
Jaar 1552 Renten 

 

 
Kaart van de hoeken van Poperinge – H. Vandenberghe  

 

4 januari 1552 – Willem Pelgrim geeft een lening aan Chrsitiaen Roode en Vincente - SAP 

394 - Folio 202 

 

Willem Pelgrim heift ghecocht jeghens meester Christiaen Roode ende Vincente zyn wyf -  

de somme van xxvj ponden parisis sjaers erfvelicke losrente - danof teerste jaer vallen zal den 

iiij in lauwe xvc lij 

te lossen dezelve rente met alzulcken ghelde daermede men princes demainen ten tyde van de 

lossinghe betalen zal -   

insghelicx hierinne verbonden byde comparanten een hus, erfve ende cathelen staende op de 

Noortstraete - van westen op de Papestraete - tzuden Jan Dierick  - van westen Frans ... 

Item noch een hus erfve ende cathelen staende op de houck vande Hondstraete daer Jan 

Voghelen nu woondt - ghelast eerst in 17 pond parisis sjaers losrente  

Actum den iiij in lauwe xvc lj 

Present schepenen Wytz - Oudegherste - Kieken - Lodyc  

 

20 januari 1552 – Willem Verschote geeft een lening aan Mahieu de Groote en Joryne - SAP 

394 - Folio 202  



 
 

Willem Verschote heift ghecocht jeghens Mahieu de Groote ende Joryne zyn wyf -  

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

pond grooten vlaemsscher mundte - danof teerste jaer vallen zal den xij in lauwe xvc lijtich -  

te lossene dezelve rente met vij distincte lossinghen telcken by viiij pond groten sjaers ende 

dat met ghelde alsd e pirnce voor zyn demainen ten daghe van de lossynghe ontfanghen zal -  

Hierinne verbonden een stede erfve ende cathelen ligghende inde Peselhouck daer Malen 

Kesteloot overleet - groot van lande  xx ghemeten ofte daerontrent - in diversche sticken 

Actum den xx ste in lauwe xvc lj-tich  

Present scepenen Jan Wytz- Baudran Oudegherste - Lodyc - ende Frans de Scotter 

 

28 januari 1552 – Adriaen Makeblyde geeft een lening aan Jacop Vercamer en Jaecken - - 

SAP 394 - Folio 202 verso  

 

Meester Adriaen Makeblyde heift ghecocht jeghens Jacop Vercamer ende Jaecken zyn 

wyf -  

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

pond grooten vlaemsscher mundte - 

danof teerste jaer vallen zal den xviij in lauwe xvc lij - tich -  

Te lossen dezelve rente met alzulcken ghelde als de prince ten daghe vande lossinghe voor 

zyn demainen ontfanghen zal -  

Hierinne verbonden byde voorseide comparanten een stede - erfve ende cathelen ligghende 

inde Haghebaerthouck - daer zy comparantennu woonende zyn - groot van lande ix 

ghemeten - al teen an tander - van oosten op doude Belstraete - van noorden op tdreveken -  

van westen an Mancken Fransis landt  

Actum den xxviij in lauwe xvc lj tich  

Present scepenen  

 



 
 

18 januari 1552 – Cathelyne May geeft een lening aan Jan de Coninc en Janeken - SAP 394 - 

Folio 202 verso  

 

Cathelyne de weede van Lyoen May heift ghecocht jeghens Jan de Coninc ende Janeken 

zyn wyf  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van vij pond grooten vlaemsscher mundte danof teerste jaer vallen 

zal den  xviij in lauwe anno Lijtich  

te lossen dezelve rente met vlaemsche ghelde daermede men sprinces demainen betaelen 

mach -  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten een stick lands - groot vij lynnen ligghende 

in de Edewaerthouck - metten westzyde an de lande van de kindere van Jan Verenode - 

tnoorthende op de Yperstraete 

Actum den xviij in lauwe xvc lj 

Present scepenen Jacop de Hondt - Jan Wytz - Jan Bamelaere - Oudegherste - Lodyc  

 

27 januari 1552 – Ghelein Moendt geeft een lening aan Malen Bastynck en Barbele - SAP 

394 - Folio 203 



 
 

Ghelein Moendt heift ghecocht jeghens Malen Bastinck ende Barbele  

zyn wyf -  

de somme van iiij pond x schele parisis sjaers ervelicke losrente -  

ende dat omme de somme van zes ponden grooten vlaemsscher mundte -  

dannof teerste jaer vallen al den xxvij in lauwe xvc lij-tich - te lossene de voorseide rente met  

alzulken ghelde als den prince ten daghe vanden lossinghe voor zyn demainen ontfanghen zal 

- daerinne verbonden by de voorseide Malen ende Barbele –  

den helt van eenen stede - erve ende cathelen ligghende inden Haghebaerthouck – ligghende 

ghemeene met de kinderen van Malen ... metten zuutsyde langx op dYperstraete - twesthende 

opde Robaersbeke - de noortzyde an tlandt van Boudewyn  Waels -  

Actum den xxvij in lauwe xvc lj-tich  

Present schepenen ... Jan Bamelaere - Baudran Oudegherste - Jacob Lodyck - Gills Kieken 

ende Frans de Scotter filius Frans 

 

10 januari 1552 – Kaerle Saleman krijgt een lening van de dochter van Jan Labare - SAP 394 

- Folio 203 

 

Kaerle Saleman verkendt vercocht hebbendde doudste dochter van Jan Labare  - 

Jacquemyneken  - de somme van ix pond vij schele parisis sjaers losrente  

ende dat omme de somme van xij pond x schele grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den xde in lauwe xvc lij-tich -  

te lossen met zulcke ghelde als de prince zyn demainen ten tyde vande lossinghe ontfanghen 

zal  - ende omme de zelve souffisantelyck te garanderen ...  

zo verbindt de voorseide Kaerle  de voorseide pirncipale penninghen metde verloopen op te 

legghen binnen vj maenden - ... 

Hierinne zyn borghe  - elc voor ander ende een voor al - Pieter van Noordover ende Clais 

Regnier -  



Ende in breeder vezekerthede zo verbindt de voorseide Kaerle ten ... van zyn borghe een 

hofstede int Ghervelgat op derfve van Jan de Muelenaere  

Item noch een hus metgaders cathelen staende op  derfve van Jacop Lodyc op dYperstraete 

byden weddynghe 

Actum den x van lauwe xvc ljtich   

 

Willem van Scove geeft een lening aan Jacob vban Covel en Mayken - SAP 394 – Folio 203 

verso  

 

 
 

Willem van Scove heift ghecocht jeghens Jacob van Covel ende Mayken zyn wyf –  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente -  

ende dat omme de somme van ... grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen al xxvij in Lauwe xvc Lij-tich -   

Te lossene de voorseide rente met vlaemsscher mundte  alzo men sprince subvintie ten dage 

van de lossinghe betalen mach -  

Daarinne verbonden by de voorseide Jacob ende zyn wyf een behuusde hofstede  staende op 

de Overdam ende daer Jan Beuqaert nu woont ... 

Noch een ghemet lants inden Edewaerthouc met northende an de mersch van Clais Baroen 

ende an tlandt van de kercke van Sint Jans  

Item twee ghemeten 1 linde iij roeden lands inde Scoudemonthouck doosthende an tlandt 

van Jan Diedeman - streckende noorthende met eene stake op de Casselstraete 

Actum den xxviij in lauwe xvc ende Lj tich  

Present scpeneen Jan Wyts - Bamelaere - Jacob Lodyc - ... 

 



Januari 1552 – Pieter Lauwic geeft een lening aan de weduwe van Christiaen de Berch - SAP 

394 – Folio 203 verso  

 

 
 

Meester Pieter Lauwyc - pbr - heift ghecocht jeghens Relicta Christiaen de Berch vj pond 

parisis erfvelicke losrente ende dat voor de somme van viij pond grooten vlaemsscher mundte 

- danof dat teerste jaer vallen zal den xxviij in lauwe xvc lij - tich  

Verder niet leesbaar 

 

1
ste

 februari 1552 - De kinderen van Malen Kesteloot geven een lening aan Willem Christaien 

en Janeken - SAP 394 – Folio 204 

 

Kaerle Haezebaert ende Jacob Kesteeloot als voochden vande kinderen van Malen 

Kesteloot hebben ghecocht jeghens  Willem Christiaen ende Janeken zyn wyf  



de somme van xij pond parisis 

erfvelicke losrente ende dat 

omme de somme van xvj pond 

grooten Vlaemsscher mundte -  

danof teerste jae vallen zal den 

eersten in sporcle xvc lij tich -  

te lossen de zelve rente met 

alzulcke daermede men 

sprinces demainen - ten tyde 

vande lossinghe - betalen zal -  

hierinne verbonden byde 

voorseide comparanten ix 

vierendeel xx roeden lans 

inden Hipshouck - de zuutzyde 

an tland van Jan van 

Pottelberghe - toosthende ande 

stede van Bauden Sey - de 

noortzyde an tlandt vande 

voorseide Bouden  

Item 1 1/2 ghemet xxxx roeden 

lands inden zelve houc - 

Streckende metten noorthende 

ande voorseide ix vierendelen - 

de westzyde an Jan van 

Potteberghe voorseit -  

doostzyde an tlandt van Robert 

de Vale 

Item 1 ghemet lands inde zelve 

houc - streckende metten 

westhende an tlandt vande 

voorseide Pottelberghe  - 

toosthende ... -  de zuutzyde an 

derfve vande kercke van Onse Vrauwe ende Jan Verylge  

Actum den eersten in sporcle xvc lij tich  

Present scepenen Jacop de Hondt - Jan Bamelaere - Oudegherste ende Lodyc ende Kieken 

 

1 februari 1552 - Adam Pillaert geeft een lening aan Clais Trystram en Mayke - SAP 394 - 

Folio 204 verso  

 

Adam Pillaert - voochd van de kinderen van Matthys Oudeherste heift ghecocht jeghens 

Clais Trystram  ende Mayke zyn wyf -  

de somme van xviij pnd parisis sjaers - ende dat omme de somme van xxiij pond grooten 

vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den eersten in sporcle xvc lij tich -  

te lossene met alzulke ghelde  als de prince ten tyde vande lossinghe voor zyn demainen 

ontvanghen zal - ....  

ende dat oplegghende als de weeze huwen ofte sterven zal -  

hierinne verbonden byde voorseide comparaten - deen helft van de huse, erfve ende cathelen 

staende in de Gasthusstraete - daer de comparanten nu wonen metten oosthende an thus ende 

erfve van Jan vande Walle - ... verder niet leesbaar 



Actum den eersten in sporcle xvc lijtich  

Present scepenen ...  

 

7 febrauri 1552 – Frans Kerne geeft een lening aan Jacop Oudegherste en Janeken - SAP 394 

- Folio 205 

 

Frans Kerne ... heift ghecocht jeghens Jacop Oudegherste ende Janeken zyn wyf de 

somme van cviij pond parisis sjaers erfvelicke losrente -  

ende dat voor de somme van xxv pond grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer valen zal den vij in sporcle xvc lij-tich ..; 

verder niet leesbaar 

 

9 februari 1552 - Scrolinc geeft een lening aan Jan van Goetheem en Katheline - SAP 394 - 

Folio 205 

 

... Scrolinc heift ghecocht jeghens Jan van Goetheem ende Kathelyne zyn wyf  

de somme van zes ponden parisis sjaers erfvelicke losrente -  

ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemsscher mundte danof dat teerste jaer 

vallen zal den ix in sporcle xvc ende lij -  

te lossene de voorseide rente met alzulke ghelde als men den prince betalen zal van zyne 

subvintie - 

hierinne verbonden byde voorseide Jan ende Kathelyne zyn wyf - eenstede erfve ende catehel  

nligghende inde Hamhouck - groot vier ghemeten ofte daerontrent  - ligghende rondsomme 

an tlandt van Jan de Bacher end tlant vande Here ende Ghelein vande Walle ende es 

ghenaemt tWalken  
Actum den ix in sporcle xvc ende eenenvichtich  

Present scepenen Jan Wyts - Jan Bamelare - Bauden Oudegherste - Frans Lodyc ende Gilles 

Kieken - scepenen  

 

13 februari 1552 – Ghelein Moeraert geeft een lening aan Jan Clays en Mayken - SAP 394 - 

Folio 205 verso  

 

Ghelein Moeraert heift ghecocht jeghens Jan Clays de jonghe ende Mayken zyn wyf -  

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

ponden grooten  vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den xiij in sporcle xvc lijtich -  

te lossen dezelfde rente met dobbel stuvers te iiij schele parisis  - stuvers te ij schele parisis 

tstick - ende ander ghelt ten advenante -  

Hierinne verbonden by de voorseide comparanten de drie deelen van viij inde stede, erfve 

ende cathelen daer Sander Vanderhaghe overleet - zuuden met eenen stedeweghe ende 

dElssenbrugghestraete ende van oosten ande Viverackere - van noorden inde beke -  

Item noch een hofstede - erfve ene catehelen van oosten ande voorscheven stede - van westen 

ande voorschreven stede - van westen an dElssenbrugghestraete -  van noorden in de beke - 

ghelast in vj pond parisis sjaers ten lyfve van Jan Clays doude - ende zyn wyfve  

Actum den xiij in sprocle xvc lj  

Present scepenen Jan de Hondt - Jan Wytz  

 

Februari 1552 – Jan de Pyper heeft schulden bij Jacop vande Thuyne - SAP 394 - Folio 205 

verso  



Jan de Pyper kent wettelick schuldich zynde Jacop vande Thuyne goede loyale 

onvergholden schult  

de somme van x pond grooten vlaemsscher mundte ende dat van verteerde costen ende van 

gheleende ghelde naer tvutwysen van een cedulle -  

te betaelen ten vastelavent eerstcomemnde –  

hierinne verbonden byde voorseide comparant zy actie ... 

Verder niet leesbaar 

 

SAP 394 - Folio 206 

Eerste akte niet leesbaar   

Tweede akte niet leesbaar 

 

SAP 394 - Folio 206 verso  

Philippe vande nieuwe stede  

 

12 maart 1552 – Jan de Broucke geeft een lening aan Clais Verenode en Mayken - SAP 394 - 

Folio 206 

 

Jan de Broucke heift ghecocht jeghens Clais Verenode ende Mayken zyn wyf  

de somme van ix pond parisis sjaers erfvelicke losrente -  

ende dat omme de somme van xij pond grooten vlaemscher mundte -  

danof teerste jaer vallen al den  xijste in maerte 1552 - te lossen  

dezelfve rente met alzulcken ghelde als de prince voor zyn demainen ontfanghen zal ten tyde 

van de lossinghe  

hierinne verbonden een hus erfe end cathelen op de Corte Couter daer zy comparanten nu 

woonen metten oostzyde an tland van Matthias de Pape - van noorden op tStrecstraetken  

Item noch een ghemet elstlands inde oosthouc ghenaemt de Rooswalle   - metten westzyde 

an telst van de kinde van Clais van Burgos - tnoorthende ande zelve ... 

Item noch een vierendeel lands op de couter ghenaemt het Achsternest - metten 

noorthende op de martwech - zuuthende jeghens tland van Jan Godduut -  

Actum den xij in maerte xvc lijtich  

Present Scepenen Jacop de Hondt - Jan Wytz - ... Oudegherste 

 

SAP 394 - Folio 207 

 

Jan de Lubain als procureur van meester Thomas Herwin - pbr -  

heift ghecocht jeghens Pieter vande Broucke xj pond parisis erfvelicke losrente ende dat 

omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher mundte -  

danof ... verder niet leesbaar 

 

24 maart 1552 – Pieter vande Beke geeft een lening aan Jacob Oudegherste en Janneken - 

SAP 394 - Folio 207 

 

Pieter vande Beke doude heift ghecocht jeghens Jacob Oudegherste  ende Janneken 

Verbeke - zyn huusvrauwe - een losrente - de penning xvj –  

van xxiij pond parisis sjaers ende dat voor de somme van ... niet leesbaar .... grooten 

vlaemsscher munte -  

danof teerste jaer vallen zal den xxiiij in maerte anno xvc lijtich - ende zo voort van jaere te 

jaere totter lossinghe vande zelve xxiiij pond parisis  



sjaers -  

te moghen lossen de zelve by een pond grooten sjaers mids de voornoemde ... xvj pond grote 

nend tverloop nae rente altyts alst den voornoemde Jacques, zyn hoirs, aeldinghen ofte zyne 

actie hebbende ghelieven zal ende omme tzelve duechdelick te vulcommen  

zo heift de voornoemde Jacques ende zyn wyf hierinne verbonden een stede, erfve  ende 

cathelen staende in Yperstraete ghenaemt tGouden Hooft  
metgaders tnieuwe huus staende van zuudoosten daeran streckende van vooren ter straete - 

tot achterwaer ande Beestenmarckt -  

ghemeen metten nort westzyde an derfve vande kinderen van Hendrick Diedeman  

Actum den xxiiij in maerte vc lj voor paesschen - 

present  scepenen Frans Lodcy - Jan Babelare - Baudrean Oudegheerste - Jacob Loodyck ende 

Frans de Schotter 

  

maart 1552 - Frans de Schotter geeft een lening aan Lauwrs Pylgrem en Sybille - SAP 394 - 

Folio 207 verso  

 

Frans de Schotter doude heift ghecocht jeghens Lauwers Pylgrem ende Sybille zyn wyf -  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrene ende dat omme de somme van svj 

pond grooten vlaemsscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den vde in april xvc lij tich -  

Verder niet leesbaar 

 

4 april 1552 - Ghelein Cauwersyn heeft schulden bij Ghelein Moeraert - SAP 394 – folio 207 

 

Ghelein Cauwersyn kent 

wettelick schuldich zynde 

Ghelein Moeraert de 

somme van liiij pond x 

schele grooten van coope van 

de helft van een huse, erfve 

ende catehelen metgaders v 

vierendeel hommelhove 

bachten de voorseide huse 

daer hy Cauwersyn nu 

woondt -  

op de Overdam streckende  

tzelve hommelhof lancx het 

Peperstraetken tot derfve 

van de kinderen van Jan 

Moeraert -  

van zuuden Jan de Muelenare 

ende van noorden Clays 

Wycaert -  

te betalen xxviij pond 

grooten ghereet end de reste by iiij pond grooten sjaers danof teerste jaer vallen zal vanden 

date van desen in een jaer  - te weeten de iiij in april lijtich -  

ende voor tlaetste jaer ende payement een baye ghezeghelt lanc xxxvj elle ofte ij pond x 

schele grooten dae rvoor -  

hierinne verbonden tvoorseide half hus ende erfve ende tiiij van de hommelhove voorseit - 

metsgaders al zyn goet - present ende toecommende 



Actum den iiij in paril xvc lj voor paesschen 

Present Haezebaert ende Ghelein Stalin 

 

SAP 394 - Folio 208 

 

Mahieu Wemaere heift belooft te bethaelen Caerle de Schotter de somme van xxij pond ij 

schele ij deniers grooten ende ... Rouvere de jonghe 

de somme van xv pond viij schele grooten ende elc van hemlieden respectivelick de voorseide 

sommen binnen twee jaeren -  

te weten den helft ter couden Ypermart xvc lij ende dander helft ter couden Ypermarkt 

toecommende jaer -  Verder niet leesbaar 

 

SAP 394 - Folio 208 

 

De tweede akte is niet leesbaar 

 

9 mei 1552 – Christiaen Waermoes geeft een lening aan Clais van de Bussche en Chrispyne - 

SAP 394 Folio 208 verso  

 

Christiaen Waermoes heift ghecocht jeghens Clais van de Bussche ende Chrispyne zyn 

wyf -  de somme van xxiij pond parisis jsaers erfvelicke losrente –  

ende dat omme de somme van xxx pond vlaemsscher mundte danof dat tererse jaer vallen zal 

den ix in meye  xvc lij tich -  

te lossen dezelfve rente met alzulcke penninghen en ghelde als de prince ten tyd van de 

lossinghe voor zyn demaineen ontfanghen zal -  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten ... ghemeten lands ligghende inden 

Oosthouck op de Brugghestraete - ... onder hofstede ende zayland -  

metten oostzyde an derfve van Boudewyn Waels - de noortzyde op de Brugghewech - van  

zuuden op de Brugghestraete - van westen jeghens Jan Verheyde  

Actum den ix in meye xvc lij tich  

Present Jacop de Hondt - Jan de Wytz - Jacob Lodyc - Gilles Kieken - Frans de Scotter de 

jonghe 

 

SAP 394 – Folio 209 

  

De eerste akte is niet leesbaar 

 

9 mei 1552 – Clays de Schryvere geeft een lening aan Mahieu en Godelieve - SAP 394 - Folio 

209 

 

Clays de Schryvere heift ghecocht jeghens Mahieu …ende Godelieve zyn wyf –  

de somme van xv pond parisis sjaers ervelicke losrente - den penninc xvj  

ende dat omme de somme van xx pond vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den 

ixste  in meye xvc liij tich -  

te lossene met iiij pond grooten sjaers - dat es in vyf reisen - ende dat met alzulken ghelt ende 

penninghen daertmen sprince demainen ten daghe vande lossinghe betalen zal-  

hierin verbonden een hus, erfve ende cathelen staende op de Overdam daer zy comparanten 

nu woonen - groot van lande ij 1/2 lynen van oosten op de straete - van zuuden endde westen 

an tland van Jacop Lauwyck - van noorden tlandt van Andries  Vuten Dale 



Ende in breeder verzekerhede inghevalle de voorschreven ypotheke niet suffissant en ware zo 

es borghe voor de insuffysantie van dien Jan van Bichken doude 

Actum den ix in meye xvc lij  

Present Hondt - Wytz Lodyck - Kieken en de Scotter 

Mahieu Wemaere heift desen brief betaelt 

 

 
 

9 mei 1552 - SAP 394 – Folio 209 verso  

 

Jan Queecke kent vercocht hebbende de kinderen van Maerten de Brauwere danof 

voochden zyn Christiaen Denys ende Joos Moltier-  

de somme van vj pond parisis sjaers losrente - den penning xvj –  

ende dat omme de somme van viiij pond grooten vlaemsscher munte  -  

danof teerte jaer vallen zal den ix in meye xvc liijtich -  

te lossene met alsulcke ghelde ende penninghen daermetmen sprince demainen ten daghe 

vande lossinghe betaelen mach -  

hiervooren zyn borghe - elc voor ander - Chrispiaen Masselis ende Jasper Hughe - dies 

heift dezelfve Jan verbonden inde handen van zyne borghen in verzekerthede ij ghemeten 

lands ligghende inde hofstede daer Vincent Dyckt nu woont inde Wipperhouck  

Actum den ix in meye xvc lij  

Present Hondt ende Wytz  

 



 
 

SAP 394 - Folio 209 verso  

Deze akte is niet leesbaar 

 

12 mei 1552 – Christiaen Pyntfloor heeft schulden bij Colaert Wancken - SAP 394 - Folio 

210  

 

Christiaen Pyntfloor kent wettelick schuldich zynde Colaert Wancken procureur van Ypre 

de somme van xviij pond van coope van wulle - te betaelen van desen in een jaer –  

Hierinne verbonden een hus staende jeghenover Onze Vrauwe cruce op derfve van Jacop ...  

Actum den xij in meye xvc lij tich  

Present kuerheers Hazebaert en d'Hondt  

 

21 mei 1552 – De weduwe van Jan Moenaert krijgt een lening van Jacop Cake - SAP 394 - 

Folio 210 recto 

 



 

Relicta Jan Moenaert kent vercocht hebbende de jonstenken van Jacop Cake - Hansken  

de somme van iiij pond parisis sjaers losrente den penning xvj -  

end dat omme de somme van iiij pond grooten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den xxj ste in meye xvc liiij tich -  

te lossen met alzulcken ghelde daermede men sprincen subvintie ende demainen zal moghen 

betaelen ten tyde van de lossynghe -  

Te lossen ofte te ypothekeren binnen deerste iij jaeren –  

hiervoren es borghe ende principael Jan de Gay  

hier in es borghe de voorzeide weede ... van Jan  voorseit -  

eerst alle de hommele staende in de blocken van vij pitten metgaders een ... een lyse - een 

buffet - taffele - eenen kiste -  

een Frnssche koetse ende scabelle ... 

Actum den xvj in meye  

Present scepenen …. 

 

16 mei 1552 – Jacob Loy geeft een lening aan Chrsitiaen Maes en Grietken - SAP 394 - Folio 

210 verso  

 

Compareerde in camer 

voor scepenen van de 

stede van Poperinghe -  

Christiaen Maes 
metgaders Grietken zyn 

gheselnede - ter eender  

ende Jacop Loy ter ander 

zyde  

alwaer de voorseide 

Christiaen ende zyn wyf 

hebben gherenonchiert 

van alzulke byleven van 

xvij pond sjaers - als 

Grietken voorseid hadde 

op zeker erfve by de 

voorseide Jacop 

opghenomen by de doot 

van Clays Loy zyn vader 

-  

ligghende inde parchelen 

van de vader ... 

groot vier ghemeten of 

daerontrent –  

de welcke Kaerle 

Christiaen ende Jan 

Donckere ende Maercx de Quidt  ghecocht hebben –  

ontslaende byde zelve Christiaen ende Grietken zyn wyf den voorschreven gront van de 

voornoemde byleven mids dat de voornoemde Jacop hemlieden betaelt de somme van xx 

grooten vlaemsscher mundte   



verbyndende byde voornoemde Christiaen ende zyn wyf  - in verzekerthede van de 

voorschreven xx pond grooten een hofstede  erfve ende cathelen staende inde Meessenstraete 

- ligghende ghemene met zyn broeder ... 

Item noch een stede - erfve  ende cathelen preter tderde ligghende op den  onaer 

van daer zy comparanten nu woonen - tusschen erfve vande Magdaleene ende de 

Neuywstraete 

Actum den xvj in meye xvc lij  

Present scepenen Jan Wyt - Frans de Scotter de jonghe. 

 

21 mei 1552 – De weduwe Lanczweirt geeft een lening aan Alaert de Groote en Willemyne -  

SAP 394 - Folio 211 

 

Relicta Kaerle Lanczweirt heiftt ghecocht jeghens Alaert de Groote ende Willemyne 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 xxj in meye xvc liij tich -  

te lossene de zelve rente met zulcke ghelde als de prince voor zyn demainen ten tyde vande 

lossinghe ontfanghen zal -  

hierinne verbonden de drie deelen van iiij in de stede - erfve ende cathelen inde Yperstraete 

daer zy comparanten nu woonen - groot dezelve stede vy  - 7 - vierendeel  

Item noch iiij ghemeten lands ligghende in de Edewaerthouck inde hofstede daer Jacop 

Kesteloot woondt met de westzyde op tGroene Straetken - toosthende an land van tkindt van 

Clays de Quid 

Actum de xxj in meye xvc lij tich  

Present scepenen Wytz - Bamelare - Oudegherste - Lodyc ende Kieken 

 

30 mei 1552 – Jacop de Waghemaeker neemt een lening op bij het kind van Jacop van 

Bethleem - SAP 394 - Folio 211 

 
 

Jacop de Waghemaeker kent vercocht hebbende de kinde van Jacop van Bethleem filius 

Jacops danof vramvoocht es Eloy de Brauwere -  



de somme van vij pond x schele parisis sjaers - losrente - de penning xvj –  

ende dat omme de somme  van x pond grooten danof teerste jaer  vallen zal de xxx in meye 

xvc liij tich - 

te lossene met karolusghlden te xl schele parisis ofte ande ghelt ten advenante -  

te ypothekeren binnen iij jaeren of op te legghen -  

hier vooren zyn borghe - elc voor ander ende een voor al - Frans de Berch ende Jacop vande   

Canen  

Actum den xxx in meye xvc lij  

Present Hondt ende Wytz 

Jacop heift desen brief betaelt 

 

30 mei 1552 – Jacop vande Berghe krijgt een lening van de kinderen van Christiaen de BLoc - 

SAP 394 – Folio 211 verso  

 
 

Jacop vande Berghe woonende inde prochie van Oostvleteren kent vercocht heben de drie 

jongste kinderen van Christiaen de Bloc - danof voocht es Maerten de Conync -   

de somme van iij pond x schele viij deniers sjaers losrente -  

ende dat omme de somme van lvj pond  xij schele groten vlaemsscher mundte –  

danof teerste jaer vallen zal den xxx ste in meye xvc liij -  

te lossen met alzulcken ghelde daermede men sprince subventie betaelen mach –  

op te legghen ofte lypothekebinnen deerste drie jaeren  - ier voor kendt hem borghe ende 

principael Pieter  Scaepshooft  

Actum den xxx in meye xvc lijtich  

Present scepenen Hondt ende Wytz  

Jacop vande Berghe heift dese brief betaelt 

 

6 juni 1552 - Jan de Backer geeft een lening aan Lauwyc van Enode en Chrsipyne - SAP 394 

– Folio 211 verso  

 

Jan de Backer heift ghecocht jeghens Lauwyc van Enode en,de Chrispyne zyn wyf  



de somme van xxiij pond x schele parisis sjaers erfvelicke losrente – de penning xvj –  

ende dat omme 

de somme van 

xx pond 

grooten 

vlaemsscher 

mundte  

danof teerste 

jaer vallen zal 

den xiiij in 

meye xvc liij 

tich –  

te lossen met ij 

lossinghen 

telcken by xvj 

pond grooten 

ende dat met 

zulcker ghelde 

al den prince 

ten tyde van de 

lossinghe 

ontfanghen zal 

van zyn 

demaineen -  

hierinne 

verbonden byde 

voorseide 

comparanten een stede erfve ende cathelen inden Hamhouc - groot xxj ghemeten 1/2 lyne xxj 

roeden daer Malen vande Steene nu woondt - metten westhende op tGroene Straetken - de 

noortzyde an tlandt van Pieetr Lamelis - tzuuthende an tlandt vande heere 

Actum den vj in weedemaent xvc lij  

Present scepenen Bamelaere - Oudegherste - Lodyc - Kieken ende Scotter 

 

14 juni 1552 - Jan de Backer geeft een lening aan Lauwyc van Enode en Chrsipyne - SAP 394 

– Folio 212 

 

Jan de Backer heift ghecocht jeghens Lauwic van Enode ende Chrispyne zyn wyf  

de somme van xlviij pond parisis sjaers erfvelicke losrente  - den penning xvj –  

ende dat omme de somme van lxiiij pond grooten vlaemsscher mundte  

danof teerste jaer valen zal den xiiij in weedemaent xvc liij-tich –  

te lossen in viij lossinghen – telcken by viiij ponden grooten met alzulcken ghelde als de 

prince ontfanghen zal - hierinne verbonden een stede, eefve ende cathelen inden Hamhouc 

daer Malen van Steene woondt - groot xxj ghemeten 1/2 lyne xxj roeden zynde als booven  

Actum den ij in weedemaent xvc lij  

Present Bamelare - Oudegherste - Lodyck - Kieken ende Scotter 

 

14 juni 1552 - Jan de Backer geeft een lening aan Lauwyc van Enode en Chrsipyne - SAP 394 

– Folio 212  

 

Jan de Backer heift ghecocht jeghens Lauwic van Enode ende Chrispyne zyn wyf  



de somme van xxx pond parisis sjaers erfvelicke losrente ende dat omme de somme van xlviij 

ponden grooten valmesscher mundte -  

danof teerste jaer vallen zal den ijde in meye xvc liij – te lossene deselve rente met alzulcken 

ghelde als de prince ontfanghen zal - als vooren  

Hierinne bverbonden vorschreven goedt -  

Actum ut supra ende present de zelve scepenen 

 

3 juni 1552 - SAP 394 - Folio 212 verso  

 

Jan van Burgo heift ghecocht  jeghens Frans de Scotter doude ende Marie zyn wyf  

de somme van xij pond parisis sjaers erfvelicke losrente –  

ende dat omme de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte -  

danof teerste jaer vallen zal den iij in weedemaent xvc liiij  

te lossene met xlviiij gouden croonen ende xlviiij stuvers ende anders gheen ghelt - 

hierinne vebonden by de voornoemde comparanten eerste ij 1/2 ghemet lands in de 

Edewaerthouck ter stede dar Loys Lucas woondt - ... 

Item noch een ghemet xx rozden lands inde zelve houck ghenaempt de Wuldehaghe  

Item noch vij vierendeel lans inden zelve houck ghenaempt de Scepert  

metten oostzyde an tlandt vande kinderen van Thomas Devont - de westzyde an tlandt van 

relicta Frans vande Walle  

Actum den ix in weedemaent xc lijtich  

Present Hondt - Oudegherste - Lodyc ende Kieken 

 

SAP 394 - Folio 212 verso - doorschrapt 

 

Jan de Labeau kendt wettelick schuldich zynde Frans de Lespyne  de somme  van xxx pond 

grooten restant van meerder somme ... coope van Spaensssche wulle naer tvutwysen van twee 

chaerters ....  

Verder is deze akte niet leesbaar, maar ze is ook niet volledig en ze wordt hernomen in de 

volgende akte.  

 

15 juni 1552 – Jan de Labeau heeeft schulden bij Frans de Lespyne - SAP  394 - Folio 213 

 

Jan de Labeau kent wettelick schuldich zynde sieur Frans de  Lespyne de somme van xxx 

pond groten vlaemsscher munte - 

reste van meerder somme sprutende vut coope van spaenssche wulle naer tvutwysen van 

twee cedullen ... te betaelen de voorseide somme de voornoemde Frans ofte de bringher van 

dese binnen drie maenden eerstcommende -  

hierinne verbonden een hus, erve ende cathelen op de Casselsraete jeghens over onsen 

vrauwe kercke - groot van erfve xxij roeden - streckende achterwaert totten Onze Vrauwe 

Reckhove - metgader al zyn goed – present ende toecommende  

Actum den xvsten in weedemaent xvc lij  

Present Berch ende Haezebert  

Labeau heift dezen brief betaelt 

 

SAP 394 – Folio 213 

 



 
 

7 juni 1552 – Maikin Verrye wordt non in het Zwarte Klooster te Veurne - SAP 394 - Folio 

213 

   

Wy – Jacop de Hondt – Jan Wytz – Jan Bamelaere – Jacop Lodyck ende Frans de Schotter – 

scepenen vande stede van Poperinghe  

doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert es in persoone Maikin de weede van 

wylen Jan Verrye verzelschept met Willem Clynckemaille als huerlieden wettelick 

bystaenden voocht -  

haer toe desen by ons verleent ende ghegheven ende heift vertoocht – verkendt ende beleden 

hoe zoo comparanten onlancx herwaerts - vut huerlieden vryen eghene wille ende 

mouvementen - present notaris ende oorconde
1
 daertoe gheropen ende ghebeden –  

ende vut zonderlinghe affectie – ghegheven heift zuster Mayken Verrye - eenighe wettelicke 

ende natuerlycke dochter alsnu gheprofeste relligieuse vande ordere van Ste. Augustinen te 

zwarte zusters clooster
2
 binnen de stede van Veurne –  

de somme van xij pond parisis sjaers lyfrente alzo langhe alst tvoornoemde zuster Maiken 

leven zal danof  teerste jaer verschynen zal –  

danof teerste jaer beghinnen zal ter stondt naer t’overlyden van haer comparante voorscreven 

ende eer noch anders nyet hebbende -  

te dien fyne verbonden alle hare goet - present ende toecommende - inde handen van de 

moeder ende convente van voorschreven klooster al naertvutwysen van zekeren publicke 

                                                           
1
 Oorconden = getuigen  

2
 Zwarte zustr klooster Veurne = Klooster der Zwarte Zusters. Begin 16de eeuw, vestiging 

van het klooster alhier; vergroot in 1521 en 1523 respectievelijk door aankoop van 

verschillende huizen en stadsgrond zogenaamd "Ouden Zak". 



instrumente danof ghemaect ende ghepasseert in date den xiij dach van april xvc lij – 

gheteekent by notaris G. May –  

omme welcke voorschreven ghifte van xij pond parisis sjaers lyfrente inden manieren ende 

metten condicien ende bespreken voorschreven - breeder inde voorschreven instrumente 

ghedeclareert –  

als wel ende rechte ghedaen zoude begheren de voornoemde comparante -  

naer haer overlyden die te sorteren haer vul effect ende ende dat de voornoemde zuster 

Maiken haer dochter -  danof alsdan jaerlicx effectievelick haer leven gheduerende 

ghebruucke ende vulcommelick prouffiteren –  

heift de voornoemde comparante van nieux voor ons verkendt gheratiffieert -  

gheapprobeert ende gheconfromeert - beghert - kendt - ratifieert - approbeert ende 

confromeert by desen -  

verbindende tvulcomminghe ende furmnissemente vande zelve ghifte ende lyfrente  van xj 

pond parisis sjaers voorschreven alle haer goede - present ende toecommende –  

als vooren ende byzonderlick daerinne verobligerende ende lastende - een haer huus erfve 

ende catelen - staende op de corte couter binnen de voorschreven stede van Popeirnghe 

tusschen derfve van Mahieu de Pape ende Frans Bollaert - tnorthende an derfve vande kinde 

van Jan Larportier  

In kennesse der waerheit zo hebben wy scepenen voorschreven dese presente letteren ghedaen 

zeghelen met ons zeghels vuthanghende  

den vij dach van hoymaent xvc lijtich 

 

30 juni 1552 - Jacob Buen geeft een lening aan Jacop de Berch en Mayken - SAP 394 – Folio 

213 verso  

 

 
 

Jacob Buen heift ghecocht jeghens Jacop de Berch filius Salins ende Mayken zyn wyf –  

de somme van vj pond parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemsscher munte danof teerste jar valen zal 

den xviij in hoymaent xxv liijtich –  

te lossene de zelve rente met alzulcken ghelde ende mundte als de prince voor zyn demainen - 

ten tyde van de lossinghe - ontfanghen zal  -  

hierinne verbonden byde voorseide comparanten een ghemet lands inden Wipperhouck  



metten zuutzyde an tland van Jan de Waghenmaeker - toosthende int waterloop - van noorden 

jeghens Jacop Buen voorseit 

Item noch 1/2 ghemet lands inde zelve houc metten zuutzyde an Lauwers de Fieu - de 

noortzyde jeghens de muelewal - toosthende an meester Ghelein de Hurtere - twesthende inde 

beke  

Actum den xviij in hoymaent xvc lij tich  

Present cepenen Wytz - Bamelare - Oudehgerste - Kieken ende Scotter 

 

SAP 394 – Folio 214 

 

Caerle Jacobssone heift verkent voor kuerheers deser stede loyalic schuldich te zyne Maikin 

twyf van Robert de Buckere –  

de somme van achte pond grooten van goeden gheleverden ghelde welcke hy belooft heift 

duechdelick te betalen de voorseide Maiken ofte huerlieden man –  

den eersten dach van ougst int jaer xvc liij zonder fraude ofte eenich aerghelist  

ende daerinne verbonden zyn persoon ende alle zyn goet ende byzonderlyck zyn huus ende 

erfve, cathelen daer hy Caerle wonende es – ligghende inde Vlaminckstrate tusschen de 

schoehalle ende thuus van Bouduin Waels – west van Sinte Bertins Kercke  

Actum den xxxste in hoymaent Lij  

Present Frans de Berch ende Jan de Pours   

 

21 juli 1552 – Anthonis Pardieu heeft schulden bij Baudeyn Waels - SAP 394 - Folio 214 

 

Anthonis Pardieu kent wettelick schuldich zynde Baudewyn Waels  goede loyale schult 

ende onvergholden de somme van xxxj pond grooten vlaemsch gherekent gelts van 

landspachte ende ander coopmanschip van hommele -  

te betalen by vier ponden grooten sjaers danof teerste jaer vallen zal den xxj in hoymaent xvc 

liij tich  

ende also voorts van jare te jare metgaders tlaetse jaer iij pond grooten totte nvulle betalinghe 

van de voorschreven xxxj pond gooten -  

hierinne verbonden een hus, erfve ende cateelen daer hy Anthonis nu woonachtich es - 

staende in de Pottestraete - voorhoofdende mettten oostzyde op de zelve straete - zuudt an 

derfve vande kinderen  van Dyrick Liebaert - west an Jacop Lodycx erve - de noortzyde an 

derfve van Pieter vande Torre 

Item noch vij vierendeel zeylands of daerontrent ligghende inden Hamhouc - tzuudhende an 

tlandt vande pachter vande Langhe Eecken - de westzyde an derfve vande Gasthuse ende 

Frans van Hille - tnoorthende an derfve van Jan Keus - doostzyde an tlandt vande heere  

Actum den xxj in hoymaent xvc lij tich  

Present kuerheers Dieryc vander Doene ende Willem Borry 

 

SAP 394 - Folio 214 verso  

 

Jacop vande Goosteene kendt vercocht hebbende de weese van Jacop Vergoote - Joorken 

danof voocht es Jooris de Bree –  

de somme van ix pond parisis sjaers erfvelicke losrente  

ende dat omme de somme van xij pond vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den 

xxiiij in hoymaent liij tich -  

te lossene de zelve rente met alsulcke ghelde als de prince voor zyn demainen ten daghe 

vande lossinghe ontfanghen zal -  



op te legghen de voorseide principale penninghen metgaders dachterstellen ende verloopen 

ten hende vande drie jaeren  -  

ten waere dat de weese  daer en tusschen hem ten huwelick stelde ende in dat gheval zo zullen 

de voorschreven penninghen maer opgheleit zyn  ten langhste binnen xl daghen naer het 

huwelick 

hier vooren es borghe ende principael Robert Borry  

Actum den xxiiij in hoymaent xvc lij tich 

Present scpeneen Jacop de Hondt ende Jan Wytz 

 

 
 

28 juli 1552 – De kerkmeesters geven een lening aan Clays van Burgues en Sandryne - SAP 

394 - Folio 214 verso  

 

Jacob Adam ende Bertelomeus de Baertmaker als kerckmeesters van onse Vrauwe hebben 

ghecocht - ten proffyte van de zelve kercke -  

jeghens Clays van Burgues ende Sandryne zyn wyf –  

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

grooten vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xxviij in hoymaent  

te lossene met zulcken ghelt als de prince van zyn demainen - ten tyde vande lossinghe 

ontfanghen zal -  

hierinne verbonden byde voorschreven comparanten  



een stede, erfve ende cathelen in de Nyeuwstraete daer Pieter Moenaert nu woondt -  

de vier houcken ende middelwaert  -  

ende met den zuutzyde langhs up de kerckwech twesthende an tlandt van Jacop Zaneken -  

Actum den xxviij in hoymaent xvc lijtich  

present scepenen Wytz - Bamelare - Oudehgerste - Kieken ende Scotter 

 

30 juli 1552 – Caerle Jacobsone heeft schulen bij Maikin de Buckere - SAP 394 – Folio 215  

 

 
 

Caerle Jacobssone heift verkent voor kuerheers deser stede loyalic schuldich te zyne Maikin 

twyf van Robert de Buckere –  

de somme van achte pond grooten van goeden gheleverden ghelde welcke hy belooft heift 

duechdelick te betalen de voorseide Maiken ofte huerlieden man – den eersten dach van ougst 

int jaer xvc liij zonder fraude ofte eenich aerghelist  

ende daerinne verbonden zyn persoon ende alle zyn goet ende byzonderlyck zyn huus ende 

erfve, cathelen daer hy Caerle wonende es –  

ligghende inde Vlaminckstrate tusschen de schoehalle ende thuus van Bouduin Waels – 

west van Sinte Bertins Kercke  

Actum den xxxste in hoymaent Lij  

Present Frans de Berch ende Jan de Pours   

 

2 augustus 1552 – Joos Styne heeft schulden bij de kerkmeesters van Onze Lieve Vrouwe - 

SAP 394 – Folio 215 

 

Joos Styne kent schuldich te zyne Jacob Adem ende Bertelomeus de Baerdemaker als 

kerckmeester van Onze Vrauwe kercke alhier – 

de somme van vichtich pond parisis sjaers gherekents ghelts - reste van coope van tailie elst te 

betalen te baefmesse int jaer 1553 -  

ende omme tselve duechelick te vulcommen - zo verbindt de voornoemde Joos inde handen 

van de kerkmeesters over de kercke zyn huus, ghenaemt de Keyser -  



staende inde dYperstraete tusschen de schake ende thuus Gheleins Makeblyde op derve 

vande kinderen van Ghelein Jansse ende kinderen Lauwers vande Goosteene  

Actum present Doene – Kiecken   

den ijde dach augusti 1552 

 

 
 

3 augustus 1552 – De kerkmeesters geven een lening aan Willem Vuten Daele - SAP 394 – 

Folio 215 

 

Jacop Adam ende Bertholomeus de Baerdemaeker ende Malen van Dale –  

als kerckmeesters van onse vrauwe hebben ghecocht jeghens Willem Vuten Daele ende 

Maiken zyn wyf -  

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

pond grooten vlaemsscher munte -  

danof teerste jaer vallen zal den iijde in ougst xvc liijt ich  

te lossene met zulcke penninghen als de prince ten tyde vande lossinsghe voor zyn demainen 

ontfanghen zal -  

hierinne verbonden tiijde  ’t derde - van de hofe, erfve ende cathelen ende dalame van de 

brauwerie staende op de Ovaerdam daer Willem nu woondt -streckende achterwaert tot inde 

beke 

ghemeene met den zelven Bertholomeus ende Christiaen Liebaert  

Item noch j ghemet lands in de Hamhouck dar Frans Olivier hueren houdt - metten noortzyde 

an tlandt van Willem vande Beke - toosthende opde straete - de zuutzyde an tlandt van 

Ghelein Makeblyde -  

Actum deen iiij in oustmaent xvc lij tich  

Present scepenen - Hondt - Bamelare - Oudegherste - kieken ende Scotter 

 

9 augustus 1552 – Anthonette de Hanc geeft een lening aan Jan Conteville - SAP 394 - Folio 

215 

 

Anthonette weede van Bouden de Hanc  heift hecocht jegens Jan Conteville mette 

Ghoorinck 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 ix ste in oust xvc liijtich  



te lossen met zulcke ghelde als de prince ten daghe vande lossinghe voor zyn demainen in 

Vlaenderen zal doen ontfanghen -  

hierinne verbonden een stick erfve ende cathelen inde Hamhouck - groot van lande iiij ghemet 

of daerontrent - metten westhende an tlandt van Jan de Nuwelaere - de zuutzyde an tlandt van 

Jacop Lodyck - toosthende op de Coppenolstraete  

Item noch een stede - erfve ende catehelen in de zelven houc - groot vyf ghemeten ende een 

vierendeel - daer hy comparant nu woont - twesthende ende noortzyde an tlandt van Jacop 

Doom - toosthende an tlandt van Jan de Nuwelaere  

Item noch stede erfve end cathelen inde Oesthouck - groot van lande iiij ghemeten of 

derontrent - daer Joors Scabelen nu woondt - twestzyde an tlandt van Jooris vande Goosteene 

- de zuutzyde ande zelve Jooris  

Actum den ix in ougst xvc lij 

Present Hondt - Wytz - Bamelaere - Oudegherste ende Lodyc 

 

25 augustus 1552 - Joris Daten heeft bierschulden - SAP 394 – Folio 216 

 

 
 

Joris Daten kent wettelick schuldich zynde Willem Pilgrem xvj pond grooten van biere ende 

gheleende ghelt -  

te betalen te baefmesse eerstcommende –  

hierin verbonden een houdtvum - al de fascelen die int hof zyn - een traille schaprade up de 

vaulte - metgaders koetse ende bedde al ghestoffeert - twee taffels en op de vaulte ende een 

boem - een scraghe ende bancken - xij tinnen taillooren - xij en half tinnen platelen - twee 

tinnen vierendeels - vier candelaers - frye-el pot - een handketelkin - al de dwalen - vier paer 

slaeplakens ende alle zyn goet 

Present ende toecommende - desen chaerter es 

Actum den xxv in ougst xvc lij tich  

Present kuerheers Goosteene ende Stalin 

 



22 september 1552 - Jan Zede heeft schulden - SAP 394 – Folio 216 

 

 
 

Jan Zede kent wettelick hculdich Jacop Lodyc de somme van xij pond xiij schele van 

verwonnen schuld naer tvutwysen van ij pandbrieven -  te betalen te paesschen 

eerstcommende de xvc liij tich -  

hierinne verbonden byden zelve Jan een kete metgaders alle de hommelpersen staende op 1 

1/2 ghemet lands int Corte Ghervelgat inde Peselhouc op derfve van Laurens de Groote  

metgaders alle zyn goet - present ende toecommende  

Dese chaerter es 

Actum den xxij in september 52  

Present Berch ende Hazebaert 

 

27 september 1552 - SAP 394 – Folio 216 

 

 
 

Ghelein Cauwersyn heift wettelick verbuert inde handen van Bertholomeus Boeye 

contrebortocht ende garand – vadere van de zelve Bertholomeus Boeye  - borghe staet van 

Ghelein voorseit voor de helft van alsulcke ... verder niet leesbaar ... 



heift alhier ... den helft vande huse erfve ende catehelen daer hy nu woondt ende tiiijde vande 

hommelhove ... .... 

Actum den xxvij in september xvc lij tich  

Present Hendrick Verene ende Robert vande Berghe 

 

3 oktober 1552 – Arnoud Borry heeft schulden bij Clara van Eecke - SAP 394 - Folio 216 

verso  

 

Arnoudt Borry kent wettelick schuldich zynde jonckvrauwe Claere weede van wylen heer 

Jan vande Eecke - heer vande Clytte -  
de somme van xlix pond parisis - reste van meerder somme - ende dat van coope van de helft  

van een erfve ende catehelen - droghe ende groene -  

staende op de Werf daer meester Jan vooresiet overleet - ghemeene met Ghelein 

Sherjanssuene -  

te betalen de voorseide xix pond grooten by x pond grooten sjaers ende tlaetste ix pond 

grooten danof teerste jaer vallen zal te Sint Jansmesse midsomers xvc liijtich  

ende also van jare te jare telcken Sint Jansmese x pond grooten totten  vulle betalinghe -  

hier in verbonden de voorseide halve stede - erfve ende cathelen metgaders alle zyn groet - 

present ende toecommende -  

ende indien de voorseide Arnoudt in ghebreke waere - jaerlycx te betaelen - begrepen een 

maent achter dat elc paeyement ghevallen waere -  zo zal hy ghehouden zyn te betaleen de 

voorseide weede voor elcken dach zoo omme tvoorseide ghelde commen zal -  

viij schele parisis parisis welcke zoe by ghebreken van betalinghe - zal moghen  betalen 

metten verloopen inghevalle penninghen 

Dese chaerter en gheduert nyet langher dan een jaer  

Actum den iij in october xvc lijtich  

Present kuerheers Jan de Berch ende Ghelein Hazebaert 

 

16 september 1552 – Een regleing voor een huwelijk - SAP 394 - Folio 217 

 

Comparerende voor scepenen van de stede van Poperinghe  

Kathelyne - weede van Clays Scerrier - Andries Gillis - Jenneken zyn huusvrauwe  

metgaders Calleken de dochter van Andries voorzeit - ... Gillis ende Ghelein Borry -  

als vrienden vande voorseide Andries ter eender zyde -  

Kristiaen de Groote - Janeken zyn wyf - Alaert de Groote filius Christiaen - Jan van 

Blues - Jacop Been - vrienden ende maghen van Christiaen voorseit ter ander zyde  

Alwaer de voorseide Kathelyne - weede van Clays Scerrier voorseit –  

ghegheven heift ende geift by desen  het voorseide Calleken - huer nicht - 

in promesse van huwelick met Alaert de Groote voornoemd -  

voor eenighe solempniteit van huwelick -  

een stick erfve ende cathelen - drooghe ende groene - staende ende ligghende inden 

Hagebaerthouc daer Frans Loten nu woondt -  

groot van lande ix 1/2 ghemeten- meer oft min - emmers zulcx als hier inden zelve stede 

competeert metten laste van ij pond grooten sjaers erfvelicke losrente - de penning xvj -  

toebehoorende relicta Michiel Cauchie - te lossen met twee lossinghe ... 

Ooc dat de voorseide weede daerop behouden zal haer leven lanc gheduerende twee pond 

grooten sjaers - 

 - te losssen te ij pond sjaers elcken kersmesse ende Sint Jansmesse 1 pont parisis 

daer vooren dheer Christiaen de Groote hem borghe ende principael ghestatueert heift –  



ooc mede zo zal de voorseide dochter van Andries Gillis dese ghifte  moeten afstaen ende 

haer blyven an vj pond parisis sjaers losrente  -  den penning xiiij –  

huer ghegheven in testament by Jan Scherrier voorseit –  

de welcke van nu voort de voorseide weede houden zal thaer proffyte -  

T’es ooc by desen voorseide contracte - acte besproken  dat de voorseide Calleken naer de 

aflivicheit vaan vader, moeder ofe moeye - zy in deele commen willen - zal moeten rekenink 

doen van de voorseide somme ... 

De voorseide comparanten hebben gheaccoordeert … 

Actum den xvj in septembere xvc lij  

Present scepenen Jacop de Hondt - Jan Wytz ende Baudewyn Oudegherste 

 

6 oktober 1552 – Lampsen vande Walle heeft schulden aan de weduwe van Jan van 

Hondschoote - SAP 394 - Folio 218 

 

Lampsen vande Walle kent wettelick schuldich zynde relicta Jan van Hondschoote zyn 

dochter -  

de somme van xviij pond grooten vj van huerlieden weezegheld –  

jeghens vraemvoochden te betalen vj pond grooten gereet -  

noch vj pond grooten te paesschen liij ende vj pond grooten te paesschen liiijtich -  

hierinne verbonden ij ghemet xxxvj roeden lands inden Eeckhouck –  

streckende oost  ende west an tlandt van de weede van Ghelein de Hurtere - de zuutzyde an 

tlandt van Maiken filia Jan Peet-  de noortzyde an tlanst van Jan de Wale –  

ende alle zyn goet - present ende toeccommende  

Desen charter en gheduert niet langer 

Actum den vj in octobrer xvc lijtich 

 

8 oktober 1552 – Andries Pardieu heeft schulden bij Jacob Lodyc - SAP 394 – Folio 218 

 

Andries Pardieu 
kent wettelick 

schuldich zynde 

Jacop Lodyc  
vj pond x schele 

groten van 

landspacht van 

bier ende 

verloopen rente -  

te betaelen xxiiij 

pond parisis te 

kersmesse 

eerstcommende  

lij  - 1552 - ende 

van den daghe in 

een jaer xij pond 

parisis ende 

voorts van jare te jare xij pond telcker kersmesse ende te laetste jaer vj pond parisistot de 

vulle betalinghe van de voorseide somme  

hierinne verbonden een hus staende inden Crombekestraete op tbyleven van hem Jacop 

voorseit - ende van zuuden an tlandt van Jacop Zanneken 

Actum den viij in october xvc lij - 



Present kuerheers Jan de Berch ende Jan de Pours 

 

10 oktober 1552 - SAP 394 – Folio 218 verso  

 

Jacob Adam 
heift ghecocht 

jeghens Jan 

Wandt 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 dat teerste 

jaer vallen zal 

den xste in 

october xvc 

ende Liij -  

te lossene de 

voorseide rente met alzulcken ghelde alsmen de keyser betalen zal van zyne demainen -  

daerin verbonden by de voorside Jan ende zyn wyf –  

een huus, erfve ende cathelen staende op de Casselstraeete - daer nu woont relicta  

Jan van Hondschoote  - streckende van de voornoemde Casselstraee tot de dreve van Jacob 

Adam – metten zuutzyde langhes op straetken - de noortsyde an tlandt ende thus van de 

kinderen van Merus Allendt   

Item noch j ghemet lands ligghende inden Scoudemonthouc ghenaemt den Droghe Broot  

metter zuutzyde an tlandt van Claes Stilte - de westzyde an  

 

Actum den xste in october xvc ende lijtich 

Present Jacop de Hondt - Jan Lodyc - Gillis Kieken, scepenen 

 

11 oktober 1552 – Matheus Moeraert garandeert zijn borgen - SAP 394 – Folio 218 verso  

 

Matheus Moeraert kent ende belooft wettelick te garenderen ende indempt te houden 

Robert van Bethleem ende Gillis Pieren  

als borghe van hem Matheus voor de somme van xxviij pond grooten  

daer inne zy gheobligiert staen - by omme de zelve Moeraert voor twee packeren inghelssche 

wulle -  

verbindende alvooren een hus, staende inden Nyeuwstraete op derve van relicta Willem de 

Sneper - met alle de drooghe ende groenen cathelen hiermede gaende - 

noch een hus, erfve ende cathelen staende inden Noortstraete der Jan van Dale nu woondt -  

Item noch den helft vande backerie daeranne staende - erfve ende cathelen ghereserveert 

derfve ende het deel vande gasthuse  



Item noch den helft van eeen huse, erfve ende cathelen staende ande voorseide backerie int 

Pepersrtatken -  

met alle zyn goet - present ende toecommende -  

binnen de kuere van Poperinghe ofte daer buuten 

Actum den xj in october lij  

Present Jan de Berch - Ghelein Haezebaert 

 

 
 

 

15 oktober 1552 - Andries de Corte heeft schulden bij Jan de Corte - SAP 394 - Folio 219 

 

Andries de Corte kent wettelick schuldich znde Jan de Corte iiij pond vj schele viiij deniers 

grooten ende dat van gheleende ghelde -  

te betalen bij xi jpond parisis sjaers danof teerste jaer vallen zal den xxste in october liiij ende 

also voorts van jare te jaere xij pond parisis  

ende tlaetse jaer iiij pond grooten -  

hierinne veronden byde zelve Andries een perdebeeste - ... ende .... 

metgaders al zyn goet - present ende toecommende - binnen Poperinghe ofte daer buuten  

Actum den xv in october 52 

Present Dieryck vander Doene ende Clays vande Berghe 

 

15 oktober 1552 – Cornelis Condut heeft schulden bij Joris de Bucker - SAP 394 - Folio 219 

 

Cornelis Condut kent wettelick schuldich zynde Jooris de Bucker xiiij pond vij schele 

grooten van verwonnen schuld -  

te betaelen te kersmesse eerstcommende lij tich -  

hierinne verbonden een hus, erfve ende cathelen daer hy Cornelis nu woondt op de Overdam 

-  streckende achterwaert totter presbesterie van onse vrauwe -  

de zutzyde an derve van Mattheus de Pape - de noortzyde an derfve van Fans de Varwere 

metgaders alle zyn goet - present ende toecommende - binnen de kuere ofte daer buuten  

Actum den xv in octoer 1552  



Present Berch ende Verdoene 

 

23 oktober 1552 –  Robert van Beddeleemgeeft een fit aan de Onze Lieve Vrouwkerk - SAP 

394 - Folio 219 verso  

 

Robert van Beddeleem - vut zyne vrye eghen wille omme zeker reden ende manieren -  

heift wettelick ghecedeert – ghetransporteert ende opghedreghen teewichenden -  

inde handen van Bartholomeus de Baerdemaker ende Jan de Bree filius Jacobs als ten 

dese tyde – kerckmeesters van Onse Vrauwe –  

ten prouffytte vande zelve kercke 1 ghemet xij ½ roeden lands ligghende inde Helhouc an de 

cathelen vande voorseide kercke –  

van zuuden ende van westen ande elsten der zelve kercke – van oosten an telst vande kinde 

van Jan Schonaert – van noorden gasthuus  

Actum den xxiij in october Lij –  

Present Ghilein Makeblyde – Jan Godduut – Gilles Kieken – Ghilein Stalin ende Jooris van 

Ackere   

 

 
 

24 oktober 1552 - Robert Geerst krijgt een lening van Willem de Hoverde - SAP 394 - Folio 

219 verso  

 

Robert Geerst heift ghenomen in weezeghelde van Willem de Hoverde als voogd van de 

twee kinders van Jan van Hille filius Jacobs –  

de somme van xlviij pond parisis belovende danof jaerelicx voor waer te betaelene ten 

prouffyte vande voorseide weesen  -  

ten advenante vande penning xvj – emmers totten expireren van iij jaeren eerstcommende  -  

belovende alsdan de voorseide somme van xlviij pond parisis in ghereeden penninghen weder 

op te legghen  

metten achterstellen ofte daervooren souffissante hypotheque te ghevene ter optie vande 

voornoemde voogden –  



hiervooren zyn borghen Robert Geerst de jonghe ende Vincent Sluusman – volghende 

huerlieden kennessen –  

Present schepenen ghedaen den xxiiij in october xvc lij 

scepenen Ghelein Makeblyde – Robert van Betheleem – Jan Godduut – Gllis Kieken ende 

Ghilein Stalin 

 

 
 

29 okotber 1552 - Willem Cauchie heeft hommelschulden tegenover Joris de Buckere - SAP 

394 – Folio 220 

 

 
 

 

Willem Cauchie de jonghe heift verkent voor kuerheers duechdelick schuldich te zyne van 

beschadicheit van hommele - volghende zeker ghewysde - Jooris de Bucker –  



de somme van iiij pond grooten - welcke somme hy Willem heift belooft den voornoemde 

Jooris loyale te betalen ende ghelden –  

te weten deen helft den eerste dach van hoymaent eerstcommende 1553 - ende dander helft  

den eerste van september daernaer volghende  

Ende omme tselve duechdelick te voldoen - zo verbindt de zelve Willem daerinne thuus daer 

hy nu woondt metter helft vande erve staende op de Viverackere  rondsomme tlandt vande 

heere - commende van achter in de beke  

Actum den xxix in october 1552 -  

Present Baudeuin Oudegherste ende jacob Loodyck kuerheers 

 

Pieter Devos geeft een lening aan Anthonis Syhier - SAP 394 – Folio 220  

 

 
 

Pieter Devos heift ghecocht jeghens Anthonis Syhier een erfvelicke losrente van drie pond 

grooten sjaers -  

den penning xvj - ende dat voor de sommme van achtenveertich pond grooten danof teerste 

jaer vallen... 

 

1 november 1552 – Ja de Post en Jacmyne krijgen een lening van de kinderen van Vincent 

van Moneele - SAP 394 - Folio 220 

 

Jan de Post ende Jacqmyne zyn wyf  

hebben verkent - vercocht thebbene de kinderen  van Vincent van Moneele - 

danof voogd es Pieter de Comut filius Claes  -  

de somme van iiij pond x schele parisis sjaers losrente - den penning xvj –  

ende dat voor de somme van vj pond grooten –  

danof teerste jaer vallen zal den jste dach van november anno 1553 -  

ende alzo voort alle jare totter lossinghe - de welcke gheschieden zal tende drie jaeren ofte 

daervooren van suffisante hypotheke - ter optie vande voorseide voochden –  

ende zal moeten ghelost worden met Philispgulden te L schele ende ander ghelt ten advenante 

- hier vooren borghe - elc voor ander ende een voor al - Robert Borry ende Willem Cauchie 

de jonghe -  

verbindende respectivelick alle huerlieden goet - present ende toecommende - binnen ofte 

buuten cuere  

ende boven desen heift belooft de voornoemde Jan ende zyn wyf - zyne voorseide borghen 

schadeloos te quyten -  

daeinne verbindende zyn huus, metgaders de helft vand erfve, daeronder staende op de 

Viverackere -  

inden houck tussen de ryolle ende thuus van Robert Gheerst was- 

Item noch tvjde vande huze - erfve ende cathelen in de Elsenberughestraete daer Gillis  

de Byzer woondt - ghemeene met Gillis voorseit 

Actum  den eerste november 1552  

Present Ghilein Makeblide - Jan Goddut scepenen 

 



 
 

7 november 1552 – Jacob vande Goosteene leent het weesgeld van Joorken, het kind van 

Jacop Vergote - SAP 394 – Folio 220 verso  

 

Jacob vande Goosteene heift ontfanghen in weezeghelde van de kinde van Jacop Vergote 

Joorken –  

danof voogd es Jooris de Bree ende Willem Looten doude –  

de somme van xij pond grooten mids ende omme dat hy daervooren jaerelickx zal betalen 

rentewys ten advenante van de penning xvj –  

te wetene ix pond parisis sjaers –  

totter tydt dat hy Jacob ghelycke somme van xij pond –  

den voornoemde voogden uplegghen zal metgaders tverloop naer rate –  

belovende de zelve ix pond parisis alle jare wel ende duechdelyck te betalen –  

danof teerste jaer vallen zal den vij de in november xvc liij ende zo voort –  

belovende de zelve penninghen binnen iij jaere eerstcommende realick op te legghene  

ofte door de zelve rentewys suffissante hypoteke te verleenene –  

ter optie vande voornoemde weese – 

 hiervooren es borghe Robert Borry volghende zyn kennesse  

Actum den vij in november 15552 

Present Makeblyde ende Jan Godduut – schepenen 

 



 
 

7 november 1552 – Andreis Masselis leent van de kinderen van Maerten de Braenwas - SAP 

394 – Folio 220 verso  

 

Andries Masselis kent ontfanghen thebben de somme van viiij pond grooten van de voogden 

van de kinderen van Maerten de Braenwaes  

danof voogden zyn Pieter Denys ende Joos Mortier -  

mids condicie dat de selve Andries daervooren jaerlicx betaelen zal rentewys ten advenante 

van de penning xvj -  

de somme van vj pond parisis sjaers –  

danof teerte jaer vallen zal den vijde in november 1553  

ende zo voort te lossene dezelve binnen drie eerste ende naestcommende jaeren  mids op 

legghende ghelycke somme van viiij pond grooten ende verloop naer rate van tyde ofte ten 

hende van de zelve iij jaeren te doen goede ende suffissante hypoteke  

indient de voorseide voogden ghelieft ende anders niet –  

hier vooren heift hem borghe ghestelt ende verkent Jacop de Berch filius Jans 

Actum den vij in november  - Ghelein Makeblide – Jan Godduut 

 

12 november 1552 - Joos Sint Pool heeft schulden bij Malen de Placker - SAP 394 – Folio 

221 

 

Joos Sint Pool kent schuldich zynde Malen de Placker goede loyale ende wettelicke 

onvegholden schult -  

de somme van xij pond iiij schel iiij deniers grooten - reste van bier - te betalen iij pond 

grooten - te kersmesse eerstcommende -  

iij pond te xsinxsen daernaer - noch iij pond grooten te Sinte Maerten liij ende de reste te 

paesschen anno 1554. 



ende omme de zelve payementen duechdelick te urnieren ende vulcommen - zo heift de 

voornoemde Joos  

daerinne verbonden zyn hus staende op derfve vande kinderen van Ghelein Sherjanssuene 

ende Lauwers van Goosteene - 

ghenaempt de Keyser - staende op Yperstraete tusschen thus van Ghelein Makeblyde 

ende den Schake -  

metgaders alle zyn goet - present ende toecommende -  

met condicie indien teene payement tander achterhaelde al ghevallen te zyne  

Actum den xij in novembre 1552  

Kuerheers Bamelaere ende Borry 

 

 
 



 
 

Als we het één en ander op de kaart van de Atlas van de Buurtwegen projecteren, vinden we 

onder het nummer  

Nummer 1 – ’t Zak  

Nummer 2 – ’t Schaak  

Nummer 3 – De Keyzer  

Nummer 4 – De woning en het erf van Ghelein Makeblyde  

 

24 november 1552 Jan Masselis heeft schulden bij Ghelein Lauwyc - SAP 394 – Folio 221 

 

 
 

Jan Masselis filius Willem heift verkendt loyael schuldich zynde Ghelein Lauwyc –  



de somme van xxx pond parisis te betaelen int jaer xvc drie-envichtich te baefmesse de 

bringher deser omme tselve duechedelick te vulcommen –  

heift daervooren verbonden zulc recht van byleven als hy heift vande hommelhove –  

groot een ghemet een halfve - drie vierendeel ligghende inden Wipperhouc –  

de noordhende an tlandt van Jasper Hughe – tzuudhende an tlandt van de kinderen van 

Maerten de ….  

Desen chaerter en  gheduert maer een jaere naer texpireren vande termyne  

Sonder ghespecifiert 

Actum present kuerheers Babelare ende Hazebaert – den xiiij november 1552 

 

17 november 1552 Marie Scroolinc geeft eeen lening aan Willem Ballanamie en Rosanne - 

SAP 394 – Folio 221 verso 

 
 

Meester Adriaen Makeblyde als procureur van Marie de weede van Willem Scroolinc 

heift ghecocht jeghens Willem Ballanamie ende Rosanne zyn wyf –  

Een erfvelicke losrente van zes pond parisis sjaers – den penninc zestiene –  

te lossene met penninghen van viij schele - dobbel stuvers te iiij schele – stuvers te ij schele 

ende ander ghelt ten advenante –  

danof teerste jaer vallen zal den lvij in november 1553 ende zo voort van jare te jare totter 

lossinghe vande voorseide vj pond grooten –  

ende omme dit al duechdelick te vulcommen ende jaerlics te betaelene –  

zo verbint de voorseide Willem ende Rosanne daerinne ij ghemeten lands ligghende inden 

Oosthouck ande Romboutsdreve – de zuudzyde ant lant vande kercke van Sint Jans - 

twesthende inde beke –  

wanof deerste jaerschaere vallen zal den 17 november xvc liij – ut supra  

Actum den 17 november 1552 

Present Ghilein Makeblyde – Jan Godduut – Jan de Broucke – Gillis Kieken ende Jooris van 

Ackere – scepenen. 

 

17 november 1552 – Jacob Fransgeeft een deel van ’t Schip aan Claeis Baroen - SAP 394 – 

Folio 221 verso  

 



Jacob Frans comparerende voor kuerheers der stede van Poperinghe –  

heift verbonden in de handen van Claeis Baroen aldaer jeghenwoordich ende tselve verbant 

accepterende - tseste deel van zyne huze ghenaemt tSchip – tstaende inde Yperstraete up 

derve van daeldinghen van Hendrick Diedeman – tusschen tGouden Hooft ende thuus van 

Pieter van Hee metten oosthende op de Beestemaert ende dat in verzekerhede van zeker 

bortocht daer hem de voornoemde Claeis borgh ghestelt is over de voorseide Jacob jeghens 

Pieter de Ponnes  

Voor de somme van zes ponden grooten van coope van hommele – te betaelen de zelve 

somme Sint Jansmesse midsSomer eerstcomemnde 1553  

Ende heift de voorseide Jacob belooft de zelve Claeis duechdelick te acquiteren – daertoe 

verbindende zyn persoon metgaders alle zyn goet indien de voorseide hypotheke niet 

suffissant en zy –  

dese chaerter en gheduert maer een jaer achter tghevallen paeiement  

Actum den xvij in novembre 1552  

Present Babelaere ende Oudegherste - kuerheers.  

 

 
 

Het erf waarvan sprake is – ’t Schip – was dus gelegen tussen het Gouden Hoofd en het erf en 

het huis van Piete van Hee. Ook hier moeten we constateren dat de noord – zuidas verdraaid 

is. Dat niet alleen – het is verder onmogelijk dat zowel het Gouden Hoofd erf als dit van het 

Schip kwamen tot aan de Beestenmarkt. Het lijkt ons eerder dat de Beestenmarkt grote was 

dan de huidige Paardenmarkt.  

 

Op de Ferrariskaart is het ‘Keukenmarkstraatje nog niet bebouwd – wat er enigszins op wijst 

dat dit dus pas in de 19
de

 eeuw gebeurd is.  

 

12 november 1552 – Jacob Frans garandeert zijn borgen - SAP 394 – Folio 222 

 



Jacob Frans heift verbonden alle zyn goet –  

present ende toecommende –  

inde handen van Jacob vande Goostene ende Frans Scherrier omme hemlieden te 

indemneren van borghtochte die zylieden als gheedt over hem verkent ende ghedaen hebben 

vande somme van xij pond x deniers grooten –  

te betalen Clais de Bussche omme den zelve jare telcken een derde danof teerste verschynen 

zal Sint Jansmesse midszomers eerstcommende ende zo voort –  

verbindende by specialyck ter indemniteit vande voorseide borghe de v deelen int huus daaer 

hy Jacob Frans woonende es ghenaemt tscip – staende op dYperstraete tusschen tGouden 

hooft ende Pieter van Hee  

Actum den xij in november 1552  

Present Ghelein Hazebaert ende Borry – kuerheers  

 

 
 

12 november 1552 - Lauwers Platevoet garandeert zijn borgen - SAP 394 – Folio 222 

 

Lauwers Platevoet heift hem verbonden te indemneren ende garanderen Thomas Maerten 

als borghe voor landhouders , kuerheers ende scepenen van Veuren  

over tweesgoet van de kinderen van Christiaen de Maets  

bedraghende ter somme van neghen pond grooten behoudens eerste calculatie ende in 

meerder verzekerhteit zo heift de voornoemde Platevoet verbonden inden handen van de 

voorseide Thomas toter tydt hy costeloos ende scadeloos van voorseide bortocht ontheven 

wordt  -  

ij ghemeten lands  of daerontrent ligghende inden Eeckhouck an dooszyde van Jacobs de 

Hondt – de wesgtzyde an tlandt van Jan Been – tnoorhende an  tzwylandtstraetken – 

tzuudhende antlandt van Jooris vande Goostene  

Present scepenen Ghelein Makeblyde ende jan Godduut in plein collegie – ut supra  

 



 
 

21 november 1552 - Pieter Claeis geeft een lening aan Caerle Rytsaert en Jackemyne - SAP 

394 – Folio 222 verso  

 

Meester Pieter 

Claeis heift ghecocht 

jeghens  Caerle 

Rutsaert  ende 

Jackemyne zyn wyf 

- een rente van vj 

pond sjaers 

losselicke rente – den 

penning xvj –  

omme de somme van 

achte ponden grooten 

vlaemsch –  

te lossene met 

zulcken penninghen 

alsmen den prince 

zyne demainen 

betalen zal ten date 

vande lossinghe 

danof teerste jaer 

vallen zal den xxj 

november 1553 – 

ende zo voort totter lossinghe –  



Ende omme de zelve ente ver verzekeren – zoo heift de voornoemde Caerle  Rutsaert ende 

zyn voorschreven huusvrauwe hierinne verbonden een stede, erfve ende cathelen ligghende 

inden Hamhouc – groot van lande ij ghemeten –  

ter spriete vande Potterstrate –  

streckende zuudt ende noordt – tzuudhende opde straete -tnoordhende an talnt van Jooris 

vande Goostene – noch anderhalf ghemete lands ligghende onde de cathelen van Clement 

Conteville – doostzyde tlandt van Jan de Wale – naer tvutwyse van ij palen – tzuudhende op 

de straet an tlandt van Jooris vande Goosteene – ghemeene met relicta Pieter Loy –  

Actum present scepenen – Ghelein makeblyde – Robert van Beddeleem – Jan deBrouckere – 

Gillis Kieken ende Ghelein Stalin – den xxj november. 

 

7 december 1552 - Jan de Rame heeft schulden bij Willem van Burgues - SAP 394 – Folio 

222 verso  

 

Jan van Rame heift wettelick ghekent schuldich zynde Willem van Burgues  

de somme van viij pond grooten – reste van volghaige inde splete van huerlieden ghemeenen 

huze –  

te betalen de iij pond grooten danof den xxix in october anno liij ende noch ghelycke iij pond 

grooten in october liiij ende  reste van de voorschreven viij pond grooten den xxix in october 

55 – ende omme tselve al duechdelick te vulcommen –  

zo heift de voorsiede Jan van Rame daerinne verbonden zyn huus – erfve ende catheelen daer 

hy te deser tydt nu woont - staende inde Noordtstrate – tusschen thuus vande kinderen van 

Pieter Bamelare ende Christiaen Zanneken filius Jacobs  

Actum present Bamelre ende Hazebaert kuerheers – den vij decembr 1552 

 

 

 
 



5 december 1552 – Pieter de Stamelare neemt een lening op bij de kinderen van Hubrecht 

vande Couter - SAP 394 – Flio 223  

 

Pieter de Stamelare heift verkent vercocht hebbene den kinderen  van Hubrecht vande 

Couter danof voogden zyn … Gheerst de jonghe ende Chritiaen Ogiers filius Gayfers – 

de somme van iiij pond x schele parisis sjaers losrente – den penning xvj –  

omme de somme van vj pond grooten - 

danof teerste jaer verchynen zal den vde in december 1553 –  

ende zo voort alle jare totte lossinghe –  

de welcke zal moeten gheschieden binen drie jaren met philispghulden te L schele tstick ofte 

ander ghelt ten advenante - 

ofte breeder hypotheke indien de voorseide voogden beliefde thende iij jaren  

ende hiervooren zyn borghen – elc voor andere ene een voor al –  

Jan Pillaert filius Jans  ende Maris de Stamelare – daerinne verbonden alle huerlieden goet  - 

present ende teocommende. 

Actum den v december xvc lij 

Present Ghilein Mkaeblyde ende Jan Godduut  

 

 
 

13 december 1552 - Jan de Nuwelaere heeft schulden bij Bauduin Waels - SAP 394 – Folio 

223 

 



 
 

Jan de Nuwelaere filius Jans heift verkent schuldich zynde Bauduin Waels xvj pond 

grooten van lanspachte ende hauwynghe van elste –  

belovende de zelve te betaelen bij ij grooten sljaers dannof teerste paiement van ij pond 

grooten verschynen zal den xiij den in december xvc liij ende alzo voort alle jare en xiij 

december ij pond grooten totten vulle betalinghe vande voorschreven xvj pond grooten  

ende omme tselve te vulcommen heift daerinne verbonden alvooren ij coeyen , deene blaere 

ende dander brune metgaders een baeyde meyrie gaende op derfve vande voorseide 

Bauduin daer nu de voornoemde Jan als pachter wonenende is in  de Hamhouck ende te dien 

verbindende alle zyn goet – present ende toecommende  

Den xiij december 1552  

Present Bauduin Oudegherste ende Frans de Schotter – kuerheers 

 

17 december 1552 – Pieter Christiaen heeft schulden bij Ghilein Staessen - SAP 394 – Folio 

223 verso  

 

 



 

Pieter Christiaen doude heift verkent schuldich zynde Ghilein  Staessen van coope van 

elste viij pond grooten te betalen deen helft Sint Jansmesse midzomers ende dander Sint 

Maertensmesse  daernaer eerstcommende 1553 –  

ende omme tselve te verzekeren heift daerinne verbonden alle tcatheil – groene ende drooghe 

-  staende opden grondt vande voorseide Ghilein inden Hipshouck ten zavelpitte daer 

Pieter voorseit nu wuent –  

Actum present  Pieter Babelaere ende Ghilein  Hazebert – kuerheers  

Den xvij december 1552 

 

19 december 1552 – Jan Bril vrbindt zijn 

goed - SAP 394 – Folio 223 verso  

 

Jan Bril heift verbonden inde handen 

van Ghilein Lauwyc als borghe ende 

principael over hem jeghens Jan de 

Pours voor de somme van … pond 

grooten te betaelen bij ij grooten sjaers 

… 

De helt vande huze, errve ende cathelen 

staende inde Gasthuusstraete daer de zelve Bril wuent tusschen thuus vande weede van 

Willem Coppen ende de westzyde an Malen Vermaerle ende toe dien alle zyn goet  

Actum present Bamelaere ende Hazebaert - kuerheers  

Den xix december 1552   

 

19 december 1552 – Adraien Makbelyde geeft een lening aan Mael Quaghebuer en 

Jacquemyne - SAP 394 – Folio 223 verso  

 

 

Meester Adriaen 

Makeblyde heift 

ghecocht jeghens 

Mael Quaghebuer 

ende Jacqyemyne 
zyn wyf xij pond 

parisis sjaers – den 

penning xvj –  

omme zestien pond 

grooten dannof 

teerste jaer 

verschinen zal den 

xix december xvc 

liiij ende zoo voort 

alle jare xij pond 

parisis totter 

lossinghe met 

penninghen van iiij 

stuvers te viij schele 

parisis – dobbel te iiij schele – stuvers te ij schele ende ander ghelt ten advenante  



ende omme de zelve rente te verzekeren heift den comparant verbonden ij ghemeten erfve 

ligghende inde  Helhouck meter zuudhende an tlandt van meester Ghelein de Hurtere – 

metten noordhende opde dreve van Jacop de Bree – doost ende westzyde an tlandt van de 

voorseide meester Ghelein . 

Item noch een ghemet inde zelve houck metten zuudhende op de voorseide dreve lanxs -  

tkerckelandt van onse vrauwe 

Item noch een ghemet inde zelve houck metten zuudhende op de voornoemde dreve – metten 

oostzyde an tlandt van Jooris de Wilde – de westzyde Lievin Laudyck filius Pieters 

Actum den xix decembris xvc lij 

Present scepenen Ghelein Makeblyde – Jan Godduut – Robert van … - Jan de Broucke – 

Gillis Kieken – Ghelein Stalin  

 

19 december 1552 – Passchier Stalin geefrt een lening aan Ghelein vande Walle en Grietken - 

SAP 394 – Folio 224 

 

Passchier Stalin heift ghecocht jeghens Ghelein vande Walle ende Grietken zyn wyf –  

xviij pond parisis sjaers losrente – de penning xvj - 

ende dat voor de somme van xxiiij pond grooten –  

danof teerste jaer vallen ende verschinen zal den xix in decembris 1553 –  

ende zo voort van jare te jare totter lossinghe van diere –  

te lossene met zulcke ghelde als men ter date vande  lossinghe sprincen subvintie betalen zal. 

Hierinne verbonden een huus, erfve ende cathelen staende int Ghervelgat daer de 

voornoemde Ghelein nu woonende es – van zuuden derfve van Jan de Pours – van noorden an 

Claes Gheraert metten oosten inde beke 

Item noch een ghemet L roeden meersch ligghende van zuuden op t’Coestratken – de 

noordzyde op de beke inde Schoudemonthouck  

Item noch xxj ghemeten ter stede daer Pieter Merlevede nu woendt inde Hamhouck in 

diversche parceelen met de stede 

Actum present scepenen ut supra  

 

 
 



 
 

 

 

 


