ...
Item noch een stede - erve ende cathelen daer ... nu woont meten zuuthende upde
Watewestraete - .... an de dreve van Jacob Vande Walle - tnoorthende an derve van Lauwers
Pilgrem
Actum ut supra
Schepenen - Scrolync - Cain - Oudegherste - Walle ende Borry
3 februari 1551 – Dierick vander Doene geeft een lening aan Antonis Pardieu en Lievyne SAP 394 – Folio 185
Dieryck vander Doene
heift ghecocht jeghens
Antonis Pardieu ende
Lievyne zyn wyf –
de somme van xij pond
parisis sjaers
erfvelycke losrente ende
dat omme de somme van
xvj pond grooten
vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen
zal den iij in sporcle xvc
lj te lossen de zelve rente
met te twee reyse met viij
pond grooten sjaers ende
dat met dobbel stuvers te
iiij schele - stuvers te ij
schele parisis tstick ofte
ande ghelt ten advenante Hierinne verbonden
byden voorseide
comparanten een hus,
erfve end catehelen
staende inde Pottestraete
daer zy nu woondt alsoot viercante betimmert staet - de noortzyde an tlandt van Pieter van der Torre - van westen
Jacop Lodyc - van zuuden de kinderen van Dyeric Liebaert - toosthende opde straete
Item noch vij vierendeel lands ligghende inde Hamhouck mette zuuthende an tlandt van
Ghelin vande Walle - met zyn complyssen - de westzydean Frans van Hille - ende van oosten
ande heere de vercooper - van noorden Jan Kues
Actum den iij in sporcle xvc Lj
Present scepenen Scrolinc - Damme - Canin - Robert van Bethleem - Christiaen van de Walle
...
4 februari 1551 – Clais van Cassele heeft schulden bij Jacop Lodyc – BIER - SAP 394 – Folio
185 verso

Clais van Cassele kent wettelick schuldich zynde Jacop Lodyc
de somme van xvij pond grooten van leverynghe van biere te betalen de zelve schult ten ougst eerstcommende ten waere dat hy binnen desen tyden
eenen ander goet op quame ende in dat cas zo zoude alle de voorseide schult alse al ghevallen
zyn hier in verbonden de drie deelen van viere inde erfve vanden helst metgaders de drie delen int
vierde vande huuse staende in de Gasthusstraete tusschen derfe van Frans van Simpol ende
Jacop Allays metgaders al zyn goet
Desen charter en gheduert nyet
Actum den iiij in sporcle xvc L
Present kuerheers Bamelaere ende Simpol
6 februari 1551 – Clais Beke stelt zich borg voor Mahieu Wemaere - SAP 394 – Folio 185
verso
Clais Beke filius Jacops heift hem gheconstitueert borghe om Mahieu Wemaere jeghens
Frans Conte Lespyne voor de somme van xxiiij pond xviij schele iiij deniers grooten –
te betaelen tderde ter assensiemaerct lj - tweede derde te cortrycmaerct vut ganck van ougst
int voorseide jaer - ende tderde derde te coude brugghe maerct

ende omme byde
voorseide
Mahieu zyn
voorseide borghe
te bewaren ende
indempt te
houden zo
verbyndt hy in
contrebortocht
inde handen van
de voorschreven
Beke een hus erfve ende
cathelen staende
up de Overdam
daer hy Mahieu
voornoemde nu
woonachtic es metgaders den
plock van de
hommele vande
jaere Lj
Actum den vj in sprocle xvc L
Present kuerheers Simpol ende Bamelare
9 februari 1551 – Jan Conteville koopt een huis in de Hamhoek - SAP 394 – Folio 186

Jan Conteville filius Clements kent wettelick schuldich zynde Willem Scade
de somme van xl pond grooten ende dat van coope van een stede ende cathelen ligghende
inde Hamhouc metten westzyde an tlandt van Jan de Nuwelaere - tnoorthende an tlandt ...de oostzyde de kinderen van Ghelein Stasin
Actum den ix in sporcle xvc L
Present kuerheers Makeblyde ende Broucke

25 februari 1551 – Jacop fransen heeft schulden bij Clais Regier - SAP 394 – Folio 186
Jacop Fransen kent
wettelick schuldich
zynde Clays Regier
de somme van iiij
pond grooten ende
dat van coope van tvj
de deel van een hus
staende op de erfve
vande ...
van relicta
Hendrick ...
inde Yperstraete
daer Jacop voorseit
nu woondt te betalen sint
jansdaghe vutganc
van ougst
eerstcommende daerinne verbonden
tvorseide vjde deel ende al syn goet
Desen charter en
gheduert nyet
Actum den xxv in sporcle xvc l
Present Makeblyde ende Bruene
25 februari 1551 – Willem heeft schulden by-ij Yorieus de Quidt - SAP 394 – Folio 186 verso
Willem Maselis filius Jans kent wettelick schuldich zynde Yforius de Quidt
de somme van xxxiij pond parisis van coope van een grauwe merrie
te betaelen xij pond parisis te Paesfeeste eerstcommende - xij pond sint Jansdagh ende de
reste Sinte Maerten daerinne verbonden de zelve merrie metgaders alle zyn goet
Actum den xv in sporcle xvc L
Present kuerheers Makeblyde ende Bruene
2 maart 1551 – Willem Sccht geeft een lening uit aan Willem - SAP 394 - folio 186
Willem Scacht heift ghecocht jeghens Willem ... de jonghe de somme van v pond parisis
erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van ... grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer vallen zal
den ijde in maerte xvc Lj te lossene de zelve rente met gheevalueerde ghelde daermedemenskeyers subvintieten tyde
vande lossinghe zal moghen betalene hierinne verbonden een hus ende cathelen inde Vyverackere metter elst ende erfve
daeronderdaer zy comparanten nu woonen metgaders ooc de gheheele allame vande meestere vande vulambacht
Actum de ijde in maerte xvc L

Present schepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Oudegherste - ende Walle
2 maart 1551 – Daneel Coornhuyse heeft schulden bij Willem Schacht - - SAP 394 – Folio
186 verso
Daneel Coornhuyse kent wettelick schuldich zynde Willem Scacht de somme van xxxvij
pond grooten van coope van een huuse staende op de Viverackere daer hy Daneel nu woont te betaelen iij pond ghereet ende voort iiij pond grooten den xxv in meye int jaer lij tich ende
zo voort telcken jaere ...
hierinne verbonden ... verder niet leesbaar

2 maart 1551 – De kerkmeesters van Onze Lieve Vrouwe geven een lening aan Jacop de
Berch en Margriete - SAP 394 – folio 18
Jacop ... ende Malen Vuten Dale als kerckmeester van de kerke van Onze vrauwe hebben
ghecocht jeghens Jacop de Berch filius Pieter ende Margriete zyn wyf de somme van viij pond aprsiis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van iiij
pond grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den ijde in maerte xvc lj te lossene…
Hierinne verbonden by de comparanten
Eerst 1 1/2 ghemet xvj roeden lands inden Wipperhouck daer hy Jacop nu woodt tnoorthende tland van Jan ... - tzuudhende op de straete
Item noch een ghemet xxv roeden lands inde zelve houck - de noortzyde an tlandt van hem
comparant - toosthende op de Berchwech
Item 1 ghemet xviij roeden lands inde zelve houck metten zuudtzyde an tlandt vande
comparanten metgaders xj schele eener rente sjaers de heere
Item ij lynen vj roeden lands ghenaemt Sitteken
Verder niet leesbaar

2 maart 1551 – De Brauwere en Denys geven een lening aan Pieter Wonds - SAP 394 – Folio
187 verso
Michiel de Brauwere
ende Pieter Denys als
voochden vande dochter
van Clays de
Brauwere - Janeken heben ghecocht ten
prouffyte vande zelve
weese
jeghens Pieter Wonds ...
verbonden by de
voorseide comparanten
ij 1/2 ghemet ij roeden
lands inden
Wipperhouc
streckende oost ende
west - de zutzyde an
tlandt van Pieter de Roo
mette nnoortzyde an tland van Jan Wonen
Actum den ijde in maerte xvc lj
Present scepenen Scrolinc - Canin - Oudegherste - Walle ende Borry
2 maart 1551 – Pieter Platevoet geeft een lening aan Jan Clays - SAP 394 – Folio 187 verso
Pieter Platevoet
heift ghecocht
jeghens Jan Clays
als voocht vande
vier kinde van
Lauwers de Roo by
consente van
scepenen de somme van ij
pond parisis sjaers
erfvelicke losrente
ende dat omme de
somme van viij
grooten vlaemsscher
mundte danof
teerste jaer vallen
zal den ijde in
maerte xvc lj te lossen de zelve
rente met ghe-evalueerde ghelde daermede men sprinces subvintie ten tyde van lossinghe
betalen mach -

daerinne verbonden by de voorsiede voochden eerste een ghemet xvj roeden lands in de
Helhouck - streckende zuut ende noorthende ende westzyde an Andries Masselis landt tzuuthende inde beke
Item noch een ghemet ende xxvij roeden lans inde zelve houck ... verder niet leesbaar
SAP 394 – Folio 188
De volgende twee akten zijn nit leesbaar.
Robert Kesteloot geeft een lening aan Clays de Vinck en Christiane - SAP 394 – Folio 188
Robert Kesteloot heift
ghecocht jeghens Clays de
Vinck filius Michiels ende
Christiane zyn wyf - de
somme van ... pond parisis
sjaers erfvelicke losrente
end dat omme de somme
van ... vlaemsscher mundte
danof teerse jaer vallen zal
... te lossene de zelve rente
...
Hierinne verbonden by de voorseide comparanten een stede, erfve ende cathelen ligghende in
de Helhouck - groot van lande
SAP 394 – Folio 187 verso
Michiel de Brauwere ende
Pieter de Buys als voochden
van de kinde van Clays de
Brauwere – Janeken - hebben
ghecocht jeghens de vader
van de zelve weese

SAP 394 – Folio 188 verso

Pieter Platevoet heift ghecocht jeghens Jan Clays als voocht vande twee kinde van
5 oktober 1595 – Extract uit het deelboek.

Extract vutten deelbouck vanden sterfhuse Christiene Stevens huusvrauwe Clement van Dale
van date vden octobris anno 1595 - inden welcken onder ander goeden staet tnaervolghende
Clement van Dale deen helt – dhoirs vande sterfvuuse de ander helt
Vj pond parisis tsjaers losrente – den penninck xvj – wesende deen helt van vij pond parisis
tsjaers – bezet op tgoedt van wylen Sanders Floor te Poperynghe ten Edewaertshouck
vallende jaerlycx den xxvij in lauwe – verachtert ter date van desen xiiij jaeren ofte
daerontrent
Aldus bevonden ende ghetrocken vutten voornoemde deelbouck –
Torconden als deelslieden Lieven Spetael ende den onderschreven – Anthonis Lauwyck
SAP 394 – Folio 188
De folio’s 188 recto en 188 verso zijn niet leesbaar.
SAP 394 – Folio 188

Pieter de Bruene heift ghecocht jeghens Jacob Quaghebuer filius
15 maart 1551 – Joris Fobert geeft een lening aan Pieter de Groote en Cathelyne - SAP 394 Folio 189
Jooris Fobert heift ghecocht jeghens Pieter de Groote ende Cathelyne zyn wyf
de somme van ... erfvelicke losrente
ende dat voor de somme van viij pond grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den xv in maerte xvc lj te lossen dezelfde rente metten fransche croonen te xxxix schele tstick - ende ander ghelt ten
advenante hier inne verbonden een stede - erfve ende catehelen ligghende in de Wipperhouck groot iij
ghemeten ...
Verder niet leesbaar
13 maart 1551 – Jacop Adam geeft een lening aan Gillis vande Berghe en Cathelyne - SAP
394 - Folio 189
Jacop Adam heift ghecocht jeghens Gillis vande Berghe ende Cathelyne zyn wyf de somme van ix pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte -

danof teerste jaer vallen zal den xiij in maerte xvc lj te lossen dezelve rente met ghelde als de prince voor zyn ... niet leesbaar
SAP 394 - Folio 189 verso
Pieter de Brievere
heift ghecocht jeghens
Jacob Quaghebuer
filius ... ende Janeken
zyn wyf de somme van xij pond
parisis sjaers erfvelycke
losrente ende dat omme
de somme van zestien
ponden vlaemsscher
munte danof teerste jaer vallen
zal den xvde in maerte
xvc Lj te betaelen met
philipsgulden te L
schele parisis karolusgulden te xl
schele stick - dobbel
stuvers te iiij schele stuvers te ij schele parisis tstick - ende ander ghelt ten advenante –
daermede men skeysers subvintie betalen mach verder niet leesbaar
16 maart 1551 - Jacob Hazebaert geeft een lening aan Francyne Hazebaert - SAP 394 - Folio
190 - Ieperstraatmolen
Jacob Hazebaert filius Christiaen heift ghecocht jeghens Francyne - relicta Frans
Hazebaert xxiij pond parisis sjaers erfvelicke losrene - de penning xvj –
omme de somme van xlvij pond grooten vlaemsscher mundte wanof teerste jaer vallen zal den xvj in maerte 1551 –
te lossene de zelve rente te ij reisen - te weetene xvj pond grooten telcke reise met zulke
ghelde als men skeyseres subventie betalen zal –
hierinne verbonden een stede, erfve ende cathelen - droghe ende groene - v ghemeten ofte
daerontrent metgaders een wyntmeulen staende inde Haghebaerthouck op
dYperstraete daer de voorseide Frans overleedt streckende van vooren ter straete - achterwaert an derve van Malen Beaugrant - de westzyde
an tlandt vande gasthuze van Poperinghe
Actum den xvj in maerte xvc L Present scepenen
Hiermede verclaerst Pieter Hazebaert filius Christiaen ende elck an hemlieden zonderlinghe Malen Buen - thebben ghecocht elc xij pond parisis sjaers losrente als boven

jeghens de voornoemde Francyne relicta Frans Hazebaert danof teerste jaer vallen zal als
boven te lossen teenen reise - elcke rente met zestien ponden grooten met ghelde als boven hierinne verbonden de hofstede ende muelen voorseit
Actum ten voorseide daghe
Present scepenen Willem Scroolinc - Daniel Canin - Baudran Oudegherste - Robert Borry
inde absentie van dander schepenen
In de marge
De rente van xij pond parisis by jaere sprekende
ten proffyte van Maelen Buen es ghelost by Jan vande Zande in handen van Bouduyn vande
Clyte daervan recht hebbende ontlastende - midsdien de hypothecque daerinne verbonden
Actum den ijde january 1620
Present Andries Rebault burghmeester ende ... Pierens - schepenen

SAP 394 – Folio 190
De eerste akte van folio 190 is buiten
de aanhef niet verder leesbaar.
Jacob Lodyck heift ghecocht jeghens
Hendrick Ghyselbreht xij ponden
parisis sjaers ...
Maar de volgende akte sluit daar
enigszins op aan:

Jacob Loodick geeft een rente aan Hendrik Ghyselbrecht - SAP 394 – Folio 190 verso
De voorseide Jacob Loodyck heift noch ghecocht jeghens den zelve voornoemde Hendrick
Ghyselbrecht de somme van xij pond parisis jaers losselicke rente - den penning zesthiene vallende alle jaren als vooren te lossene als vooren - daerinne verbonden een stede - erfve ende cathelen staende op de
Casselstraete - van vooren ter straete - achterwaertmetten noorthende an derfve van meester
Baudewyn Bree - de westzyde an thuus ede erfe van de kinderen van ... maker doude metten dooszyde an tstraetken
Item noch deen helft vande erfve .... met een mersche ende hommelhove ... verder niet
leesbaar

15 april 1551 – Pieteer de Brievere geeft een lening aan Joris de Pape en Christine - SAP 394
– Folio 190 verso
Pieter de Brievere heift ghecocht jeghens Jooris de Pape ende Christine zyn wyf –
de somme van xij pond parisis sjaers losrente ende dat omme de somme van xvj pond
grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal van date van desen in een jare xvste
in april eerstcommende xvc lij te lossen de zelve rente met philipsgulden te L schele - ofte -ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byde voorseide comparanten een stede erfve ende cathelen metten het
hommelhoveken bachten daeranne ligghende op de Ovaerdam dar zy nu woonachtich zyn metter zutzyde an derfve van Jan Muelenare - de noortzyde relicta Clays van Burgo - ghelast
viij schele v deniers parisis in en hofmanschap ende vij
schele iij deniers den heere Actum den xv in april xvc j tich naer paesschen
Present schepenen Scroolinc - Hazebert - Canin - Oudegherste ende Berghe

16 april 1551 - Bertelmeus Boeye geeft een lening aan Ghilen en Grietken - SAP 394 – Folio
191
Meester Bertelmeeus
Boeye heift ghecocht
jeghens Ghilen van W...
ende Grietken zyn
huusvrauwe
de somme van xxij pond
parisis sjaers ervelicke
losrente - de penning xvj ende dat omme de somme
van xx pond grooten
vlaemsscher rente danof
teerste jaer vallen den
verschynen zal van date
van desen in een jaer den xvj in april xvc lj tich voor paesschen ende zo
voort van jare te jare ... –
te lossene met zulcken gelde alsmen sconincx demainen betalen zal ten tyde van de lossinghe
- mids oplegghende tprincipale ...
Hierinne verbonden een huus, erfv ende cathelen dae zy comparanten nu weunen streckende
achterwaert tot inde beke - van zuuden an Jan de Pours
Item noch een huus ende erve in de zelve

... niet leesbaar
Actum den xvj in april Lj naer paesschen
20 april 1551 – Ancheel Meese geeft een lening aan Lauwers Quaghebuer en Peryne - SAP
394 – Folio 191
Ancheel Meese heift hecocht jeghens Lauwers Quaghebuer ende Peryne zyn wyf de
somme van zesthien pond parisis sjaers ende dat omme de somme van achte ponden grooten vlaemsscher munte - danof teerste jaer
vallen ende verschynen zal den xx in april xvc lij te lossene met stuvers te ij schele - dobbel stuvers te iij schele ende nader vlaemsche mundte
ten advenante Hierinne verbonden drie ghemeten erfve ende cathelen - groene ende droghe wylen ghecocht jeghens Jacob Meese - ligghende inde Helhouck daer de voornoemde
Lauwers nu wuent ...
Verder is de akte niet leesbaar.

17 april 1551 – Colyne Lanczweirt geeft een lening Willem Cauchie - SAP 394 – Folio 191
verso
Colyne de weede van Kaerles Lanczweirt hieft ghecocht jeghens Willem Cauchie doude
ende Mayken zyn wyf de somme van iij pond parisis sjaers ervelicke losrente - den penning xvj –
ende dat omme de somme van iiij pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal van heden in een jare - xvij in aprilis xvc lij eerstcomend end
alzo voort van jare te jare –
Te lossene dezelfde rente met alzulcke gheevalueerde ghelde daermed men skeysers
domaineen betalen mach ... hierinne verbonden by de wooredie comparanten
een hus erfve ende cathelen - groene ende droge - ende datter ... staende op de vyverackere
tusschen Willem ... ende Willem Cauchie de jonghes huus
Actum den xvste in aprilis xvc lij tich
Present scepenen Scrolinc - Hazebaert - Canin - Oudegherste ....

22 april 1551 – Frans de Varwere geeft een lening aan Jacop Mesor en Chrispyne - SAP 394 –
Folio 191 verso
Frans de Varwere hieft ghecocht jeghens Jacop Mesor ende Chrispyne zyn wyf –
de somme van vij pnd pariis sjaers erfvelicke losrente dende dat omme de somme van x pond grooten vlaemsscher mundte danof tjste jaer vallen zal
van date van heden - te weten de xxij aprilis eerstcommende ende zo voorts van jare te jare - telcken xxij pond totten lossinghe sjaers - deze rente te lossen
met philispgulden te L schele - dobbel stuvers te iiij schele tstic of ander ghelt ten adevnante hierinne verbonden een hus erfve ende cathelen staende in de Watewestraete daer de
comparanten nu woonen streckende achterwaert totten stede van Pieter de Conync - van westen relicta Jooris van
Oosten en relicta Ghelen Everaert
Actum ut supra ende de zelve scepenen

20 april 1551 – Mael Tant krijgt een lening van Pieter Maele - SAP 394 – Folio 192
Mael Tant heift ghenomen ende ontfaen byde handt van Pieter Maele als voocht van de
kinde van Colaert Haghelen de somme van xviij pond in weezeghelde belovende de vooren jaerelicks te betaelen drie
pond parisis by jare rentewys ten advenante van de penning xvj - drie jaeren lanc ghedurende
naer de costume van de weezeghelde danof teerste jaer vallen zal den xxiij in april 1552 ende zo voort totter lossinghe - belovende
dezlve somme wel ende duechelick mette verloopen te restitueren ten hende der voorseide
drie jaren ofte ter optie vande weeze haer danof suffisante hypotheque te geven indien den
voogd tgoet dochte ende es borghe voor tvoorseide weezeghelt ende verloop Jan Tant filius Claeis - daerinne
verbindende zynen persoon ende alle zyn goet - present ende toecommende

Actum - presentDanneel Canin - ende Baudran Oudegherste Den xxde april 1551

27 april 1551 – Clais van Zuutkercke geeft een lening aan Colaert Baert en Jane - SAP 394 –
Folio 192
Claeis van Zuutkercke als voogde
van Joryne de dochter van
Lamsen Baert heift ghecocht ten
prouffyte van de voorseide weese
jeghens Colaert Baert ende Jane
zyn wyf - de somme van ix pond
parisis jaers losselicke rente - den
penning xvj - danof teerse jaer
vallen ende verschynen zal den
xxvij in april 1552 ende zo voort totten lossinghe van
dies - te lossene met zulcken ghelde
als men ten tyde vande lossinghe
skeyers demande betalen zal Hierinne verbyndende eerst den
helft van iij vierendeel x roeden
lands inden Schoudemonthouc
metten haghe ende opgaende
boomen .... inde westzyde vande stede daer Jacop de Hondt nu woont - metter oostzyde an
derfve van Casen Wydoot
Item noch deen helft van 1/2 ghemet lns inde zelve houc metter oosthende tlant voorseide - de
oostzyde an tlant van ...
Item deen helft in een vierendeel van de ...
Verder niet leesbaar

27 april 1551 - De dismeesters van Sint Bertens geven een lening aan Willem Lammot en
Margriete - SAP 394 – Folio 192 verso
Dierick van Doene
ende Jan Makeblyde als
dischmeesters van Sint
Bertins hebben
ghecocht jeghens
Willem Lammot ende
Margriete zyn wyf de somme van xij pond
parisis sjaers erfvelicke
lsrente
ende dat omme de
somme van xv pond
vlaemscher mundte –
danof teerse jaer vallen
al den xxvij in april xvc
lij te lossene met dobbel
stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele parisis tstic - ofte ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byde voorseide comparanten deen helft van eenen stede - erfve ende
catheleen - groene ende droghe - ligghende inde Edewaerthouck daer Maelen Fonoot nu
woondt - groot van lande xxiiij ghemeten of daerontrent ligghende in diversche parschelen metter zuutzyde op de Robaers beke - tnoorthende op
straetken ende op derve van de heere- de westzyde an dheer … niet leesbaar ... Boudewyn
Waels land - doostzyde ....
Actum den xxvij in april xvc lj
Present schepenen voornoemd
27 april 1551 – Pieter Hazebaert geeft een lening aan Willem Lammoot en Margriete - - SAP
394 - Folio 192 verso
Pieter Hazebaert als vooght van Jan Verschore heift ghecoocht jeghens Willem
Lammoot ende Margriete zyn wyf de somme van xv pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xx
pond grooten vlaemscher mundte danof teerste jaer vallen zal den xxvij in april xvc lij te lossene ut supra ende daerinne verbonden de boven gegheven ypoteke
Actum ut supra
ende present de zelfve scepenen
1 april 1551 – Willem Clinckemaillie heeft schulden - SAP 394 - folio 193
Willem Clinckmaillie is ghewyst te betalen by kuerheers volghende zyn processe - Claeis
van Simpol de somme van zes pond grooten ...
van coope van leder - te betalene by drien paiementen.... danof teerste jaer verschynen zal
den eersten dach van april xvc Lj - verder niet leesbaar

5 mei 1551 – Pieter de Brievere geeft een lening aan Jacop Buen en Janekin - SAP 394 - folio
193

Pieter de Brievere heift ghecocht jeghens Jacop Buen ende Janekin zyn wyf –
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer
vallen zal den vij in meye xvc lij –
Te lossene met philipsgulden te L schele parisis - dobbel stuvers te iiij schele - stuvers te ij
cheleparisis tstic ende ander ghelt ten advenante hierinne verbonden een hus erfve ende cathelen staende op de Casselstraete daer hy nu
woondt - van zuuden jeghens derfve van relicta Andries de .... - noordthende thus van relicta
Hubrecht vande Coutere - twesthende achterwaert tot an toude Reckofwech
Item noch een ghemet lants ligghende in de Wipperhouck ghenaemt de schynckel streckende zuut ende noort - metten oostzyde an tlandt van Pieter Denys
Actum den vde meye xvc lij tich
Present scepenen Scrolinck - Haezebaert - Oudegherste - Bethleem - Vande Walle - Borry
5 mei 1551 – Pieter de Brievere geeft een lening aan Joos de Haene en Magdalene - SAP 394
- Folio 193 verso
Pieter de Brievere heift ghecocht jeghens Joos de Haene ende Magdalene zyn wyf de somme van vij pond parisis sjaers erfvelicke losrente

ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemscher mundte danof teerste jaer vallen
zal den vde in meye xvc lij tich Te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele - dobbel stuvers te iiij schele - stuvers
te ij schele tstic - of ander ghelt ten advenante hierinne verbonden byde voornoemde comparanten een stede - erfve ende cathelen inde
Casselstraete - der Alaert van Hove nu woont metten hommelhove achter tvoorseide huseken
totten mersch van Ghelein vande Walle - de zuutzyde an tland van Jan van Vereen - de
noorzyde an derfve van Jan vande Vale - groot de voorseide erfve een half ghemet ende xx
roeden
Actum den vde in meye xvc lj tich
Present scepenen Scrolinck - Hazebaert - Oudegherste - Bethleem - Christiaen vande walle - Willem Borry
7 mei 1551 - Frans de Schotter geeft een lening aan Ghelein Lauwyc en Christine - SAP 394 Folio 193 verso

Frans de Scotter de jonghe heift ghecocht jeghens Ghelein Lauwyc filius Jans ende
Christine zyn wyf
de somme van xxiiij pond parisis sjaers ervelicke losrente
ende dat omme de somme van xxxij pond grooten vlaemssche mundte
danof teerste jaer vallen zal den vij in meye xvc lij tich –
te lossene de zelve rente met karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij schele –
stuvers te ij schele tstic of ander ghelt ten advenante ende dat met twee distincke lossinghe
telckent by xvj pond grooten sjaers –
Hierinne verbonden byde voorseide comparanten eerst de twee deelen van drien inde helft
vande huuse, erfve ende cathelen metten hommelhove ligghende op de Overdam tusschen
derfve vande stede an deen zyde ende derve van Ghelein de Bardemaker an dander zyde streckende achterwaert tot inde beke - ghelast in Overdamsche schult - ende in breeder
ypotheke ende verzekerthede

vande voornoemde rente zo verbindt Eloy de Backer ende Bertholene zyn wyf dander helft
vande voorseide gheheele huze ende erfve - gheleghen ende ghelast als boven
Actum den vij in meye xvc Lj
Present schepeen Scrolinc - Haezebaert - Canin - Bauderan Oudegherste
7 mei 1551 - Borgstelling - SAP 394 - Folio 194 – er staat echter 184 vermeld
Compareerde voor scepenen der stede van Poperinghe Ghelein Lauwic ende Chrispyne zyn
wyf ende beloofde aldaer wel ende wettelickte garanderen ende te indempt te houden Eloy De
Backer ende zyn wyf –
ter cause vande voorschreven rente daer toe zy huerlieden ypotheke verleend hebben belovende de zelve jaerelickx wel ende duechdelick te betalen ende te quitten zulcx dat den voornoemde Eloy noch zyn naercommens ten eeuwighen - costen ofte schade
daeraf hebben en zullen daerinne verbyndende byden voorsiede comparanten de voorschreven twee delen inde helft
vande huse - erfve ende cathelen inde hommelhove ligghende op de Ovaerdam voorseit
gheleghen als boven Actum - present scepenen voorseid ten daghe als boven

11 mei 1551 – Jacop van Burgues geeft een lening aan Ghelen Guen en Martyne - SAP 394 Folio 194
Jacop van Burgues heift ghecocht ten prouffyte van Mayken van Burgues zyn zuster behouden tblat zyn leven lanck - jeghens Ghelen Guen ende Martyne zyn wyf –
de somme van xij pond parisis sjaers ende dat omme de somme van xvj pond grooten
vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xvde in meye xvc lij tich
Te lossen deze zelve rente met dobbel stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele tstick ende
ander zelver munte ten advenante –

Hierinne verbonden byden voorseide comparanten eerst iij ½ ghemet lands of daerontrent ligghende inde Oosthouck metgaders tvde inde cathelen – groene ende drooghe- ter stede
daer Olivier de Nuwelaere filius Matthys nu woondt ende dezelve Olivier mets zyn broeder ende Frans Kerne
Noch 1 ghemet lij roeden lands inde Haghebaerthouc genaemt de vulders pits van
zuuden Jan de Berch - van oosten Kaerle Voels - wylen ghecocht jeghens Mahieu de
Brauwere
Item ij ghemeten lands inde zelve houck van oosten Pieter Makeblyde - tzuuthende jeghens
Colaert Wyts wylen ghecocht jeghens Jan Blyecq
Item deen helt van een half ghemet lands inde zelve houck metten zuuthende op de
Reninghelststraete - ghemeene met Willem Guez
Item den helft van 1/2 ghemet lands in de zelven houck ghemeene als boven - van zuuden
Willem Scrolync van noorden Joos Metsu ende van westen de relicta Cristiaen Platevoet Item noch v vieerndeel 2 roeden lands inde zelve houck - streckende oost ende west toosthende op de .... straete - van zuuden Ghelein Metsu op de westzyde vande Casseldreve
Item den helft van ij ghemeten inde zelve houck - toosthende op de Reninghelststraete westhende an talndt van Chrispaien de Bync Actum den xj in meye xvc lj
Present scepneen Haezebaert - Canin - Oudegherste - Walle ende Borry

11 mei 1551 – Jacop van Brugo geeft een lening aan Pieter Metsu en Janeken - SAP 394 –
Folio 194 verso
Jacop van Burgo inde name als boven heift ghecocht jeghens Pieter Metsu ende Janeken
zyn wyf –
de somme van xij pond parisis sjaers ervelicke losrente
ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte
danof dat teerste jaer vallen zal den xj in meye xvc lij tich –
Te lossene de zelve rente met dobbel stuvers te iiij schele – stuvers te ij schele tstick of ander
zelveren munte ten advenante –
hierinne verbonden eerst ij ghemeten lands inde Wipperhouck - van zuuden Jacob de Berch
filius Pieter – de westzyde an Jan Baert – van noorden Gilles van Bethleem – van oosten
Gilleken Metsu

Item 1 ½ gemet lands inde zelve houc van zuuden Jacop de Berch - van westen an de
Bergwech - oost ende noort an Gillis van de Berghe - ...
Item noch vij viernedeel en half lands inde Wipperhouck met alle de cathelen - groene ende
droghe - daerop staende vutgheweert - tvoorhus metten steenen onder de zille ende de
stededam mette nnoortzyde an tlandt van Lauwers de Bane - toosthende inde beke westhende op de straete - van zuuden relicta Jan metsu Item tiijde van vj ghemeten 1 lynne lands ligghende in drie parchelen al teen an tander inde
Wipperhouck ende Lyssenthouck dat Relicta Jan Voye gheheel in byleven houdt
Actum ut supra
Present scepenen voorscreven

11 mei 1551 - De kapel van de Magdaleene geeft een lening aan Malen van Enode en
Jacquemyne - SAP 394 - Folio 195
Clays Merlevede filius Ghelein ende Pieter Looten als vooghden vande Magdaleene
hebben ghecocht ten prouffyte vande zelve capelle jeghens Malen van Enode ende
Jaquemyne zyn wyf de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viiij
pond grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den xj in meye xvc Lij te lossen dezelve rente met vlaemsscher ghe-evalueerde ghelde - zulck als cours ende ganck
hebben zal ten tyde van de lossynghe hier inne verbonden eerst tderde in onderhalf ghemet lands inde Lyssenthouck metten
oosthende op de straete - de noortzyde an tlandt van Jacop Zanneken
Item tderde van vij vierendeel xix roeden lands inde Haghebaerthouck metten oostzyde op
tLyssecatstraetken - ghelast de disch van Sinte Bertins in ix schele parisis sjaers
Item tiijde in een ghemet xxx roeden elslands inden Hipshouck metten noortzyde an de
mersch van Jacop de Hondt - ghemene met de kinderen van Lauwyc Kieken
Item noch tvijde inde helft van eenen stede - erfve ende cathelen - droghe ende groene -

ligghende inde
Edewaerthouck
- groot van
lande iij 1/2
ghemeten daer
Clays
Merlevede
woonende es
metgaders
metten zyn
moederbroeders ende
zusters
Actum ut supra
Present
schepenen
voornoemd

15 mei 1551 –
Jacop de Berch
geeft een lening
aan Mahieu de Brauwere en Peryne - SAP 394 – Folio 195 verso
Jacop de Berch filius Gillis heift ghecocht jeghens Mahieu de Brauwere ende Peryne zyn
wyf de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viiij
pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer vallen zal den xvde i meye xvc Lij te lossen dezelve rente met zulck ghelde als daermede men princes demaynen zal moghen
betalen ten tyde vande lossinghe hierinne verbonden eerst ij lynnen xl roeden lands inden Lissenthouck metten noortzyde ande kinderen van
Gilein de Berch - de zuutzyde relicta Aernoudt Baes Item noch ij lynen lands inde hofstede vande comparanten - de noortzyde an tland van heer
Mahieu voorseit - tzuuthende opde Westouterstraete
Item noch een ghemet lands ligghende metten zuutzyde ande voorseide ij lynen - toosthende

inde leempudt
Item noch een schuere staende op de voornoemde ij lynen
Actum den xv in meye xv lj
present scepenen Scrolync - Hazebaert - Canin - Oudegherse - Walle
14 mei 1551 - Colyne geeft een lening aan Ghelein Lievin en Lauweric - SAP 394 – Folio 195
verso
Colyne de weede van Kaerle Lanczweirt heift ghecocht jeghens Ghelein Lievin ende
Lauweric zyn wyf -

de somme van xxiiij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van
xxxij pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer vallen zal den xiiij in meye xvc
lij tich te lossen met twee lossinghen telcken xvj pnd grooten ende met karolus gulden te xl schele dobbel stuvers te iij schele tstick ofte ande ghelt ten advenante –
hierinne verbonden eerst een stede - erfve ende cathelen inde Edewaerthouck - groot van
lande iiij 1/2 ghemet - daer zy comparanten nu woonen - tnoorthende opt Groene Straetken
- tzuuthende an Joos Punds landt - de westzyde an de Romboutsdreve ende v vierendeel lans inde zelve houck metten oostzyde ande Romboutdreve - tzuuthende
an tland relicta Clais Scherrier - van westen
Ghelein fransse mmede v vierndeels lands inde zelve houc - de noortzyde an 't groene straetken - twesthende
an elst van dochter van Clais van Burgo - ende Boudewyn Waels
Noch iij ghemeten xx roeden lands inde zelve houc - tnoorthende op Groene straetken doostzyde an de Romboutsdreve - van westen de dochter van Clays van Burgos - tzuuthende
de heere
Actum de xiiij in meye xvc xlj
Present scepenen Ghelein Hazebaert - Danneel Canin - Oudegherste - Bethleem ende Walle

15 mei 1551 - Pieter Lauwic geeft een lening aan Jan Bliecq en Calleken - SAP 394 - Folio
196
Meester Pieter Lauwyck – pbre – heift ghecocht jeghens Jan Bliecq filius Willem ende
Calleken zyn wyf –
xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xvj pond grooten
sjaers vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den xvde in meye xvc lxij tich –

Te lossen met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele – dobbel stuvers te iiij
schele – stuvers te ij schele tstick of ander ghelt ten advenante –
Hierinne verbonden byde voornoemde comparanten een stede, erfve ende cathelen inde
Lyssenthouck daer zy comparanten nu woonen –
groot van lande iij ghemeten ende xx viij roeden - metten westhende jeghens thof van Jacop
de Berch ende voorts met alle de ander zyden jeghens tlandt van Jacop voorseit
Actum den xv in meye xvc lj tich
Present scepenen Hazebaert - Canin - Oudegherste - Bethleem ende Borry
22 mei 1551 – Maike de Clerck geeft een lening aan Staes de Vryvre - SAP 394 - Folio 196
verso
Maike de weede van Joris de Clerck heift ghecocht jeghens Staes de Vryvre ende
Jacqemyne zyn wyf de somme van iij pond parisis sjaers - de penning xvj - erfvelicke
losrente –
ende dat omme de somme van iiij pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerte jaer vallen
zal den xxij ste in meye xvc lij te lossen met vlaemsscher mundte ende ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden een hofstede erfve ende cathelenligghende op de Yperdam noch een hofstede ligghende inde Meesenstraete tusschen de stede van Anthonis Maes ende
de zuudtzyde ende twesthende op de strate voorseit - tnoorthende an derve van Pauwels
Lammoot
Actum present schepeen Hazebaert - Oudegherste - Bethleem - Walle ende Borry
Desen xxj in meye vc lj
2 juni 1551 – De Sint Obrechtgilde geeft een lening aan Clays van Enode en Maikin - SAP
394 – Folio 196 verso
Clais van Burgo ende Robert Geerst als beleders van de Sint Obrecht ghilde Sint Jans
hebben ghecocht jeghens Clays van Enode ende Maikin zyn wyf de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente
ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den ij in novembre xvc lij tich –
Te lossen met zulcken ghelde daer met men sprince demainen in tyde van de lossinghe zal
betalen hierinne verbonden een hus, erfve ende catehelen daer zy comparanten nu woonen op den
houc van tStrecstraetken - doostzyde an derfve Matthias de Pape - tnoorthende ende de
westzyde an tvoorseide straetken - metten voorhoofde opde Corte Brugghe straete Item noch een ghemet elstlands inde Oosthouc ghenaemt het Roozewalekin van noorden
ende westen an delst van de dochter van Clays van Burgues
Item noch een vierendeel lands op de Couter ghenaemt het acsternestken - van oosten
tland Haeltcaes - van westen Jan Annoot Actum den ij in weedemaent xvc lj
Present scepenen Hazebaert - Canin - Oudegherste - Walle ende Borry

3 juni 1551 – Adam Christiaen heeft schulden bij Pieter de Stamer - SAP 394 – Folio 197
Adam Christiaen kent wettelick schuldich zynde Pieter de Stamer - poorter van Ypre - de
somme vn lx pond parisis ende dat van yser ...
danof teerste jaer verschynen zal ... hierinne verbonden een hanebilck - twee blaezebalghen een slypsteen - zes tanghen - thyen hamers - onder cleen ende groot - een bigoey - metgaders
al zyn goet - present ende toecommende....
Actum den iij in Weedemaent xvc lij tich
Present keurheers Makebyde ende de Bruene
6 juni 1551 - Anthonis Delnef heeft schulden bij Willem Borry - SAP 394 - Folio 197

Anthonis Delnef kent wettelick schuldich zynde Willem Borry de somme vna xj pond
grooten ende dat van coope van een huse staende inde Pottestraete op derve van Boudewyn
Waels daer hy comparant nu woondt - te betaelen vj pond ghereet ende xviij pond parisis
sjaers totte vulle bealinghe van xj pond grooten danof teerste jaer vallen zal den xx in weedemaent
eerstcommend ende voort telcken xx grooten
xviij pond parisis totter vulle betalinghe vnde voorschreven somme - hierinne verbonden
byden zelve comparant tvoorschreven hus metgaders alle zyn goet - present ende
toecommende - - desen chaerter en gheduert nyet ...
Actum den vj in weedemaent xvc lj tich
Present Bamelaere ende Lodyc - Kuerheers
2 mei 1551 – Joris de Pape heeft schulden bij Michiel Muelenaere - SAP 394 - Folio 197
Jooris de Pape
kent wettelick
schuldich zynde
Michiel
Muelenaere de somme van xj
pond grooten van
verschooten ende
gheleenden ghelde
volghende zyn
kennisse danof
wesende ghedaen in cannen
ende vaten ...
dezelve te betalen
deen helft sint jansmesse eerstcommende ende dander helft Sint Baefmesse daernaer hierinne

verbonden een hus, erfve ende catelen stende op de Ovaerdam metten westhende an derfve
van Christiaen May - van noorden an derfve van Hendrick Levers - daer de zelve Jooris nu
woondt Item noch een harderobbe - een schichlibert - twee lyssen - een buffet ende een kiste staende
int voorseide hus - ende al zyn goet - present ende toecommende
Actum den ijde in meye xvc lj ich
Present Makeblyde ende Pours
8 juni 1551 Pieter Platevoet geeft een lening aan Jan de Corte en Margriete - - SAP 394 Folio 197
Pieter Platevoet heift ghecocht jeghens Jan de Corte ende Margriete zyn wyf
de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente - ende dat omme de somme van xvj
pond grooten vlaemsscher munte - danof teerstejaer vallen al den viij in weedemaent xvc lijch
- te lossene de zelve rente in twee lossinghen by viiij grooten sjaer met philipsgulden te L
schele - karolusgulden te xl schele - ende ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden byde voornoemde comparanten twee husen - erfven ende cathelen staende
op de Werfstraete daer zy nu woonen ...niet leesbaar
Actum den viij in weedemaent xvc lj tich
Present Canin - Oudegherste ... Walle ende Borry
11 juni 1551 – Ghilein Moeraert geeft een lening aan >Willem Lammoot en Margriete - SAP
394 - Folio 197 verso
Ghilein Moeraert als vramvooght van .... niet leesbaar ... heift ghecocht van Willem
Lammoot ende Margriete zyn wyf de somme van xij pond parisis sjaer serfvelicke losrente ende dat omme de somme van iij
grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den x in weedemaent xvc lij tich - te lossene dezelfe rente met
ghelt als de prince van zyn demainen ontfanghen zal hierinne verbonden een stede - erfve ende catehlen inde Edewaerthouck ...
daer Malen de coninck overleet)- groot van lande vij ghemeen al teen an tander - tnoortzyde
de Yperstraete - van oosten Jacop Loeye
Actum den xjde in weedemant xvc lj tich
Present scepenen Hazebaert - Canin - Oudegherste - Walle ende Borry
14 juni 1551 – De gilde van het heilig sacrament geeft een lening aan Passchier de bruene en
janeken - SAP 394 - Folio 198
Dheer Nicolays vande Yser als deken ende ontfangher van shelich sacraments ghilde
Sint Bertins - heift ghecocht jeghens Passchier de Brune ende Janeken zyn wyf –
de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xviiij pond grooten vlaemsscher mundte –
danof eerste jaer vallen zal den xiiij in weedemaent xvc lij - tich –
te lossene de zelve rente met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel
stuvers te iiij schele ende ander ghelt ten advenante hierinne verbonden ij ghemeten lands ... .... niet leesbaar... daer zy comparanten nu woonen
inde Schoudemonthouck ende de cathelen daerop staende - groene ende drooghe –

SAP 394 - Folio 198

Michiel Kesteloot kent vercocht hebbende de kinde van Gongchne Absolon danof voochden
zyn Michiel Absolon ende Jan Nol - de somme van ix pond parisis sjaers
ende dat omme de somme van xv pond grooten vlaemsscher mundte danof terse jae vallen zal den xv in wedemaent xvc lij tich te lossene met dobbel stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele tstic ofte ander ghelt ten
advenante op te leghgen ofte te bezetten op goede ypotheke binnen drie jaeren
ende hiervooren es borghe Ancheel Kesteloot
Actum den xv in wedemaent xvc lj
Present schepenen Canin ende Oudegherste
7 juli 1551 – Jan Pieters geeft een lening aan Clais de Vynck - SAP 394 - Folio 198 verso
Jan Pieter filius Pieters hieft ghecocht jeghens Claeys de Vinck filius Michiels
de somme van xij pond parisis sjaers ende dat omme van somme van zestien ponden grooten
vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den vij in hoymaent xvc lij te lossene de voornoemde rente met alzulcke ghelt als men princes penninghen betalen zal ten
tyde vande lossinghe hierinne verbyndende drie ghemeten lants ligghende in de Wipperhouck - doostzyde an tlant
van de ... niet leesbaar - tzuuthende op de Berchwech –
De volgende akte is niet leesbaar.

23 juli 1551 – Clais Stalin geeft een lening aan Wouter Liebaert en Johanne - SAP 394 - Folio
190/2 - Let op de nummers! – Het Schaak
Clais Stalin filius Malin heift ghecocht jeghens Wouter Liebaert ende Johanne zyn
huusvrauwe de somme van eenentwintigh pond parisis sjaers - de penning xvj - ende dat omme de somme
van achtentwintigh pnden grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jar vallen zal den xxiij in hoymaent xvc lij te lossen met dobbel stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele parisis tstick of ander ghelt ten
advenante hierinne verbonden byde comparanten twee ghemeten elslants erfve end cathelen ... verder
niet leesbaar - alleen op het laatste kunnen we nog het volgende ontletteren:
In de Yperstraete - ghenaemt tscaeck metten nieuwe huese daer an tusschen de
steenbrugghe ende ....
27 juli 1551 – Pieter de Brievere geeft een lening aan Philips de Roe en Margreite - SAP 394 Folio 190/2 verso
Pieter de Brievere heift ghecocht jeghens Philips de Roe ende Margriete zyn wyf –
de somme van xxvj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - den penning xvj –
ende dat omme de somme van xxxvj pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer
vallen zal den xxvij in hoymaent xvc lij tich te lossen by drie distincte lossinghen telcken xij pond grooten - te gaere ofte al tsamen ...
ende dat in philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel stuvers te iiij schele
- stuvers te ij schele ofte ander ghelt ten advenante Hierinne verbonden
eerst tderde deel van iiij inde stede - erfve ende cathelen staende inde Watewestraete daer de
comparanten nu woonen - ghemeene met relicta Jan May ende huer kinderen - streckende
achterwaert tot op de Werf - ende an derfve van Pieter voorseid
Item 1 1/2 ghemet zaylans inde Wipperhouck - streckende zuut ende noort - tnoorthende
ende doostzyde an tlandt van Cornelis Vuten Dale met eenen happe
Item drie vierendeel mersch inde zelve houck met eenen happe - streckende zuut ende noort tzuuthende op twaterloop
Item een ghemet elst ligghende inde Hipshouck metten westzyde an telst van Willem de Roo
- toosthende an telst van Jan de Labeau
Item noch vyf lynen elstlands ligghende inden Hamhouck metten westzyde an telst van
Ghelein Makeblyde - tnoorthende an telst vande gasthuuse ende de kercke van Sint Jans - de
oostzyde an telst van Willem de Babelaere
Item deen helft van vij lynen lx roeden elst lands inde zelve houck ghenaempt sbackers
pudt - de westzyde an telst van Pieter vande Velde - doostzyde an telst van Ghelein
Makeblyde ghemeene met Jan Godduut
Item tvyfde van tvierendeel van een hus - erfve ende cathelen ende hommelhof zynde
ligghende inde Schoudemonthouck opde houc vande Koestraete metten oostzyde
langhes tzelve Coestraeken - noort Pieter de Snepere - - groot de gheheele erfve een ghemet
of daerontrent
Actum den xxvij in hoymaent xvc lj tich
Present scepenen Haezebaert - Oudegherste - Bethleem - Walle ende Borry

13 augustus 1551 - Fransynken geeft een lening aan Clays Allaert en Janeken - SAP 394 Folio 191/2
Fransynken de weede van Willem Coppen heift ghecocht jeghens Clays Allaert ende
Janeken zyn wyf de somme van xij pond parisis sjaers serfvelicke losrente ende dat omme de somme van xvj
pond grooten vlaemsscher mundte - danof deerste jaerschaere vallen zal den xiij in ougst xvc
Lijtich Te lossen de zelve rente met zulcken ghelde als de prince van zyn demainen ten tyde vande
lossinghe ontfanghen zal hierinne verbonden byde voornoemde comparanten een hus, erfve ende cathelen staende op
de Couter ghenaempt de Platte Buerse
- van westen ende noorden an tland vande aeldinghen van Micciel Cauchie - van oosten Mael
Beaugrant - tzuuthende op de straete Item noch van viij-de van vde deelen int hus ende cathelen staende op de zelve couter ghenaemt de Mane metgaders van viij van v delen van thuseken op derfve van daeldinghen van Willem Coppçin
Actum den xiij in oust xvc ljtich
Present Daneel canin - Oudegherste - Bethleem - Walle ende Borry
18 augustus 1551 - Pieter Lauwyc geeft een lening aan Lauwers Pilgrem en Sibella - SAP 394
- Folio 191/2 verso
Meester Pieter Lauwyc heift
ghecocht jeghens Lauwers
Pilgrem ende Sibella zyn wyf
- de somme van xij pond
parisis sjaers erfvelicke
losrente
ende dat omme de somme van
xv pond grooten vlaemsscher
mundte danof teerste jaer vallen zal
den vde in weedemaent xvc lijtich
Te lossen de zelve rente met
dobbel stuvers te iiij schele stuvers te ij schele ofte ander
ghelt ten advenante hierinne verbonden byde
voornoemde comparanten een
stede erfve ende cathelen inde
Helhouc daer Jan Mostaert nu
woondt - groot van lande
viij ghemeten - zuuthende op
de Casselstraete - de westzyde
an tlandt van Vincent de Roo de noortzyde an telst van Jacop
de Hondt

Item noch onderhalf ghemet lands inden zelve houck - de westzyde an tlandt van meester
Ghelein de Hurter - tzuuthende op de Casselstraete - de noortzyde an tland van Vincent De
Roo
Actum de xviij in ougst xvc Lj tich
Present scepenen Canin - Oudegherste - Bethleem - Walle ende Borry
18 augustus 1551 – Corenlis de Waghemaker geeft een lening aan de weduwe van Olivier
Metsu - SAP 394 - Folio 192/2
Cornelis de Waghemaker als vramvooght van de vier kinderen van Olivier Metsu heift
ghecocht ten behouve ende proffyte van de zelve kinderen ende jeghens relicta Olivier Metsu
- de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicke losrente –
ende dat omme de somme van viiij pnd grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den xviij in ougst xvc lijich te lossen met zulcke ghelde daermede men sprinces demainen betaelen zal ten tyde vande
lossinghe Hierinne verbonden byde voorseide weede een ghemet ij lynnen lands inde
Haghebaerthouck - tzuutzyde an tlandt van meester Ghelein de Hurter - tnoortzyde an tlandt
van Malen Hendrick - doostzyde op de straet ende Malen Hendrick - ghemeene met huer
kinderen
Actum den xviij in ougst xvc lj tich
pPresent Hazebert - Canin - Oudegherste - Borry ende Walle

7 september 1551 – Marrant Wallays en Cathelyne Sherjanssone maiken ee ncotnract om de
langstlevende - SAP 394 - Folio 192/2

Compareerde voor
scepenen Marant Wallays
ende Cathelyne
Sherjanssone zyn
wettelicke ghezelnede - te
kennen ghevende hoe zy
langhe tyt in huwelicke
state zyn gheweest
hebbende zonder hoir van
huerlieden lichaemen te
ghenereeren
ende considerende
huerlieden oudheit ende de
langhe tyt die zy tsamen
ghe-aerbeyt hebben omme
de schaemele costen te
dragen - zo dat hemlieden
daeraf dese naervolghende parchelen van huscatheilen vergaedert zyn welcke parcheelen ende huscathelen zy comparanten elckander opdraghen te ghebrucken ten
lancst levende ende totter laetster doot
te weeten twee bedden met zulck alsser toebehoorten ter zelve paer slaeplakens een scaprade - een buffet - tafel - drie laen omme cleen ende groote - x – tien - tinnen
plateelen - groot ende cleene - vyftien tallooren - een eerden recanpfoir - - tij eerden
candelaers - drie ketels onder cleene ende groote - een scabelle - taffele - vier
vrauwe rocx - een zelveren onderrieme - een zwarte mans mantele - ij mans rocx
Actum den vij in september xvc lj
Present scepenen Hazebaert - Oudegherste - Bethleem - Walle ende Borry

12 september 1551 – Jan de Corte garandeert Jacop Lodyck - SAP 394 - Folio 192/2 - verso
Jan de Corte heift wettelick belooft te garanderen ende indempt te houden Jacop Lodyck
vande somme van iiijxx ij pond grooten daer vooren de zelve Jacop hem borghe gheconstitueert heift omme de voorseide Jan de
Corte
ende om de zelve Jacop wel ende wettelick te bewaren ende indempneren –

zo heift de voorseide Corte hierinne
verbonden eerst ij husen - erfve ende
cathelen staende op derfve - teen an
tander - tusschen de husen van Jacop
Dom ende de weese van Jan van
Dale - streckende achterwaer tot inde
beke
Item noch iiij ghemeten lands inde
Pezelhouck inden stede daer Blasen
Lebbe nu woondt ghemene ende ten verdele met
Passchier Stalen ende Jacop Floor
doude
Item noch ij ghemeten lands
ligghende inde Haghebaerthouck met
een nyewe keyte – keete - daerop
staende mette hommelperssen
metgaders de droghe endde groene
cathelen daerop staende metten oostzyde an tland van
Geneveyve Schrolinck - de westzyde
jacop Lodyck - van zuuden an
meester Ghelein de Hurtere - van
noorden Frans de Berch voort zal zyn goet - present ende
toecommende
Actum den xij in septembre xvc lvtich
Present kuerheers Brievere ende Diedeman
28 september 1551 – Malen van Noorovere geeft eenlening aan Jan Conteville en Joryne SAP 394 - Folio 193/2
Malen van Noordovere heift ghecocht jeghens Jan Conteville filius Clemens ende Joryne
zyn wyf - de somme van ix pond parisis sjaers erfvelicke losrente - den penninc xvj –
ende dat omme de somme van xij pond grooten vlaemsscher munte danof teerse jaer vallen al den viij in september xvc lij tich te lossen met zulcke ghelde als men prince demainen zal moghenbetaelen ten tyde vande
lossinghe
Hierinne verbonden een stede erfve ende cathelen - drooghe ende groene - ligghende inden
Hamhouck - groot van lande iiij ghemeten -daer Willem de Berch nu woondt - noortzyde an
tland van Jan de Nuwelaere - van zuuden Jacop ... doosten de kinderen Pieter Broloos westen de kinderen van Lampsen Fobert Item noch iiij ghemeten lands metten groene cathelen daerop staende ide Eeckhouck tnoorthende an tlandt van Jooirs vande Goosteene - tzuutzyde an tlandt van Boudewyn Waels
- toosthende op de dreve
Actum den xxviij in september xc lj tich
Present scepenen Haezebart - Oudegherste - Bethleem - Walle ende Borry
25 september 1551 - Mahieu Markey heeft schulden bij Jacop van Hellacken en nog anderen SAP 394 - Folio 193/2

Mahieu Markey kent wttelick schuldich zynde Jacop van Hellacken goede loyale
onvergholden schult - de somme van xiij pond xj schele viiij deniers grooten
Item Jan Barvoet xxj pond xiij schele iiij deniers grooten
Item daeldinghers van Victor de Witte xxx pond grooten
Item Jacop vande Walle xj pond vj schele iiij deniers grooten
ende Malen van Noordover ij pond xiij schele iiij deniers grooten
voor tprincipael de welcke voorschreven somme de voornoemde Mahieu heift belooft ende
belooft by desen wel ende duechdelick te ghelden ende te betalen ten daghe ende paeymente
hier naer verclaerst - te weeten by vier payementen ale jaeren elc tiiijde van zynen
voorschreven somme ende schultdanof teerste jaer ende payement vallen zal te baefmesse xvc lij tich ende also voort telcker baefmesse voorseit totter vulle betaelinghe der voorseide somme
ende om dat al duechdelick te vulcommen ende vuldoen zo heift de voornoemde Mahieu
hierinne veebonden
eerst een huus, erfve ende cathelen staend op de Meessensraete daer Lauwers Puend nu
woondt met twee schueren daerop staende ende het hommelhoveken twelcke ghecocht was
jeghens Mattheus de Scaver - streckende achterwaert totten Reckhofve - zuut ande Potterye
van Frans Kerne - mede gaende oost an d'erve daer de weede van Willem Waermoes nu
woondt - metten noortzyde an derfve van daeldinghen vande weede wylen Pauwels van
Simpol - van westen het voorseide Reckhof
Item noch een stede erfve ende cathelen - groene ende drooghe - ligghende op de
Meessenstraete inde Haghebaerthouck - de noortzyde an tlandt van Ghelein Makeblyde van zuuden de stede van Boudewyn de Scrydere - west op de straete
Item noch een hus met twee woonsteden ende xj roeden erfve staende in
dElssenbrugghesraete - van westen Bouden de Cocq - van zuden Kerle Roels
Item een ghemet elstlands inden Peselhouc - erfve ende cathelen ligghende op de Corte
Ghervelstraete - metten noortzyde an telst van Ghelein Makeblyde
Item noch vyf vierendeel elst lands - erfve ende cathelen inde zelve houck - de westzyde ande
bilc van Jan Baert - tzuuthende an Mahieu de Groote
Item iij vierendeel elstlands erfve ende cathelen inde Hipshouck byde Wulfshille - de
westhende an derfve van Dieryck de Brievere - van zuuden ....
Item noch een hus staend op de erfve van de here upde Beestenmaerct daer Gillis van
Gryspert nu woondt metgaders noch de potterye staende tusschen de voorseide huse ende het
Kuekenmaerctstrateken
Verder niet leesbaar
Actum den xxv in september xvc lj
Present kuerheers Ghelein Makeblyde ende Pieter de Brievere
7 oktober 1551 - Ancheel Meese geeft een lening aan Pieter de vey en mayken - SAP 394
folio 194/2 Ancheel Meese heift ghecocht jeghens Pieter de Vey ende Mayken zyn wyf de somme vna xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xv
pond grooten vlaemssche mundte danof teerste jaer vallen zal den vij in october xvc lij tich te lossen de zelve rente met alzulcke als de prince ten daghe van de lossinghe van zyn
demainen ontanghen zal Hierinne verbonden byden comparanten een stede - erfve ende cathelen inden Hipshouck groot van lande - iij ghemeten - de westzyde jeghens tland van Clays Quaghebuer filius
Lauwers - doostzyde jeghens tlandt van Arnout Baes - tnoorthende an Jan de honds land

item iij ghemeten preter een vierendeel lands inden zelven houc - de westszyde jeghens Clays
Quaghebuer voorseit - doostzyde jeghens Jacop de Hondt - van zuuden de kinderen van Jan
Jacobssone –
Actum den vij in octobre xvc lj tich
Present scepenen Hazebaert - Canin - Bethleem - Walle ende Borry
In de marge
Dese rente van xij pond parisis es ghelost by Gillis de Bey ende Andries Rebault
comparerende in persoone over Lammelis Thybault kendt hem vande voornoemde Gillis te vullen betaelt van capitaele penninghen ende
verloopen totten daghe van heden vutlastinghen
mids doende hypotheque daer inne verbonden ende mids desen origineleletteren van
constitutie ghecaseert - metgaders de notitie ls hier
ghehouden
actum present Pieter van Dale - ende Gillis de Roode schepneen - den xvj in februari 1615
SAP 394 - Folio 194/2 verso
Dieryck vander Doene ende Jan Baes als dischmeesters van Sinte Bertins hebben ghecocht
jeghens Jan de Corte ende Margriete zyn wyf de somme vna xij pond parisis erfvelicke
losrente
Dit voorgaande begin van een akte is doorschrapt
11 oktober 1551 - Jan de Corte neemt een lening op bij de dismeesters van Sinte Bertins SAP 394 - Folio 194/2 verso
Jan de Corte kent
wettelicke vercocht
hebbende de
dischmeesters van Sinte
Bertins xij pond sjaers
losrente - de penning
xvj ende dit omme de
somme van xvj pond
grooten danof teerste
jaer vallen zal de eerste
octobre xvc lij tich ende also voort van jare
te jaere xij pond parisis
- te lossen dese rente
metgaders zulcke
ghelde als men sprinces
demaienen - ten tyde
van de lossinghe betalen
mach belovende byde comparanten dezelve penninghen op te legghen binnen deerste drie jaeren
ofte de zelve souffisantelick te ypothekeren thende van de voorseide drie jaeren op goede
ypotheke ... ende hiervooren es borghe Jacop Lodyc

Actum den xj de octobre xvc lj
Present Oudegherste ende Bethleem schepenen der voorseide stede
Ancheel Meese geeft een lening aan Jan van Hille en Mayken - SAP 394 - Folio 195/2
Ancheel
Meese heift
ghecocht
jeghens Jan
van Hille
ende Mayken
zyn wyf de somme van
xij pond
parisis sjaers
erfvelicke
losrente ende
dat omme de
somme van
xvj pond
grooten
vlaemsscher
mundte danof teerste
jaer vallen zal den xiiij in octobre xvc Lij - tich
te lossen de zelve rente met dobbel stuvers te iiij schele -stuvers te ij schele ende ander ghelt
ten advenante hierinne verbonden byde voorseide comparanten vyf ghemeten lands ligghende in de
Hipshouck al teen an tander de westzyde jeghens Boudewyn Waels - doostzyde jeghens tland van ... Quatghebuer tzuthende jeghens Jooris vande
26 oktober 1551 - Mayken Zeghers geeft een lening aan Michiel van Hee ne Myncken - SAP
394 - Folio 195/2
Mayken Zeghers - de weede van Michiel van Hee heift ghecocht jeghens Jan de Vynck
ende Myncken zyn wyf de somme van xviij pond parisis sjaers erfvelicke losrente - ende dat omme de somme van
xxvij ponden grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen al den xxvj in octobre xvc lij tich Te lossen met dobbel stuvers te iiij schele - stuvers te ij schele stci ende ander ghelt ten
advenante Hierinne verbonden byde voornoemde comparanten viij 1/2 ghemet zayland ligghende in de
Hypshouc al teen an tander - streckende zuut ende noort - van oosten ende zuuden de
nyeuwstraete - van noorden ende van westen Michiel vande Gaerne
Actum den xxvj in octobre xvc lj tich
Present scpeneen Jacop de Hondt - Jan Wytz - Baudewyn Oudegherste - Jacop Lodyck Gilles Beke

27 oktober 1551 – Willem Verschoote geeft een lening aan Cornelis Conduut en Cathelyne SAP 394 - Folio 195/2 verso
Willem Verschoote heift ghecocht jeghens Cornelis Conduut ende Cathelyne - zyn wyf de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van viiij ponden grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den xxvij in octobre xvc lij tich te lossen de zelve rente met alle zucken zelver ghelt als de prince zal doen ontfanghen voor
zyn demainen ten tyde van de lossinghe hierinne verbonden een hus erfve ende cathelen op de Overdam daer zy comparanten nu
wonen - streckende achterwaert totten erfve van Jacop Brune - de zutzyde jeghens derve van
... de Pape - de noortzyde an derfve van Fransch de ...
Actum den xxvij in oktober xvc lj-tich
Present scepenen Wytz- Bamelaere - Oudegherste - Borry
30 oktober 1551 – Willem Masselis heeft schulden bij zijn vader jan - SAP 394 – Folio 195/2
– verso
Willem Masselis
filius Jans kent
wettelick schudich
zynde Jan Masselis
zyn vader - goede
loyale schult ende
onververgholden de somme van v pond
grooten die de
voorseide Jan omme
de voorseide Willem als beschadigde
borghe betaelt heift volghens de beede
van Jan voorseid - te
betaelen by drie
payementen sjaers xx
pond parisis sjaers danof teerste jaer
vallen zal den xxx in
october xvc lij tich hierinne verbonden
byde voorseide
comparant ... lands inde Wipperhouck metten helt vande twee husen daer hy Jan nu woondt
en die hy in byleven houdt zyn leven lanck ende voorts al zyn goet present ende
toecommende
Actum den xxx ste in october xvc lj
Present kuerheers Jan de Berch ende Ghilen Hazebaert
SAP 394 - Folio 196/2

Jan vande berghe kent wettelick schuldich zynde Jan Pieren de somme van viiij pond grooten
van coope van hommel - verder niet leesbaar
SAP 394 - Folio 196/2 verso
Alle de ghone ... baillie - scepenen ende kuerheers salut
Doen te weten dat den ...verder niet leesbaar
SAP 394 - Folio 197
Jacop Adam heift ghecocht jeghens ... ende Mayken zyn wyf Verder niet leesbaar
SAP 394 - Folio 197

Andries Haezebaert kent wettelick schuldich zynde Joos Gyselen de somme van xxij pond grooten ende dat van coope van een huse staende op derfve van
Christiaen Baes ghenaemt Valckeberghe op de steenwech int Pavilloen ghenaemt de
Westwatermuelen - te betaelen by vier paeyementen telcken lxvj pond danof teerste jaer
vallen zal den ix in novembere xvc lij tich ende also voort van jare te jare lxvij pond –
hierinne verbonden tzelve hus ende cathelen
Actum den ix sten in novembre xvcLj-tich
Present cuerheers Jan de Berch en Ghelein Stalin
9 november 1551 - Hendryck van Mullem heeft schulden bij Clais Beke - SAP 398 – Folio
197 – verso
Hendryck van Mullem kent wettelick schuldich zynde Clais Beke filius Jacops de somme
van iiij xx xiij pond grooten ende dat van coope van een huse - erfve ende cathelen staende

inde Gathusstraete op de houck van de Pottestraete - van westen ende noorden derfve Jan
Bamelaere - oost en zuyt op de straete te betalen viiij pond ghereet - de reste by iiij pond grooten sjaers - te weten van iij maenden te
drie maenden telcken een pond grooten tot de vulle betalinghe van de voorseide iiijxx vj pond
- hierin verbonden tvoorscreven hus ende erfve - ende in breeder verzekerthede zo kendt hem
noch de voorseide borghe Dieric Lietaert
Actum ut supra - 9 november 1551 Present Jan de Berch ende Clays van Burgos
SAP 394 - Folio 198/2
De eerste akte is niet te lezen
Jacop van Burgos geeft no een lening uit - SAP 394 - Folio 198/2
Jacop van Burgos heift
ghecocht jeghens ...niet
leesbaar ... ende Janskin
zyn wyf - de somme vna
xij pond parisis sjaers
erfvelicke losrente
ende dat omme de somme
van xv pond grooten
vlaemsscher mundte
danof teerste jaer vallen
zal den xvj in november
xvc lij tich Te lossene met
philipsgulden te L schelekarolusgulden te xl schele
- dobbel stuvers te iiij
schele - stuvers te ij
schele tstick - ende ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden den helt van ij ghemeten xiiij roeden teenen hofstede inde Hamhouc daer
Michiel dInghelssche nu woondt Item den helt van alle de cathelen - drooghe nede groene - - ligghende metten oostzyde an
tlandt van Clays ... niet leesbaar ... de
westzyde opde Hamstraete
Item den helt van vyf vierendeel - verder niet leesbaar
25ste november 1551 - Janeken Coline geeft een lening aan Aernoudt Borry - SAP 394 - Folio
198 - verso
Janeken de weede van Pieter Coline heift ghecocht jeghens Aernoudt Borry ende Mayken
zyn wyf –
de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente –
ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jaer vallen zal den xxv in novembre anno xvc Lij tich –
te lossen de zelve rente met alzulcken ghelde als de prince voor zyn demainen ten tyde vande
lossinghe ontfanghen zal –

hierinne verbonden een hus, erfve ende cathelen staende in de Gasthusstraete daer Aernoudt
Borry nu woont –
streckende achterwaert totte Presbisterie – doostzyde an derfve van Robert Surgeon - de
westzyde an
Aernoudt voorseit
Actum den xxv ste
in novembre xvc
ljtich
Present scepenen
Jacop de Hondt –
Jan Wyt – Jan
Bamelare –
Oudegherste ende
Kieken
Aernoudt Borry
heift desen brief
betaelt

SAP 394 - Folio 199/2
Niet leesbaar
7 december 1551 – Jan Denys geeft een lening aan Mahieu Wemaere en Godelieve - SAP 394
- Folio 199/2
Jan Denys heift ghecocht jeghens Mahieu Wemaere ende Godelieve zyn wyf - de somme
van xxvij pond parisis sjers erfvelicke losrente - den penning xvj
ende dat omme de somme van xxxvj pond grooten vlaemsscher mundte –
danof eerste jaer vallen zal den vij in decembre xvc lij - tich te lossene dezelve rente by drie distincte lossinghen ofte al teenen lossinghe ende ghehauden
van te lossene met alzulcken ghelde als de prince van zyn demainen ten tyde vande lossinghe
ontfanghen zal hierin verbonden byde voorseide comparanten een hus, erfve ende cathelen met hommelhove
- staende ende ligghende op de Overdam - daer zy comparanten nu woonen - groot ij 1/2
lynen - streckende achterwaert totten erfve van sieur Jan ... niet leesbaar ... doostzyde an derfve Jacop Lauwic - de oostzyde an Andries Allaet filius Gilles
Actum den vij in december xvc lj –
Present scepenen Hondt - Bamelare - Oudegherste
7 december 1551 – Baudewyn Waels geeft een lening aan Mars de Coninc en Martriete - SAP
394 - Folio 199/2 - verso – ‘t Pukkelstraatje
Baudewyn Waels heift ghecocht jeghens Mars de Coninc ende Margriete zyn wyf

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - ende dat omme de somme van acht
ponden grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen zal den vij in december xvc lij-tich te lossen dezelfde rente met zulcken ghelde daermede men princes demainen ten tyde van de
lossisnghe betalen mach hierinne verbonden byde voorseide comparanten een hus - erfve ende cathelen staende in 't
Puuckelstraetje jeghensover Onze vrauwe cruse - streckende oostwaert inde beke - van
westen ende zuuden Jacop Tants landt
Actum den vij in december xvc lj-tich
Present scepenen - Jan Wyts - Jan Bamelare - Oudgherste - Lodyc

10 december 1551 – Pieter Lauwyck geeft een en ander aan de kinderen van Hendrick
Ghyselbrecht - SAP 394 - Folio 199/2 - verso
Compareerde voor scepenen vande stede van Poperinghe
meester Pieter Lauwyck - pbre - ter eendre ende Hendrick Ghyselbrecht metgaders Marie
vande Rude zyn wettelicke ghezelnede ter ander zyde alwaer den voornoemde meester Pieter vut zonderlinghe affectie - consideratie ende
merckelycke redenen hem daertoe porrende ende moverende heift by accorde - consente ende adviece vanden selve Hendrick end zyn wyf opghedreghen ghecedeert ende ghetransporteert - cedeert draecht op ende transporteert by desen –
huerlieden drie kinderen Zannekin - Maiken ende Tinekin - nu ....niet leesbaar ….
danof voocht es Jan de Reckemaker doude ende ooc den ghoone die zylieden tsamen noch
vercryghen ende procreeren zullen als gherechtighe toecommende hoirs van huerlieden
moeders weeghe in alle de matrioniale ende in deen helft vande gheconquesteerde erfve
metter helft vande cathelen van hem cedeert naer de costume deser stede te weeten eerst ande erfve matrioniale een ghemet lands hommelhof dat relicta Jacop May in
huere houdt - noch dat Bartholemeus de Bardemaker goyert

Item twee ghemete xl roeden lands op tzwylant
noch een lyne lands an tlandt van Hendrick voorseid
Item een ghemet elstlandt jeghens ove Lampsen Baerts - van noorden dischelst van Sinte
Bertins - van zuuden daeldinghen van Jan Pilgrim
Item derve onder thuusekin inde Watewestraete daer Jacob vade Rede overleet metgaders noch vier ofte vyf parcheelkins an elste ligghende inde Oosthouck metten zelven
Hendrick ghemeene
al gheleghiert nae tvutwysen vande deelrolle vande voorseide meester Pieter cedeert
...
verder niet leesbaar
tot
Actum den x in december xvc lj tich
Present scepenen Jacop de Hondt - Jan Wytz - Baudran Oudegherste - Gillis Kieken vervanghende huerlieden medeghezellen Frans de Scottere de jonghe
10 december 1551 – Jacob de Hondt en Mariegednekn dzelfde kidneren Gysselbrecht - - SAP
394 - Folio 200 verso
Compareerde voor scepenen van de stede van Poperinghe Jacob de Hondt ende Marie
Sreckemaker - zyn wettelicke gezelnede ter eender met Hendrick Gysselbrecht ende Marie vanden Rude zyn ghezelnede - ter ander
zyde
die alwaer vut zonderlinghe affectie, consideratie ende merkelicke reden - hem daertoe
porrende ende moverende - hebben by accoorde - consente ende adviece vande zelve
Hendrick ende zyn wyf opghedragehen gecedeert ende ghetransporteert - draghen op - cederen ende transporteren by
desen huerlieden drie kinderen Zannekin - Mayken ende Tinneken - danof voogd es Jan de
Reckemaker doude - ende ooc deghene die dezelve samen noch vercryghen ende procreeren
zullen als gherechtigde toecommende hoirs van huerlieden tweeghe inde helft van den hommelhoveken van voorseide Jacobs huusvrauwe ende in tvierde van de
gheconquesteerde erfve metgaders tiiijde in alle de mueble ende immueble cathelen huuscathelen ende ghelde die bevonden zullen wesen int sterfhuus naer de doot svoorseide
Jacobs huusvrauwe mpoeder van de wyfve van Hendrick voorseid - naer de costume van deel
deser stede –
te weeten eerst derde van twee ghemeten landts ligghende inden Haghebaerthouck wesende
matrimonie van de voorseide Hendrickx wyfs moeder
Item noch tiijde van alle de gheconquesteerde errve ligghende onder diversche heerlicheden
metten vierden dat zy comparanten noch zoude moghen conquesteerren
Item noch tiiijde van alle de gheconquesteerde husen ende erfve metaders cathelen - drooghe
nede groene - mueble ende immueble - renten - ghelt ende inhaven zulcx als en sterfhuse van
voorseide Jacops huusvrauwe bevonden zal wesen boven alle vutschulden emmers zulcx part
portie ende deel als de zelve
verder niet leesbaar...
17 december 1551 – Jacop Doom geeft een lening aan Jan van Bethleem en Vincente - SAP
394 - Folio 201 – Zwynlandstraatje
Jacop Doom heift ghecocht jeghens Jan van Betheem ende Vincente zyn wyf
de somme van xxiij pond parisis sjaers - ervelicke losrente - den penning xvj -

ende dat omme de somme van xxxij pond grooten vlaemsscher mundte –
danof teerste jer vallen zal den xvij in december xvc lij tich te lossen met de karolusgulden te xl schele - philipsgulden te L schele – dobbel stuvers te iiij
schele - stuvers te ij schele stic ofte ander ghelt ten advenante –
hierinne verbonden byde voorseide comparanten een stede erfve ende cathelen ligghende
opde Casselstraete daer zy nu woonen –
groot van lande xiij ghemeten al teen an tander - streckende achterwaert totten beke
de westzyde op tzwylantstraetken - doostzyde ant lant van de ghilde van Onse vrauwe
Actum den xvij in december xvc lj
Present scepenen Jan Wytz - Jan Bamelis Oudegherste - Lodyck ende Kieken

29 december 1551 – Jan Pieren geeft een lening aan Kaerle Donof en Margriete - SAP 394 Folio 201 - verso
Jan Pieren heift ghecocht jeghens Kaerle Donof ende Margriete zyn wyf –
de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente - ende dat omme de somme
van viij pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer vallen zal den xxv in december
xvc lij - tich Te lossen dezelve rente met philipsgulden te L schele parisis - dobbel stuvers te iiij schele
parsiis stic - ofte ander ghelt ten advenante Hierinne verbonden een stede - erfve ende cathelen inde Helhouck - groot van lande drie
ghemeten der zy nu woonen mettn noordthende op de Casselstraete - de westzyde an telst
van relicta Frans vande Walle
Actum den xxix in decembere xvc lj-tich
Present scepenen Jacop de Hondt - Wytz - Bamelare - Oudegherste ende Kieken

29 december 1551 – Jan denys geeft een lening aan Jan van Bethleem en Vincente - - SAP
394 - Folio 201

Jan Denys heift ghecocht jeghens Jan van Bethleem doude ende Vincente zyn wyf de
somme van xxiiij pond prsiis sjers ervelicke losrente ende dat omme de somme van xxxij pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer
vallen zal den xxix in december xvc lij - tich
te lossen dezelve rente met ghelde daermede men sprinces demainen betalen zal ten tyde van
de lossinghe hierinne verbonden een stede erfve ende cathelen opde Casselstraete daer zy comparanten nu
woonen - groot xiiij ghemeten
Actum en xxix in december xvc lj tich
de voorseide scepenen

