
 

 

 
Het jaar 1576 – Renten  

 

Een uitgebreide selectie uit de renten  

 
 

3 januari 1575 – Pieter van Mutsen heeft bier gekocht bij de weduwe van Pieter Vrambout – 

SAP 395 – Folio – Herberg  

 

 

Pieter van 

Mutsen kendt 

schuldich te 

zyne de 

weedewe van 

Pieter 

Vrambout - 
de somme van 

vyfthien 

ponden grooten 

van leverynghe 

van biere te betaelene by twee ponden grooten tsjers danof tjster jaer van betaelinghe vallen 

zal bamesse xvc zes en tzeventich ende alzo voorts telcker bamesse ghelt ij pond grooten 

totter vulder betaelinghe –  
daerinne verbindende een huus, staende up den grondt ende erfve van Steven de Keysere 

ghenaempt den Gulden Cop – daer hy Pieter jeghenwoordich inne woont –  

zuver ende onbelast omme by bebreke van betaelinghe etc…. 
Actum present Schevele burghmeester ende Willem Beveren –  
den iij january xvc zes en tzeventich  

 

3 januari 1576 – Steven de Keysere en Lauwers Deveren – SAP 395  

 

Steven de Keysere verbindt in handen van Lauwers Deveren als voocht vande dochter van 

Jan Deveren doude –  

een huus, erfve ende catheelen staende up de Beestemaert deser stede –  

commende metten westzyde ande Beestemaert ende de oostzyde Gregorius Cloribus –  

van te vooren belast in eene rente van xij pond parisis tsjaers - den penninck xvj – an Robert 

van Belle metgaders in contrante van oude tyden daer vute gaende ende dat in bewaerenesse 

ende verzekerthede van ellef ponden grooten weeseghelt by hem Steven opgenomen 

competerende de voorseide weese – welcke somme de voornoemde Keysere gehouden es 

ende belooft hadde te betaelene – so hy ooc doet by desen op te legghen ende betaelen als de 

selve weeze ghehuwet sal wesen – ende daervooren alle jaere te betaelene crois van dien naer 

advenant den penninck svj totten oplegh vanden principaele penninghen danof teerste jaer 

ghevallen was te paesschen xvc vier en tzeventich – hiermede es ghecasseert ende te nieuten 



 

 

ghedaen  dellugne – danof ghewaeghende van daten lesten february xvc 

drie en tzeventich  
Actum present Pieter Flouc vervanghende Gillis Dobbele – schepen – den iij january xvc zes 

ende tzeventich – volghende ende naer ordonnantie van zyne majesteit  

 

 
 

 

Vernieuwinghe vande datum des jaers 

telcken op den eersten dagh van januario 

volghende dordonnantie van zyne majesteit 

van daten xvj juny xvc vyf en tzeventich – 

continuerende tzelve alzo van jaere te jaere 

ten fyne dat dien achtervolghende alle 

commessen - sententien – testamenten – 

contracten – olligaen – cedullen – besloten 

banquen ende gheneraelic alle publicque 

ende secrete acten ende scriften – ghedateert 

sullen worden .  

 

 

 

 

 

 

7 januari 1576 – Jan Wecsteen in de Croone – SAP 395 – Herberg  



 

 

 

 

Jan Wecsteen 

verbindt by desen 

in handen van 

Gheleyn 
Moenaert een 

huus, erfve ende 

catheelen staende 

inde Nieuwstraete 

daer Pieter 

Bollaert nu 

jeghenwoordich 

woont staende 

tusschen het huus 

van Pieter 

Eeveraerdt ende 

Maillaert Maes 
ende noch den een helft vander erfve – metgaders de drie deelen vande katheilen van eenen 

herberghe ghenaempt de Croone – daer hy Jan voorseid als nu ten tyden woonachtich es  

ende dat ter indempniteyt ende bewaerenesse van zeker bortocht jeghens Touchain Deveren 

totter somme van achthien ponden grooten vlaemsch – daervooren hy Ghelyen hem borghe 

heeft gheconstitueert – belovende by desen hem Moenaert te garanderen costeloos ende 

scadeloos jeghens de voornoemde Touchain Deveren  
actum present Scevele burghmeester ende Beveren – schepen desen vij january xvc lxxvj  

 

10 januari 1576 – SAP 395  

 
 

Steven de Keysere transporteert in handen van Touchain Deveren zulcke actie ende recht als 

den voornoemde Steven comepteert ter causen van zeker proces by hem gheintiateert ten 

cuerghedinghe jeghens Mahieu de Pours ter cause van zekere appointement van 

beschadicheyt van hommele – belovende ooc de voorscreven Deveren de voornoemde Steven 

de Keysere danof te garranderen ende indempneren jeghens elcken 
Actum present Schevele – burghmeester ende meester Jacob vander Doene – schepen – 
Desen xde in january xvc zes en tzeventich  

 



 

 

 

17 januari 1576 – Bierschulden – SAP 395 – Renten  

 

 

Andries Baes 

filius Marcs 
kendt 

schuldich te 

zyne Pieter 

Moenaerdt 

filius Gheleins 
– 
de somme van 

v pond x 

schele xj 

grooten van 

leveringhe 

van biere – 

ende 

gheleenden gelde – te betaelene binnen een maendt naestcommende –  

daerinne verbindende een huus staende inde Meessenstraete op derfve van Franschois Kerne 

– de oostzyde de Meessenstraete – van oosten ende noorden Ghelein de Bysere  
ende van te vooren ghelast als verbonden goedt omme de somme van xx pond parisis eens ten 

prouffite vande aeldinghen van Clais van Westbrouck –  
zonder breeder belastinghe –  

omme by ghebreke van betaelynghe  etc.  
Actum present Pieter de Floucq vervanghende Gillis de Wale –  

den xvij january xvc lxxvj –  
Betaelt by Pieter Moenaert trecht van den brief  

 

17 januari 1576 – Hommelhof als pand voor geleend geld - SAP 395 – Renten  

 

Gheleyn Alaert kendt 

schuldich te zyne Pieter 

Eeveraerdt –  
de somme van 

zessendertich ponden 

parisis van gheleenden 

ende verschoten ghelde – 

ghevallen schult –  
Ende tot verzekerthede 

van diere – 
heeft verbonden ende transporteert inde handen vanden voornoemde Everaerdt –  
de somme van xij pond grooten –  
die Anthonis de Wailly oft zyns actie hebbende – schuldich werdt hem Gheleyn te betaelene 

ten daghe vande erfvenysse van een hommelhof –  

byden voornoemde Anthonis ghecocht metten hauche den xvj van lauwe xvc zes en 

tzeventich laetstleden –  
Actum present Rycke ende Beveren – den xvij january xvc sessentzeventich  
 



 

 

20 januari 1576 – Vocxvrye – verkoop houtkap - SAP 395 – Renten  

 
 

Comparerende Jacob vande Velde - Loy Moreel - Jan Tant - Maillart Olivier - Jan 

Hallynck  ende Christiaen Campe  - hebben verkendt ende verclaerst dat zy elck 

respectivelick  
by cope publicque ende als laast verhooghere  - ghecocht hebben de partien van taille  elsten 

hier naer volghende –  
ligghende in de prochie van Sint Jan te Poperinghe –  

te coope gheboden by jonkheer Jan van Halewyn, heere van Vocxvrye  

up de condicien ende besprecken hier naer verclaerst  

te wetene den voorschreven Jacob van de Velde een partie groot twee ghemeten - streckende  

oost ende west - van oosten de weezen Caerle de Ruddere ende van westen tbernebosch 

omme de somme van lxxv pond parisis elc ghemet - thende matete thende ghelde 
Loy Moreel een partie groot vyf ghemeten - streckende zuud ende noordt - van noorden de 

weezen Jan Denys  ende  van oosten de weesen Caerle de Ruddere - omme de somme van 

lxxiiij pond parisis tghemet   - thende maete, thende ghelde 

Jan Tant een partie, groot vier ghemeten en half  - streckende  zuut ende noort - van noorden 

de bernebusche - zuut ende oost de voorgaende partie - omme de somme van een hondert en 

eenentwintich ponden parisis tghemet - thende maete, thende ghelde -  
Maillaert Oliver een partie - groot twee ghemeten - streckende oost ende west - van oost de 

ghersbilck by Jan Hallynck in pachte ghehouden - van westen ende noorden de voorseyde 

heere van Vocxvrye ende dat omme de somme van lj pond parisis tghemet - thende maete, 

thende ghelde  

Jan Hallynck een partie groot twee ghemeten met de roonaers daerop staende ghereserveert 

die ghone gheteeckent met twee kerfven ofte faetsen – omme de somme van een hondert acht 

ponden parisis tghemet - thende maete, thende ghelde  
ende Christiaen Campe een partie groot  vier ghemeten ghenaempt het Roosierenelst omme 

de somme van xlviij pond parisis tghemet - thende maete, thende ghelde  

Item een tweede partie groot drie ghemeten - streckende zuut ende noordt - van noorden de 

Loostraete - omme de somme van tzesthich ponden thien schele parisis tghemet - thende  

maete, thende ghelde  



 

 

en een derde partie - groot vier lynnen  - streckende zuut ende noordt - - van noorden de 

Loostraete - omme ghelycke lx pond x schele parisis tghemet als boven 
danof zy coopers  respectivelick vande leverynghe van dien hemlieden houden te vreden ende 

ten vullen vernoucht eende ghecontenteert van den voornoemde heere van Vocxvrye oft 

zynen ghecotteerde  
dies es besproken ende gheconditioneert dat de voornoemde coopers elc respectivelic van 

zynen hau ende cooptailyn gehouden werden - zo zy zyn by dezen -  
te laeten staene alle de plantsoenen van thien dumen dikke ende van daer nederwaert  
ende ooc wel bestaen met winterzaet op elcken blocq drie ofte viere ende op elcken hau ten 

vyfcante  
ende up dien eerdtboordt - de nombre ende tghetal van twintich eeckenzaet van thien dumen 

upperwaert  
zonder dat ooc  de coopers eenich afslach ofte payement doen zullen  -  
De dreven ende andere wegen loopende duer de  voorgaende respectivelec vercochte elsten 

die zy respectivelic thuerlieden laste houden  
voorts werden de voorgaande respetivelicke coopers ghehouden - zo zy syn by desen - te 

weerene alle thoudt ende runen vut de voorgaande bosschen te Sint Jansmesse 

eerstcommende xvc lxxvj ofte  emmers xiiij  daeghen daernaer op  de verbeurte van vichtich 

ponden parisis van elcken hau -  
den helft ten prouffytte van de ghemenen aermen vander stede van Poperynghe ende dander 

helft tn prouffytte van de proprietaris 
dat ooc de voornoemde coopers respectivelic ande roonaerts ofte talboomen staende inde 

voornoemde tailly gheen snouc thebben  

en zullen te bethaelen de sommen procederende van de voorseyde vercochte tailge byde 

voornoemde respective coopers - de zelfde naer maete van de voorseyde elsten gheliquideert 

synde ten twee  payementen 
te wetene deen helft ter voornoemde Sint Jansmesse  eerstcommende xvc lxxvj ende dander 

vulle bettaelynghe in ghoeden ghevalueerden gelde  
ende omme de voorsseyde joncheer Jan van Halewyn vercooper van dies voorseit es  

ende dat tzelve in alle zyne poincten en zoude moghen vulcommen  ende gheeffectueert - 

hebben hemlieden respectivelic daerboven borghe ende principael verkendt ende 

gheconstitueert  

ende by desen verkennen ende constitueren de voornoemde coopers respectivelick desen 

personelic comparerende  

te wetene Christiaen Vlaeminck over  Jacob vande Velde –  
Maillaert Olivier over Eloy Moreel –  
Vincent Kieken ende  Jerom Vaes over Jan Tant  

- de voornoemde Jan Hallynck over Maillaert Olivier –  
ende de voorseide Maillaert Olivier over de voornoemde Jan Hallync -  

Claes Caspen filius Claes ende Mael Beaugrant filius Claes over Christiqen Campe      

daerinne respectivelic verbindende huerlieden persoonen ende goet –  

present ende toecommende –  
tzelve stellende ende abondonnerende ter heerlicke executie van alle jugen, wetten ende 

officieren - gheestelick ende weerelick -  
daer onder tzelve goedt zoude moghen bevonden wesen –  
zonder ter causen van dien eenighe breeders affwinninghe procedueren ofte wettelicheden te 

mogen oirboiren ende observeren dan dese jeghenwoordeghe - 
renunchierende ter dien fyne van alle exceptien, rechten, wetten, privilegien, vrijheden, 

poorterien, ceurbroederschap, reliefven van welcke styl, costume ofte  usancie ter contrarie 

disponerende - zo wel particuliere als generaele ende zonderlinghe de rechte disponerende dat 



 

 

generaele renunciatie niet en opereert  ten zy datter speciale proceduere ende ooc speciale 

tbeneficie van excussie -  
consenterende in de betaelinghe ende onderhoudt van tghuendt dies voorseit es elc 

respectivelic ghecondempneert te zyne ende dat ooc dese jeghenwordighe  

zullen altyts blyven executoir ende in huerleider viguer  -  
nietjeghenstaende de verjaerthede van dien volghende  styl ofte costume ter contrarien  
die zy oock afghegeheven hebben ofte gherenunchiert –  
gaen af ende renuchieren by desen 
volghende dien ghehoort de kennesse –  

verclaers ende conseert vande voornoemde comparanten metghaders dacceptatie van  desen 

by Ghelein Vandermersch - te desen present ende comparerende inden naeme ende ten 

prouffyte van devoornoemde joncheer Jan van Halewyn - heere van Vocxvrye -  
ghedaen hebben alle de voorschreven comparanten   
elc respectivelic ghecondempneert   

ende condempneren by dezsen inde betaelinghe , onderhouden ende vulcommynghe van dies 

voorschreven es ende elc point zonderlinghe 

Actum present Schevele ende Clays Merlevede schepenen - desen xxste in january xvc lxxvj   
 

24 januari 1576 – Gadifer Aernoult leent het wezengeld van de kinderen Hanckaert – SAP 

395 

 

Gadifer Aernoult 

filius Lauwrens 

nempt te 

weeseghelde van 

Christiaen ende 

Kaerle Doene als 

voochden van de 

kinderen van 

Jacob Hanckaert 
v pond parisis 

tsjaers – den 

penninck xvj – 

voor de somme 

van zeven ponden 

grooten vlaemsch 

drie jaeren naer coustume van de weeseghelde –  

danof tjste jaer vallen zal van hedent in een jaer –  
belovende thende vande selve drie jaeren uplech te doen van de principaele ende metten 

verloope ofte souffissante hypotheque ten contentemente vande zelve vochden –  

daerinne de voorseide Gadifer ooc verbindt zyn persoon ende goedinghen – present ende 

toecomemnde – tot bewaerenesse vande voorseide bortocht  
Actum present Schevele – burghmeester – ende Simpol – scepen – den xxiiij january xvc 

lxxvj  
 

30 januari 1576 – De schulden van het sterfhuis van Gheleyn Allaert – SAP 395  



 

 

 

Jan Allaert 
transporteert in de 

handen van Joos van 

der Doene – Jacob 

Bortier – Joos van 

Maerke – Pieter 

Everaert ende ander 

heurlieden 

comparanten  
alle zyn 

schultheesschers ten 

sterfhuuse van Gheleyn Allaert –  
de somme van xxxj pond grooten spruutende van coope van een hommelhoff by Antheunis de 

Wailly ghecocht over de zelve xxxj pond grooten ter distribueren de voornoemde 

schultheesschers elck naer advenant van huerlieden schult 

Actum present Schevele burghmeeste ende Simpol – den xxx january 76  
 

 
 

Anthonis de Wailly verbindt in handen der voornoemde crediteuren een hommelhoff by hem 

Anthonis ghecocht jeghens Jan Allaert als hoir van Gheleyn Alaert syn vadere –  
In verzekerthede van de voorschreveen somme van xxxj pond grooten boven de losrenten 

daer vute gaende  

Actum present Schevele burghmeester ende Simpol – den xxxste january 76  
 

30 januari 1576 Gillis van Peperstraete heeft geld geleend van Christiaen Baes – SAP 395  

 

Gillis van 

Peperstraete 

fillius Pieter 

kendt schuldich 

te zyne 

Christiaen Baes  
de somme van 

vyf ponden 

grooten en half 

van gheleenden 

ghelde –  
te betaelene te 

baemesse lxxvj naestcommende –  



 

 

daerinne verbindende een half ghemet iiij roeden zaylandts ligghende inden Licenthouck – 

doostzyde Mayken vander Doene – de westhende derfve van Gheleyn Gillis – zuuthende op 

de dreve ende noorthende tlandt van de moeder van de voornoemde Gillis  
Zuuver ende onbelast omme by ghebreke van betaelinghe etc. 

Actum present Schevele burghmeesterende Simpol – schepen – den xxx january xvc lxxvj  
 

28 januari 1576 – Jan Bamelaere koopt hommele – SAP 395 Renten  

 

 
 

Jan Bamelaere kendt schuldich tzyne  
Mahieu Voet ofte zyne actie hebbende, bryngher briefs –  

de somme van neghen ende twintich ponden derthien schele acht pennynghen grooten 

vlaemsch –  

spruutende van coope van hommele ende van gheleenden gelt  
te betaelen den 1

ste
 dagh van oeghste xvc zesentzeventich eerstcommende -  

mets conditien indien denzelven Bamelaere de voorschreven somme betaelt ten voornoemde 

valdaeghe – doet paeyment met de twee deelen van xv pond parisis by hem Bamelaere 

versleten – daer men bliven tzyn laste –  
daerinne verbindende twee ghemeten zaylandts ligghende inden Peselhouck – ande oostzyde 

Jan Buuck, van zuuden tleen van Jan Wyts ende van westen Jacob Schevele –  
belast te voren met iiij pond parisis tsjaers de penninck xvj – ande weduwe van Jan 

Makeblyde – zonder breeder last –  

Actum present Willem de Rycke ende Willem van Beveren schepenen -  
den xxviiij january xvc lxxvj  

 

6 februari 1576 - Andries 

Baes heeft schulden bij 

Franchois  Merlevede – 

SAP 395 -  

Andries Baes filius Marcx 
kendt schuldich te zyne 

Franchois Merlevede  



 

 

de somme van zeven en tachtentich ponden vyf schele gherekents ghelt van coope ende 

leveringhe van vleesch –  
Ter betaelinghe den ijden dagh van februarimaent eerstcommende – daerinne verbindende zyn 

huus staende op derfve van Franchois Keerne inde Meessenstraete – streckende metten 

noortoostzyde opde selve straete – van zuuden Ghelen de Bysere ende van noorden Franchois 

Keerne – belast an Pieter Moenaert met vijf ponden grooten en half eens – xx pond parisis 

ande aeldynghen van Franchois van Westbrouck – zonder meer commers –  
Actum den vj februari 76 – betaelt by den voornoemde Franchois trecht van desen  
 

7 februari 1576 – Frans vande Raeme borg over Jan Boey – SAP 6395  

 
Frans vande Raeme als borghe over Jan Boey de Jonghe ghetrauwet hebbende de weduwe 

van Jacob de Vos filius Cornelis – 
kend schuldich tzyne meester Pieter de Vreeze d’actie hebbende over Jan Roelins 
de somme van elff ponden grooten van coope ende leveringhe van hoppe – te bethaelen den 

vij february xvc lxxviij – teenen payemente – betaelende ten daghe emmers binnen xiiij 

daghen daernaer onbegrepen – zal …. 
daerinne verbindende een huus, erfve ende cathelen hem Beveren toebehoorende stande opde 

Nieumaert deser stede – tusschen de huusen van Jan Everaerdt op de noordzyde ende 

Antheunis de Wally op de zuudzyde  
Actum den vij febrauri 1576 – present De Schottere ende Gillis van Simpol schepene  

 

 
 

 

Jan Boey de jonghe 
belooft te garanderen 

ende costeloos te 

acquiteren Frans vande 

Raeme zyne borghe –  
jeghens meester Pieter 

de Vreeze conditeur 

vande betaelinghe van 

elff ponden grooten  

vlaemsch 



 

 

ghecondemptneerde schuld – 

 vallende den vij february lxxviiij – ghesloten van coope van hommele by transporte van Jan 

Roelins naer tvutwysens van de letteren van verbande ten laste vande voornoemde Frans 

vande Raeme date deser –  

daerinne verbindende een huus ende catheel staende op dyperstraete op derfve van Gheleyn 

Kesteloot tusschen de huuzen vande zelve Gheleyn ende van Jan Caulier omme by ghebreke 

van betaelinghe etc. 
Actum ende present de zelve  
 

8 februari 1576 – SAP 395  

 

Catheline de 

weduwe van 

Jan 

Bavelaere 

doude in 

persone –  
verclaerst dat 

omme de 

goede affectie 

die zy drouch 

tot de 

kinderen van 

Jan Bavelaere 

de jonghe – 

haere zone  
ende omme de 

zelve kinderen 

te voorziene 

van alle 

questie ende 

verliese van 

goede duer de 

groote 

dissipatie ende 

overdaet van 

huerlieden voorseide vadere –  

zy met goede deliberatie ende advis van haere bystaende man Marcx de Muelenaere - drouch 

op ende cedeerde – draegt up ende cedeert –  

by desen van nu ende naer haere dood – alzulck goede, erfve ende catheilen als zy … 

comparandt  heeft ende achterlaeten zal  thaeren sterfhuyse   

waer inne de vooornoemde Jan Bavelaere zoude moeten erecht wesen als erfgenaem met 

anderen 
van haeren goede -  
haer dies ontmaekende ende daermede van nu volgende de kinderen  van de voornomede  
Bavelaere  de jonghe die hy nu heeft en in toecommende tyde by de  

jeghenwoordighe ende andere huusvrauwe  
zoude moghen hebben mids behoudende by de comparandte daeraff  
tblat ende incommen haer leven lanck -  
 ende gelyck usurfruut ende blat gereserveert voor den voornoemde Jan Bavelaere de jonghe  



 

 

ende syne huusvrauwe haerlieden leven lanck  - willende tselve zoo te sorteren  

effect naer haere afflyvigheyd -  
zonder eenigh revocatie innovatie ofte wederroup  
al zonder eenighe fraude ofte argelist  

Actum den viij febrauri xvc lxxvj  
Present Karel de Schottere burchmeeser ende Ghillis vanSimpol scepene 
 

 
 

Jan Bavelaere de jonghe in persone voor Loys vande Goesteene burghmeester ende 

weederlycke voorschepenen ende ter presentie van deellieden ten sterfhuyse van de 

voornoemde Cathelyne zyne moedere conseneterde in de voorschreven opdracht soo verre  als 

haerlieden gronden van erfve ende vyf eeckeboomen op de voorseide gronde, zonder breeder 
Actum den xde in meye 1576  
 

9 februari 1576 – Andries Baes heeft ook schulden bij Jan Jacobssone – SAP 395  

 
 

Andries Baes filius Maercx kendt schuldich te zyne Jan Jacobssone - 
de somme van acht pond achthien schele pond parisis van wynckelwaere –  

te betaelen alle maend xxiiij pond danof derste maendt ende paeyment van betaelinghe vallen 

zal den jste van maerte eerstcommende –  
behoudens ende indien dene paiement dander achterhaelt – den gheheelen de schult ghevallen 

– daerinne verbindende syn huus stande op de Meesenstraete by derfve van Franchois Keerne 

– van oosten ende zuuden Gheleyn de Bysere – 



 

 

Ende inghevalle hy Andries tzelve huus vercochte dat de gheheele schult ende paiementen 

zullen ghevallen zyn -  
Actum present Gillis de Berch vervanghende Jacob Schevele den ix februari xvc lxxvj  
  

10 februari 1576 – Jaques DeHond, pachter van het gasthuis – SAP 395  

 

Jacques DeHond filius Pieters,  
stelt in handen van Michiel Longuespee ende Franchois DeSchottere, ghasthuusmeesters 

deser stede -  
de landspacht - xiij parisis vj schele viij deniers grooten vlaemsch,  

die hy comparant jaerlicx geldende es Jan Butseraen de termyn van ix jaeren –  
djste te halfmaerte lxxxvij naer dvutwyzen vande pachtsbrief in d’acte van de ixste july lxxxj 

– ende dat ter bevwaerenesse vande landspacht tot x pond x schele grooten vlaemsch die de 

comparant voornoemd jaerlicx geldende es de voorseide gasthuusmeesters –  

voor den termijn van vier jaeren,  
wezende den tyd van zyne pacht om by gebreke van betaelynghe – 

de zelve 

pacht alle 

jaer an 

devoornoe

mde Jan 

Butseraen 

ende zyne 

voorseide 

landspacht 

te 

verhaelen  

Actum den 

xde 

februari 

xvc lxxvj  
present 

Schevele, 

burghmeester ende Vande Doene, schepene 

 

10 februari 1576  - Christoffel Waelincourt koopt een paard – SAP 395 Renten 

 

 

Christoffle de 

Waelincourt kend 

schuldich tzyne  

Lauwers Pelgrem de 

jonghe  
de somme van acht 

ponden grooten 

vlaemsch  

gevallen ende 

gecondempneerde 

schuldt van coope 



 

 

ende leverynhge van een peerdt  
te betaelene by twee ponden grooten tsjaers,  
danaff tjste payemendt den xste february xvc lxxvj ende alzoo voorts van jaere te jaere ende 

daghe te daeghe telckens twee ponden grooten totter volle betaelynghe van de voorseide 

schuldt,  
waervooren hem borghe ghestelt ende geconstitueert heeft dheer Antheunis Dorestueulx, 

proost vande stede van Poperinghe, met belofte van betaelynghe indien voornoemde 

Waelincourt tzyne daeghe nyet en voldede zoo voorseyt es  
ende in alle bewaerenesse heeft hem ghekendt conterborghe over mijn heere de proost – 

medecomparant Jan Mazeman  
onder de conditie ende accord vande voorseide crediteur indien de voorseide Waelincourt 

lossede ende opleyde de voorseide payemente binnen zes weken naer desen – zoude betaelen 

zyne voorseide crediteur met de somme van zes ponden grooten vlaemsch 
Actum den xste february xvc lxxvj  

Present Gillis van Simpol, vervangende, meester Jacob vande Doene, schepenen 
 

13 februari 1576 – Sint Barbele op de Yperdam – Renten SAP 395  

 
 

Dheer Pieter Trystram  
heeft gecocht jeghens Frans De Vroede ende Magriette zijn wyff,  

een erfvelicke losrente van ix pond parisis tsjaers – de penninck xvj –  
omme de somme van xij pond grooten vlaemsche munte - tjste jaer vallende de xiijste 

february lxxvij ende zoo voorts totten lossynghe  
te doene met zulcke gelde als waermede men betaelen zal –  

daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen staende op de Yperdam coutere, 

genaemdt Sinte Barbele,  
daer zy vercoopers nu te tyde woonende zyn,  
streckende van vooren achterwaerts totten erfve van Boudewyn Bueten, doostzyde thuus 

vande weduwe Jan Plaedys, de westzyde thuus van Willem Lanmoot  
te vooren belast met xij pond parisis tsjaers losrente - de penninck xvj –  



 

 

deene helft ten proffyte van Gillis van Simpol ende dandere ten proffyte van Robert van 

Belle, zonder breeder, innynghe naer costume 
Actum den xiijste february 1576 
Present Jacob Schevele ende Kaerle de Schottere, burghmeesters, Gillis van Simpol, Willem 

Derycke ende Willem van Beveren, schepenen 
De rentebrieff es by de vercoopers betaelt.  
 

13 februari 1576 – De dismeesters van Onze Vrouwe geven een lening aan Jan Vramboult en 

Margriete – SAP 395  

 
 

Robert Borry – Frans Tryssensone ende Ameel Meeze als bedeelders van de aelmoessen 

inde disch van Onser Vrauwen hebben ghecocht ten proffyte vande voorseide disch ende 

aermen jeghens Jan Vramboult filius Pieters ende Margriete zyn wyff –  
een erfvelicke losrente van vj pond parisis tsjaers – den penning xvj – voor de somme van 

viiij pond grooten vlaemsch – danoff tjster jaer vallen zal den xxiiijde novembris xvc 

zessenzeventich ende alzoo voorts totter lossinghe - te doene met zulcke gelde als waermede 

men sgraven domainen ten daghe van de lossinghe betaelen zal – daerinne verbindende een 

gemet ende x roeden hommelhoff ligghende in de haghebaethouck – metten oosthende op 

tLyssecatstraetken – metten noordzyde ende westhende an tland van Caerle Baes – ghelast 

zyn advenant in ij gemeten in vyff razieren evene tsjaers jeghens den heere – in drie bynderen 

lands inde zelve houck – streckende oost ende west – metten oosthende op tvoorseide 



 

 

Lyssencatstraetken – metten noordzyde jeghen tland van Steven Raeme – ghelast zyn 

advenandt in evenerente tsjaers den heere 
Item een half ghelet vyff roeden lands inde zelve houck – metten oosthende op de Belstraete – 

metter noordzyde inde beke –  

inninghe naer coustume –  
actum ende present de zelve schepen  
 

13 februari 1576 – De proost Antheunis Dorestueulx als borg – SAP 395 

 

 
 

Christoffle de Waelencourt belooft te garanderen ende costeloos te acquiteren eerweerde 

heere dheer Antheunis Dorestueulx proost deser stede van Poperinghe –  

ter cause van borchschap van viij ponden grooten te bethaelen by ij pond grooten tsjaers – 

ghedaen by myne voornoemde heere den proost over den comprandt jeghens Lauwers 

Pelgrim de jonghe – par bewys vande schepen kennesse in daten den x deser maend – 

daerinne verbindende zyn persoon ende alle zyne goedynghen  - present ende toecommende – 

geene ghezondert –  
zonderlynghe de helft vande huuse – erfve ende catheilen  in de Gervelgatstraete – ghemeene 

met Steven de Keysere – tusschen de huuse van Clays Melis ende Jan Wyts –  
Item iij ½ gemeten zaylands in den Eeckhouck in iij sticken – metgaders een half gemet elst – 

erfve ende catheilen onder ….lant – omme by ghevalle van beschadicheyt de voorseide 

somme gheheel ofte in partie daeraen te verhaelen 

Actum present Willem van 

Beveren – vervanghende 

Gillis de Dobbele – 

schepene –  
Den xiij februari 1576  

 

16 februari 1576 – SAP 

395  

 



 

 

Christiaen de Conynck filius Pieters verbindt inde handen van Pieter Melis – present ende 

dit verbant accepterende – een huus, daer hy Christiaen jeghenwoordich inne woont –  
staende op de erfve vande kinderen Matheus de Pape neffens Onze Vrauwe Cruuce –  
de noortzyde ande presbyterie der selver kercke – van oosten de straete –  

ende dat in verzekerthede vande somme van eenentzeventich ponden ellef schele acht 

penninghen grooten –  
die de voornoemde Melis heeft ghefurniert in handen van Joos vander Linde ende Nicasen de 

Buckere –  
daermede ghecasseert  twee distincte obligatien vander zelver schult gewaghende met 

condicie zo wanneer tzelve huus vercocht zal werden de zelve schult gheheel sal wesen 

ghevallen – ende vooren afgaende 
Actum preseent Willem van Beveren – verganghende Willem de Rycke – schepen – 
Den xvj februari lxxvj  
 

17 februari 1576 – Gheleyn DeConynck en Clayke – SAP 395 Renten  

 

 

Gheleyn De 

Conynck  
verbind in de 

handen  van 

Christiaen 

DeNuwelaere 

filius Joos,  
alle zyn goed 

present ende 

toecommende, 

zonderlynghe 

zulcke successie van goede als hem comparant toestaet by den dood van Andries Gillis, zyne 

schoonvaedere  
ende dat voor cautie ende bewaerenesse vande somme van xx pond grooten weezegelt onder 

de comparant wesende,  

toebehoorende Clayke, tkind van Gheleyn Borry, filius Clays,  
voor welcke pennynghen de voornoemde Christiaen hem geconstitueerd heeft borghe over de 

voornoemde comparant by ghevalle van beschaedigheyt ande voorseide verbonden successie 

te hebben recouvre ende indempniteyt  
Actum den xvij ste februari xvc lxxv  

Present Willem DeRycke  
 

17 februari 1576 – Pacht en tienden niet betaald – SAP 395 – Renten  

 

 

Jaques 

Destousson 
in persoone,  
heeft belooft 

te bethaelen 

in handen 

van de 

eerweerde 



 

 

heere dheer Antheunis Dorestineulx, proost vande stede van Poperinghe of inde handen van 

meester Pieter van Heede, huissier,  
de somme van iiij xx vj x schele grooten –  
schuldt van landspacht ende thiende – ten profytte van mijne heere de reliqieuse abt ende 

convent van Ste. – Bertins in Sint Omaers -  
ende dat onthier ende donderdaeghe eerstcomende wesende den xxiijste van de 

jeghenwoordighe maend –  
ofte by gebreke belooft ende verbind hem zelve te leeven in stricte vangenesse vande stede 

van Ypre, daer hy te vooren gheapprehendeert heeft geweyst ende alsovere bekendt es  -  

ende tselve vulcommende mijne voornoemde heere de proost gaff ten comparitie ten tyd van 

den voorseide daeghe – omme de voorseide pennynghen te vindene –  
al zonder prejudicie – ten laste vande comparant geintenteert 
actum den xvijste februari 1576 –  
present Willem van Beveren ende Clays Merlevede, schepenen  

 

18 februari 1576 – Adriaen de Hongere heeft een huis gekocht van Gheleyn de Byzer – SAP 

395  

 

Adriaen de 

Hongere kendt 

schuldich tzyne 

Gheleyn de 

Byzer doude –  

De somme van 

xl pond grooten 

van coope van 

een huus ende 

catheilen – 

groene ende 

droeghe – 

staende up 

derfve van Sint 

Obrechts Gilde 

by de 

voornoemde comparandt jeghens de voorseide Gheleyn ghecocht – 
te betaelen v pond grooten den xviij febraury lxxvij – gelycke v pond grooten den xviij 

february lxxviij – vier pond grooten den xviij february lxxix ende alzoo van jaere te jaere 

telcken vier pond grooten tot de volle betaelinghe vande voorseide schuldt –  
daerinne verbindende tvoorseide huus, erfve ende catheilen – groene ende drooghe –  

op derfve van Sint  Obrechts Gilde –  

doostzyde jeghens tland van Pieter van Simpol – tnoordende tland van Pieter Vercouter – de 

westzyde daeldinghen van Jan van Hal ende tzuudhende ….. 
omme by gebreke etc 
Actum den xviiij february 1576 –  
present Meester Jacob vander Doene ende Willem van Beveren – schepen . 
 

20 februari 1576 – Janneken vander Peerboome krijgtt een lening aan Matheus Moeraert – 

SAP 395  

 



 

 

Janneken de weechde van 

Jacob van de Peerboome 
– heeft ghecocht jeghens 

Matheus Moeraert  
eene erfvelicke losrente van 

xxx pond  parisis tsjaers – 

den penninck xvj –  
voor de somme van 

veertich ponden grooten 

tprincipael – houdende haer 

danof vernoucht – vallende 

over tjste jaere den eersten 

dach van lauwe 

zevenentzeventich ende 

alzo voorts van jaere te jare 

–  

te lossene naer coustume –  
daer innen verbindende vier 

huusen – erfven ende 

catheilen an malcanderen 

ghestaen op de 

Casselstraete danof 

thouckhuus stande op den 

houck vande Peperstraete –  
belast es in iij pond parisis 

tsjaers ten prouffite vande 

gasthuuse alhier – 

spruutende vut eene partie 

van erfve den zelven 

gasthuuse toebehoorende –  
commende de voornoemde huusen ende erfven van zuuden jeghens derfve van den zelven 

gasthuuse – van oosten an derfve van Jan de Meulenaere filius Frans – van noorden op de 

voornoemde Peperstraete ende van westen anne de voorseide Casselstraete –  
Item een huus – erfve ende cateheilen stende op de Nieuwe Maert … 

ghenaempt den Franschen Schilt – 
commende van noorden ande Hontstraete – van zuuden thuus van de kinderen van Chrispyn 

Deflie ende Pieter Ellieul –  

Noch een huus ende erfve ende catheil stande op de Nieuwe Maert daer nu Willem Vergheys 

inne woont –  

de zuutzyde derfve van den heere – de noortzyde de voornoemde Ellieul ende de voornoemde 

kinderen – toosthende op de Nieuwen Maerct  

Ommers …. Mede es ghedoot een chaertre van verbande van veertich ponden grooten  
In daten van xxvj february xvc eenentzeventich –  
Actum present beede de burchmeesters – meester Jaob vander Doene – Willem de Rycke 

ende Loys vande 

Gorosteene –  

Den xx february xvc lxxvj  
 

 

 



 

 

 

22 februari 1576 – Gheleyn Kesteloot garandeert Joos vander Doene – SAP 395  

 

Gheleyn Kesteloot 

filiusAnijs in 

persone belooft te 

gharandeeren ende 

costeloos te 

indempneren Joos 

vander Doene als 

borghe ende 

principael over 

wylen Gheleyn 

Alaerd jeghens 

Clays Beke ende 

Gillis Dobbele – 

vooghden vande 

kinderen van Adriaen Geulx van de bortocht van xvj pond grooten wezegelt ende x pond 

grooten van verloope vallende te meye eestcommende –  
Daerinne verbindende thuus ende catheil – groene ende droetghe – op den grond 

vandevoronoemdde Vander Doene inde Schoudmeonthouck by den comparandt ter …. 

Gecocht voor de somme van xvij pond grooten vlaemsch ende in breeder bewerenesse kend 

hem Clays Platevoet mede comparandt borghe ende principael over den voornoemde 

Kesteloot jeghens den voorseide Joos vander Doene ende daernaer ghecondelptneert  
Actum den xxij febrauri 1576 –  

Present meester Jacob vander Doene ende Jan Daten, scepen 
 

22 februari 1576 – Jan Wecsteen leent het wezengeld van de kidneren Baeckaert – SAP 395  

 

 

Jan 

Wecsteen 
nempt te 

weezeghelde 

van Pieter 

Christiaen 

ende Jan 

Jacobsssone 
als vooghden 

vande 

kinderen van 

Mahieu 

Baeckaert  
ende ten proffyte vande zelve kinderen -  
De somme van iijc xxiiij pond parisis –  
tjste vallen zal te kersmesse lxxvj ende zo voorts –  

belovende uplech vande zelve penninghen thende drie jaeren ofte daervooren te stellen goede 

ende suffisandte hypotheque ten contentemente vande voorseide vooghden ofte huerlieder 

naercommers in vooghdye ende ten optie van hem Wecsteen –  



 

 

Daervooren borghe ende principael debiteurs Pieter Moenaert filius Gheleyn ende Jacob van 

Hondscoote filius Mathys - elck voor andere  ende een voor al - 
Actum present Jacob Schevele burghmeester ende Gillis van Simpol – schepene  
 

22 februari 1576 – SAP 395  

 

Jan Wecsteen belooft tegaranderen ende costeloos te acquiteren Pieter Moenaerd filius 

Gheleyn ende Jacob van Hondscoote filius Mathys zyne borghen ende principale jeghens 

Pieter Christiaen ende Jan Jacobssone als borghen vande kynderen van Mahieu Backaert 

vande somme van iijc xxiiij pond parisis weezegeldt ende verloop van xx pond v schele 

parisis tsjaers –  
Daerinne verbindende de helft van de erfve ende tiijde in viiijde vande huuse ende catheilen 

ghenaempty de Croone –  
Daer hy Wecsteen ten lesten tyde woonende es – ende op dYperdamcoutere – doostzyde 

thuus van Rogier van Gaerd – de westzyde thuus van Andries Gillis - 
Omme by ghevalle van beschadicheyt de zelve daervan te verhaelen  
Actum ende present den selven  
 

22 februari 1576 – SAP 395  

 



 

 

 
 

Maeyken de weechde van Jooris de Haene  
nempt te weezeghelde van Gheleyn Lauwyck ende Pieter de Haene als vooghden van 

Mayken tkind van Jan Quaghebuer –  
de somme van xvj ponden grooten  vlaemsch jaerlicx een pond grooten drie jaren lanck – 

danoff tjste den iiijde in sporcle xvc lxxvij –  
belovende oplech te doene vande voorseide drie jaeren ofte te stellen goede ende souffisante 

hypoteque ten contentemente van de voorseide vooghden ofte haerlieden naercommers in 

borghe –  
daerinne verbindende onderhalf ghemet landts inde Helhouck – gemeene iij ghemeten met 

den voorseide weeze – omme by etc…  
Actum eodem  

 

27 februari 1576 Jan Vuten daele heeft schulden bij de weduwe van Francois de Scottere – 

SAP 395  

 
 

Jan Vuten Daele filius Andries kendt schuldich te zyne de weechde van Franshois de 

Scottere – de somme van acht ponden grooten vlaemsch –  
spruutende van bescadighde borgtocht ende gheleenden gelde –  
te betaelene binnen een jaere naer date van desen –  
daerinne verbindende txij de deel ende ander erfve daer de voornoemde weechde up woondt – 

ligghende op den Overdam – noort Gillis van Simpol – toosthende de beke – ende van zuuden 

Cornelis de Scottere –  



 

 

belast met tcontingent in xxx schele parisis tsjaers - den penninck xvj – an Franchois vande 

maerle ende met overdamsche schult zonder meer  commers  
actum present Gillis van Simpol ende Beveren – schepen – 
den xxviij in sporcle xvc lxxvj  

 

2 maart 1576 – Frans de Vroede heeft schulden bij Pieter Onoff – SAP 395  

 

Frans de Vroede kend schuldich tzyne Pieter Onoff – 
De somme van xx pond grooten – reste van coope – te bethaelen te bamesse eerstcommende – 

daerinne verbindende een huus – erfve ende catheilen genaempt Sint Barbele op 

dYperdamcoutere –  
doostzyde jeghens de weduwe van Jan Verheys – de westzyde Guillaume Lammoot – te 

vooren gelast in ij ponden grooten tsjaers jeghens dheer Pieter Crus ende Robert van Belle 

ende Gillis van Simpol zonder breeder last ofte verband –  

Belovende dat over zulcx te garanderen –  
Ende van een payemendt xvj pond van gelaghe … 

Payement den iij maerty 1576 – present Jan Daene – vervanghende Willem van Beveren  
 

 
 

8 maart 1576 – Den Ouden en de Nieuwe Baas in de Leverstraat – SAP 395 Renten  

 

 

Joos Denys heeft 

gecocht  
jeghens Willem 

Denys ende Catelyne 
zyne huusvrouwe  

een erfvelicke losrente 

van xlij ponden parisis 

tsjaers – de penninck 

zesthien –  
voor de somme van 

lxv pond grooten 

vlaemscher munte –  
vallende altyds de 

viijste in meye xvvc 

lxxvij ende alzoo 

voorts totter lossynghe met sulcke gelde als waermede men sconinx domainen betaelen zal –  



 

 

te lossene by xvj pond grooten telcker werf –  

daerinne verbindende twee huusen, erfve ende catheilen, ghenaemt den Ouden ende Nyeuwe 

Baes inde Leverstraete,  
de noordzyde ende doosthende in de beke,  

de zuudzyde derfve vande Haer, westhende de voorseide Leverstraete –  
belast in stede grondrente zonder meer – innynghe naer coustume deser stede 
Actum den viijste in maerte xvc lxxvj  
Present Jacob Schevele ende Kaerle de Schottere, burghmeesters, meester Jacob vande Doene 

ende Willem Derycke ende Loys van Goorsteene, schepenen  

 

9 maart 1576 – Gregorius Cloribus heeft schulden bij zijn moeder – SAP 395  

 
 

Gregorius Cloribus ende Joncvrauwe Marie Baelde zyne wettelicke  gezelnede, kennen 

schuldich tzyne …. …. 

de weduwe van Cornelis Cloribus, moedere van de comparandt, de somme van zes ponden 

grooten tsjaers  
in recompense toen haer byleven op een partie van goede – leen zynde – de vuthouke ende 

middelwaert – lighende buuten de Gendpoorte jeghens de vesten der stede van brugghe – 

tvoorseide goed genamdt Vynckenbrouck – waermede de voornoemde comparandten doen 

moghen hemlieder beloefte tzyn in vercoopynghe ofte ander … 
niet jeghensstaende tvoroside recht van byleven wanaff de voornoemde weduwe te vooren 

renunchiert heeft – mids de optiende ende ontfanck vande voorseide zes pond grooten tsjaers 

– wanaff djste jaer vallen zal xde meye xvc lxxvij ende alzo voorts  - daerinne verbindende 

hunlieder persoon ende alle hnlieder gemeene goedynghen – present ende toecommende – 

waer die ghestaen ofte gheleghen werden – etc.  
actum den ix maertye 1576 – Rycke ende Floucq – burghmeester  

 

9 maart 1576 – Christiaen de Keysere garandeert zijn borg Passchier Wyts – SAP 395  

 

Christiaen de Keysere belooft te garanderen ende costeloos te indempneren Passchier Wyts 

zyne borghe ende principael jeghens Clays Beaugrand als borghe vande kinde van Jan 

Beaugrand,  



 

 

ter cause van de somme vna xxiiij grooten metgaders verloop weezegelde opgenomen by den 

comprandt – daerinne verbinende de helft van een huus, erfve ende catheilen – ghemeene met 

Christoffle de Watlencourt – staende ende ligghende in de Leverstraete binnen deser stede – 

streckende van vooren achterwaerts tot inde beke – de noordzyde thuus van Jan Wyts – de 

zuudzyde – dandere helft vande huuse – jeghens thuus van Clays Melis – omme by gebreke 

etc.  
Actum eodem – present meester Jacob vander Doene ende Willem de Rycke – schepen  
 

 
 

9 maart 1576 – Frans vande Coppe heeft schulden bij Jan Vramboult – SAP 395 

 
 

Frans vande Coppe kend schuldich tzyne Jan Vramboult –  

xiij pond x schele grooten – van coope ende leveringhe van een zwaert cauwede ruun –  

te bethalen by drie paeymendten –  
djste van xlij pond parisis den eerste in meye – tijde de somme van v pond grooten te bamesse 

ende tderde van ghelycke v pond grooten te kersmesse - alle opt jeghenwoordich jaer lxxvj – 

daerinne verbonden tselve gecochte peerd, metgaders zyn persoon ende alle zyn goed – 

present ende toecommende –  

ende dit zonder prejudicie vande cautie van Maillaert van Almen die hem over den 

comparandt borghe ghekendt heeft jeghens de voornoeme Vramboult 
Ende in prejudicie van de selven cautie – omme etc.  
Actum eodem – present de zelve  



 

 

 

14 maart 1576 – Clays Legier en Jan Tadt hebben paarden geruild – SAP 395  

 

 

Clays Legier 

filius Lauwers 
kend schuldich 

tzyne Jan Tadt 

filius Clays –  

de somme van x 

pond x schele 

grooten van 

baete van 

mangelynghe 

van peerden –  
te bethalen 

deene helft te Sinte Jansmesse ende dandere helft te Bamesse – beede eerstcomemnde –  
payemendt vj pond parisis op tjste helft – houd  hy zynen dach emmers binnen xiiij daeghen 

daernaer onbegrepen – dat neen  - geen paeyemendt ende beede paeymendten gevallen – 

daerinne verbindende een witgraeue peerd tselve dat hy debiteur van de voornoemde Jan Tadt 

ontfaen heeft met belofte ende verband dt over te vercoopene ofte alvooren binnen de 

voorseide tyd – buuten conditie vande crediteur – mme etc.  
actum present Gillis van Simpol ende Willem de Rycke – schepenen – den xiiij marty 1576  

 

16 maart 1576 – Frans de Vroede heeft schulden bij Pieter Oonoff – SAP 395  

 

 

Frans de 

Vroede kend 

schuldich tzyne 

Pieter Oonoff –  
de somme van 

lij grooten 

vlaemsch 

gerekende gelds 

van zeker 

gemeens –  

te behalene te 

bamesse 

eerstcommende 

emmers Sinte Maertenmesse onbegrepen –  

daerop payemendt xvj pond indien hy debiteur bethaelt tzyne voorseide daghe –  
Daerinne verbindende vier gemeten lands inden Haeghebaerthouck – wesende hommelhoff – 

den comparandt toebehoorende –  
streckende zuudt ende noordt – tnoordhende op dYperstraete – tzuudhende Loys 

Maekeblyde – de westzyde de weduwe ende aeldinghen van Jan Pycquavet – doostzyde tland 

van Jacob Schevele –  
te vooren ghelast in een rente van ij pond grooten tjaers – den penninck xvj –  
jeghens Jan van Fecchele  ende in een vebandt van xxxviij pond x schele grooten jeghens Jan 

de Blaze zonder breeder last – behoudens fourierrente - omme etc.  



 

 

actum den xvj maerty 1576 – present Schottere – burghmeester vervanghende Schevele – 

burghemeester   
 

16 maart 1576 – Jan van Bethleem leent het geld van Lauwerken van Obstaele  – SAP 395  

 
 

Mahieu de Pours – procureur speciael over Jan van Bethleem filius Legier kend schuldich 

tzyne voor ende inde naeme vande voornoemde Bethleem – Thomas de Wulff ende Gillis de 

Quid als vooghdende van Lauwerken tkind van Jan van Obstaele ende ten proffite van de 

zelve weeze –  

de somme van xviij pond gbrooten vlaemsch –  
te betaelen den ijde in lauwe xvc lxxviij – waernaer hemlieden borghe ende principael 

debiteurs gekent ende gheconsittueert hebben Jaspar Hughe ende Cornelis van Bethleem  - 

elc voor anderen en een voor al – twelcke voochden zy de  voorseide borghe in hemlieden 

voorseide cautie ende de voornoemde debiteur in de voorseide betaelinghe ten daeghe 

vallende gecondempneert  
Actum eodem – present Schevele vervanghende Schotter, bb  

 

16 maart 1576 – Jacquemyncken de Pape geeft een lening aan Frans de Vroede en Mariette – 

SAP 395  

 

Jacquemyncken de weduwe van Matheus de Pape doude – heeft gecocht jeghens Frans de 

Vroede ende Mariette zyn wyff – 
De somme van xviij pond parisis tsjaers, losrente – den epnninck xvj – voor de somme van 

xxiiij ponden grooten vlaemsche munte – vallende tjste jaer den xvj maerty 1577 –  
ende alzoo voorts totter lossinghe te doene tallen tyde alst de voornoemde vercoopers 

believen zal telckent met iij pond grooten ende tverloop in zulcken gelde als waermede men 

sgraven domainen zal moghen betaelen –  
daerinne verbindende vier ghemet landts inde Haghebaerthouck – wesende hommelhoff –

streckende zuudt ende noord –  
tnoorthende opde Yperstraete  - tzuudhende Loys Makeblyde – de westzyde de weduwe ende 

aeldynghen van Jan Picquavet – doostzyde tland van Jacob Schevele –  
te vooren belast in een rente van ij pond grooten tsjaers – den penninck xvj - jeghens Jan van 

Fechele ende in een verbandt van xxxviij pond parisis sjaers jeghens Jan de Blaze metgaders 

in verband van lij pond grooten jeghens Pieter Oonoff – zonder ander last –  
behoudens fourierrente van de heere – inninghe naer coustume  



 

 

Actum ende present Kaerle de Schottere – burghmeester – Willem de Rycke – Willem van 

Beveren ende Clays Merlevede vervanghende Gheleyn Dobbele, schepen  
 

 
 

24 maart 1576 – Levering van hoppe – SAP 395  

 
 

Adriaen van Pourques transporteert in handen van Clays vande Laecke zyne actie van de 

leveringhe van iij m  - 3000 - pond hoppe ende den ontfanck van de pennynghen daeran 

clevende –  

Daer de ij m by de comparandt verkocht Joos de Heer de jonghe voor de somme van xj pond 

xv schele parisis thondert – te leveren binnen de viij daghen naer de Couden Ypermaert nu 

gepasseert –  

naer dvutwyzen ende letteren van de conracte vande xij september laestleden ende tderde 

duust vercocht den selven hoos in een cedulle van ij met Jan de Jonghe voor de somme van 

gelicke xj pond xv schele parisis elck hondert – te leveren als vooren – over dvutwyzen van 

de letteren van voorwaerde van de xijde voorseide maendt – omme by den voornoemde Clays 

vander Laecke ende hem houdende de voornoemde comprandt Paouques vernoucht ende van 

de voorseide Laecke ten vullen bethaelt  

Actum den xxiiij maerty 76 –  
Present Schevele ende Schottere, burgmeesters  
 



 

 

 
 

17 maart 1576 -  SAP395 - Renten  

 
 

Jacob Beque heeft ghecocht jeghens de weduwe van Corneel vander Doene -  
gheassisteert met meester Jacob Vander Leeue haeren bystanden man -  
metgaders jeghens Lambrecht vander Doene , Daneel Devos ende Maeyken zyne huusvrauwe 

- een erfvelicke losrente vn lxxij pond parisis sjaers - 
den penninck zesthiene - vallende altyds den eerste aprilis - teerste xvjc lxxvij  ende alzo 

voorts totter lossynghe te doene met penninghen van zeven stuvers ofte stuvers te ij schele 

tstick - ofte andere penninghen daermede de voornoemde coopere ofte zyn actie hebbende te 

vreden wert -  …. 



 

 

  

..... daerinne verbindende een behuusde hofsteede - erfve ende cathelen - drooghe ende groene 

- staende ende ligghende inde Eedewaerthouck  binnen tdistrict der voorseide stede van 

Poperinghe  -  
groot van lande xxviij ghemeten een lynne ofte daerontrendt -  

de vercoopers toebehorende ende daer nu ten tyde Pieter Wycke woonende es -  
in diverssche parceelen daeraff de de hofstede staet  -  
oost over de Brugghestraete - al by een - behoudende iij ghemeten zaeylands ligghende over 

de voorseide straete  - ende een meersch v lynnen ij roeden of daerontrendt - rondt de 

boomeloose pit inden voorseide houck -  

noord over de voorseide Bruggestraete an de meersch van Pieter van Stichelen ende Louys 

Makeblyde -  
te vooren belast in een erfelycke losrente van xlviij pond parisis tsjaers  - den penninck xvj – 

ende de voorseide hypotheque int gheheele vanghende -  

in pachte voor de somme van xx pond xiij schele iiij deniers grooten tsjaers -  
innynghen naer coustume der voorseide stede -  
Actum den xxvij marty 1576 - present Schevele ende Schottere burgemeesters -  
Rycke - Goesteene ende Gillis de Berch filius Jans – schepenen 

 

17 maart 1576 - SAP 395 -  

 
 

Jan de Berch filius Sanders verbind inden handen van Jacob Melis een grau peerd hem 

Bergh toebehoorende ende gecocht jeghens Clays de Vey voor de somme van vj pond xj 

schele grooten - 

waervooren de voornoemde Melis hem gekendt heift borghe over de voornoemde comparandt 

- te bethaelen binnen een jaer naer date vande cedulle van obligatie daeraff gemaeckt -  
omme by ghevalle van beschadicheyt  tselve ant voorseide verbant te verhalen  
Actum  den xxvij marty 1576 - present Schevele ende Schottere burchmeesters 

 

SAP 395 - De Renten  

 

Jan de Berch filius Sanders verbind inde handen van Clays Devey een lyaert  - appelgrauw 

- of appelschimmel – ruinpeerd -  
hem toebehoorende ende dat in de bewaerenisse vande somme van twee ponden grooten voor 

welke somme de voornoemde Clays hem borghe gerconstitueert heeft over den comparandt 

jeghens Pieter de Mol van Boeschepe ter cause vande coope van een merrie - 

te bethaelen te Sint Jansmesse eerstcommende  deene helft ende dander helft te lichtmemisse 

naervolghende -  
Actum eodem   



 

 

 

 
 

28 maart 1576 - SAP 395 –  

 
 

Adriaen van Poucques kend schuldich tzyne Pieter van Stichele  
xvij pond xix schele  v deniers grooten van coope van hoppe  -  
te bethalen te bamesse eerstcommende  

daerinne verbindende een partie van rieten tzynen debiteurs huyze weesende -  
daertoe een pistolet  met de custode - drie bedden ghestoffeert met ...sargen ende cussens - 

een buffettafele  - een cuupzetele - een yzeren brandere – de hente schippe -  



 

 

al ten zelven huyze  - daertoe een lys boven op de voorcamer - een zetele  - vier stoelen inde 

cuekene - een schapra - twee eerden ketele - tinnen plateelen ende een yzeren spit  -cannen 

ende pannen -  
in dachtercamer een coetse en garderobbe - een lys een schabelle tafelken - een 

schabellebanck - ij schabellen inde keldere - vier standen -  
ende in immeuble goedynghen een hommelhoff - erfve ende catheil met datter op groeyen zal 

in de werffstraete langhes tkoestratken -  
daermee de helft van de huyse daer hy debiteur woonende is ende ganselick zyn persoon ende 

alle zyne goedynghen -present ende toecommende  

Actum den xxviiij marty 1576 - present Willem Derycke ende Jan Du Flocq - schepenen 
 

28 maart 1576 – Frans Dewitte heeft schulden - SAP 395 – Renten 

 

Frans Dewitte kend schuldich tzyne 

Loys Makeblyde 
de somme van iijc vj pond xij schele parisis gevallen schuld van landspachte van de pacht 

daer hy debiteur woonende es, ende gerekends gelds, 
van bamesse xvc lxxv ende daer te vooren, 
voorts xiiij pond xiij schele iiij deniers grooten vlaemsch over de baemesse eerstcommende 

lxxvj daerinne ende tot voldoeninghe vande pachtbrieff - 

verbindende de naervolghende partien van goede: 
Eerst een merrie, drie koen, een zwyn, zes gemeten groene coorne, ij gemeten cruut, onderhalf 

ghemet boonen,  

drie gemeten en half havere, de pertsen ende de plock vande hommele achter thuus daer de 

debiteur woonende es 

Item de vrucht die zal wassen op tnyeuwe hommelhoff ende alle zyne catheilen binnen de 

voorseide huuse 

Daertoe waghens ende waeghenharnasch, metgaders alle zijn goed present ende toecommende 
Omme by gebreke van betaelynghe vande voorseide gevallen ende loopende schult – 

altselve int geheele ofte partie daeran te verhaelen 
Actum eodem present Willem van Beveren ende Gillis Dobbele, schepenen 
 

30 maart 1576 – Renten – SAP 395  

 



 

 

 

Gillis van Simpol heeft gecocht jeghens Bartholomeus Beynoot ende Mayeken zyn 

huusvrauwe een erfvelicke losrente van twee ponden grooten sjaers - den penninck xvj –  
voer de somme van xxxij pond groten vlaemsche munte -  

djste jaer vallende den xxx in maerte xvc lxxvij - ende alzo vorots totter lossynghe met sulcke 

penninynghen -   
daerinne verbindende een behuusde hofstede - erfve ende catheilen - groene ende drooghe - 

ligghende inden Wipperhouck - daer de vercoopers woonende zyn -   
groot zeven gemeten onder gers ende zaeylandt - doostzyde an tland van Christiaen Marcelis - 

van noorden in de beke - van zuuden de voedwech - van westen de boeschepestraete –  
te vooren belast in een erfvelycke losrente van xij pond parisis tsjaers - den penninck xvj - 

jeghens Jacob Loodcyk - zonder verdere last -  
immers naer coustume  
Actum den xxx in maerte xvc lxxvj -  

Present K. De  Schottere burchemeester - meester Jacob vander Doene - Willem van Beveren 

- Gillis Dobbele ende Clays Merlevede – schepenen 

 

29 maart 1576 - SAP 395  

 
 Jan Cieusavoir kend schuldich zyne Christiaen Zannekin -  
de somme van x pond grooten  - gevallen schuld  van coope van leire - te bethaelen  ten 

beliefte van de voornoemde crediteur -  
daerinne verbindende een beddecoetse - een garderobbe  - een scaprae ende een lys - iij 

bedden elck gestoffeert met twee  paer slaeplakens - vier  baelhaecke ende iij saeghen -  
iiij erden ketelen ij stalyzers -  een ghanghele - een tanghe - ij roosters - een wafelyzer - tien 

tinnen plateelen - vier tinnen tailloren - ij mans mantele - een zwart ende een graeu - een 

vrauwe graeuwe keele en vrauwenrock - iij met fluwijn - een buffet - ij schabelletaffelen -  

een schabelle banck - ij schabellen ende voerts alle dande huuscathelen - 
wesende ten huuse van de voornoemde debiteur – 
metter cuupe ende alle dallaeme vande tauwerie -  
voorts zyn persoon ende alle zyn goed - present ende toecommende -  
ende hiermede es gehecasseert een obligatie van gelycke somme  van x pond grooten  



 

 

Actum den xxix marty 1576 - present Verdoene ende Benood - schepenen   

 

31 maart 1576 – Renten – SAP 395 

 
 

Frans de Vroede kend schuldich tzyne Gheleyn Alaerd  
de somme van v pond grooten gevallen schuldt van gheleende penninghen  -  
te bethalen te beliefve vande voornoemde crediteur –  

daerinne verbindende een gaerderobbe - een dressoir - een lys - ij schabelletafels - vier 

schabellen - een schabellebanck - twee tinnen waterpotten  - een bedde gestoffeert met ij 

oorcussens - een caputsche sarge - een spansch decsele - een laeyken met lywaet daerinne - 

drie cafeseelen - een glasebord - een coetse ende datter toebehoirt - ij tapyt - - xx tinnen 

platelen - xv tinnen tailloiren - een leiren couffere - twee savedien - een halfosseren rock een 

jucacueten rock – een andere – een schepenaer – iij yzeren potten – een yzeren panne - een 

vierpanne - ij canfforen – vier eeren candelaers – een tinnen …deel - een bedde met een roode 

sarge - vier hommelpertsenhopen opde grond van vier gemeten lands - een gryze koeye 

ende een roode  
Actum en xxxjste maerte 1576 - present Schevele ende Verdoene  
 

31 maart 1576 – Christiyne Loodyck gaat akkoord - – SAP 395 -  

 
 



 

 

Compareerde voor onderschreven schepenen in persoone Christine de huusvrauwe van Jacob 

Loodyck -  
geeft te kennen dat zy consenteert ende aggreerde de vercoopinghe ende erfvenesse van ij 

lynnen lvij roenen lands -  

vercocht Joos de Clerck voor de somme van xvj ponden grooten tghemet - naer rate ende .... 

ligghende in Oostvleteren  - 
 

3 april 1576 – Thomas Prondhier heeft schulden - Renten - SAP 395  

 

Thomas 

Prondhier  kent 

schuldich tzyne 

Jan Prondhier 

zynen zone –  

de somme van 

xxxvj ponden 

parisis van 

weezepennynghe

n hem 

opgecommen by 

den doodt 
van zyne Jans 

Moedere danoff 

hy hem kent 

vernoucht - Jan 

zynen voocht Jan 

Kues  

ende houdende 

an zynen 

voornoemde 

vaedere te betalene tzynen Jans geliefve -  
in verzekerhede van welcken verbynt den voornoemde  Thomas  daer inne een huus erfve 

ende catheylen staende inde Bogaertstraete  daer de selven Thomas woonende es -  

streckende zuudt ende oost an derve van Robert Borry - noordt op de straete - ende van 

westen derfve van  Coalert de  Maecht -  
Actum den derden aprilis  xvc lxxvj - present Schottere endde Doene schepenen 
 

3 april 1576 - SAP 395 -   

 

Maillaert de 

Placker heift 

ghecocht teghens 

Bartholomeus 

Liebaerd ende 

Margriete zyn 

wyff een 

erfvelicke losente 

van twee podnen 

grooten tsjaers - 

den penninck xj –  



 

 

tjste vallende den iijde aprilis xvc lxxvij ende alzo voorts totter lossynghe over zulcke 

penninghen -  
daerinne verbindende twee gemeten lands erfve ende catheilen groene ende drooghe - 

wesende een hofstede - ligghende in een meerder partie –  

ghemene ende onverdeelt met Clays Floor inden Hipshouck -  
tnoordhende up de Watoustraete - doostzyde Clays Quaghebeur - de westzyde Loys vande 

Goorsteene - tzuudhende Cassyne Floor  
Item een ghemet lands inde zelven houck wesende zaeylandt - de noordzyde Clays Floor 

metten zuudende inde waterloop - te vooren onbelast - 

inninghe naer coustume  
Actum den iijde aprilis 1576   
 

3 april 1576 – Anthonis de Wailly geeft een lening aan Frans vande Raeme - - SAP 395 -  

 

Anthonis de Wailly 

heift ghecocht 

jeghens Frans vande 

Raeme ende 

Elisabeth zyn wyff  
een erfvelicke 

losrente van xij pond 

parisis tsjaers  - den 

pennynck xvj –  

omme de somme 

van xvj pond 

grooten vlaemsch wanaff tjste jaer vallen zal den iiijde aprilis xvc lxxvij ende alzoovoorts tot 

de lossinghen –  

te doene met zulcke ghelde als waermede men sgraven domaienen betaelen zal -  
daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen stande up de Nieuwe Marct deser stede 

- de zuudzyde ende - westzyde Anthonis de Wailly - de noordzyde thuus van Pieter Everaerdt  

- doostzyde vooren de voorseide maerct -  
te vooren belast met vj pond parisis sjaers - de penninck xvj - ten prouffyte van Andries Gillis 

zonder breeder – 
Inninghe naer coustume van landspacht  

Actum ende present ut supra 
 

3 april 1576 – Loys vande Goorsteene koopt een lening van Jan de Broede en Mariette - SAP 

395 – 

 

Loys vande Goorsteene 

heeft gecocht jegehns 

Jan de Broede ende 

Mariette zyn 

huusvrauwe een 

erfvelicke losrente van 

xij pond parisis tsjaers - 

den penninck xvj -  
voor de somme van xvj 

ponden grooten 

vlamesch dannaf tjste jaer vallen zal den iijde aprilis 1577 -  



 

 

ende zo voorts totter lossinghe met zulke gelde als waermede men sgravens domainen 

betaelen zal –  
daerinne verbindende vier ghemet landts hommelhof zynde  inde Haghebaerthouck -  
streckende zuud ende noord - tnoordhende up dYperstraete - tzuuthende Loys Makeblyde - de 

westzyde de weduwe ende aeldynghen van Jan Pyckamer - doostzyde tlandt van Jacob 

Schevele  -  
te vooren belast in een rente van ij pnd grooten tsjaers - de penninck xvj - jeghens Jan van 

Schevele daertoe in een rente van xviij pond parisis tsjaers - den penninck xvj - ten proyffyte 

vande weduwe Mattheus de Pape doude -  

metgaders in een verband van xxxviij pond x schele grooten jeghens Jan de Berch ende in lij 

pond grooten gelyck verband jeghens Pieter Oonoff – zonder breeder last –  
behoudens 

heerlicke 

grondrente ende 

beloofen de 

voornoemde 

vercoopers de 

voorseide 

verbanden te 

zuuveren 

onthier ende baemesse eerstcommende ofte by gebreke dese verder op te leggen en de lossen 

naer geliefe vande coopere  
inninghe naer coustume van landspachte  

actum den iij aprilis 1576 –  
present Scevele ende Schottere burchmeesters – Rycke ende Dobbele , schepenen  

 

12 april 1576 - SAP 395 

Jacob Denys filius Clays kend schuldich tzyne Godelive de weduwe van V-Cornelis Makereel  
de somme van wtyntich ponden grooten vlaemsch over coope ende leveryngeh van hoppe -  

te betaelene den xij in aprili xvc lxxvij emmers een maend daerner onbegrepen -  
op verbuerte van xij pond parisis ten proffyte vane ghemeenen aermen -  
daerinen verbindende vier ghemeten alnds hofst'ede - erfve ende catheilen ligghende inde 

Hlehouck  
de zuudzyde ende oosthende Jacbo vande Coutere - de norodzayde de disch van Snte bertins  

actum den xij aprilis 1576 - $ 
present Schottere ende Jan Dane schepenen 
 

5 april 1576 – Frans de Vroede heeft schulden bij Frans Ynghelwert – SAP 365  

 



 

 

Frans de Vreode kend schuldich tzyne by ommestellinghe an Gillis de Berch filius Frans – Jan 

Ynghelwert – de somme van thien ponden grooten te bethaelen deen helft ten ougste 

eerstcommende nde dandeer helft ten ougste xvc lxxxvij –  
Daerinne berbindende de vorosedie partie van iiij gemeten lands  - gelast in een rente van 

Loys vande Goorsteene –  
Inninghe naer coustume vande landspacht  
Actum den vde aprilis 1576 –  
Present Schevele ende schottere – burchmeesters   
 

5 april 1576 – Christiaen Vlaemynck neemt het wezengeld van de kinderen Dieryck Liebaerd 

– SAP 365  

 

Christiaen 

Vlamynck 

nempt te 

weezegheld

e van 

Gheleyn 

Moenaert 

als voogd 

vande 

kinderen 

van Dieryck 

Liebaerd van de … ende ten proffytte vande zelve kinderen –  
De somme van v j pond grooten op crois van iiij pond x schele parisis tsjaers –  

Djste jaer vallende den vij aprilis 77 ende alzo voorts drie jaeren  naer coustume van de 

weezeghelde – belovende oplech ten eynde vande zelve iij jaeren ofte te geven suffisante 

hypotheque ten contentemente van de vooghd ofte zyne naercommer in vooghdie –  
Daervooren borghe ende principael Pieter Haeghebaerd  

Actum den vde aprilis 1576  -  
Present Simpol ende Doene, schepenen  
 

12 april 1576 – Jacob Denys heeft schulden bij Godelieve Makereel -  SAP 395 – hoppe  

 

Jacob Denys filius 

Clays kend 

schuldich tzyne 

Godelirve de 

weduwe van 

Cornelis Makereel  
de somme van 

twyntich ponden 

grooten vlaemsch  
over coope ende 

leveryngeh van hoppe -  
te betaelene den xij in aprilis xvc lxxvij emmers een maend daernaer onbegrepen -  

op verbuerte van xij pond parisis ten proffyte vande ghemeenen aermen -  
daerinen verbindende vier ghemeten lands hofstede - erfve ende catheilen ligghende inde 

Helhouck -   
de zuudzyde ende oosthende Jacob vande Coutere - de noordzyde de disch van Sinte Bertins  



 

 

Actum den xij aprilis 1576 - 

Present Schottere ende Jan Dane schepenen 
 

14 april 1576 – Loys vande Goesteene koopt van Adriaen de Groote – SAP 395 –  

 

Loys vande Goesteene heift ghecocht jeghens Adriaen de Groote filius Adriaen ende Cristyne 

zyn huusvrauwe - 

Eene erfvelicke losrente van ix pond parisis tjaers – den penninck xvj – voor de somme van 

xij pond grooten vlaemsch – djste jaer vallende upden xiij aprilis xvc lxxvij ende alzoo voorts 

totter lossynghe te doene te twee paeyementen – telcken de helft –  
met zulcken ghelde etc…   

daerinne verbindende een gemet ij roeden zaylandts inde Lyssenthouck – genamt den 

 Greet -  

streckende metten noorhende opde straete – de westzyde tlande van Chrsstiaen De Berch – 

ende andere – doostzyde tnaervolghende landt  
Item een half gemet lands ligghende de westzyde tvoorseide landt – tnoordhende langhs den 

legen styck metten oostzyde tland vande kercke van Onse Vrauwe  
Ende dat met zulcke inninghe als naer coustume van de landspacht  deser stede – 

Actum den xiijde aprilis xvc lxxvj –  

Present Jacob Schevele ende Kaerle de Schottere , burchmeesters – Gillis van Simppol, 

Willem de Rycke ende Clays Makereel, schepenen    
 

16 april 1576 – Frans de Vroede heeft schulden – het huis Sinte Barbele -  

 

Frans de Vroede kend schuldich zyne Gheleyn Alaerd de somme van L ponden grooten 

ghevallen schuld van gheleende penninghen -  
te bethaelen ten gheliefve van de voornoemde crediteur -  
daerinne verbindende vier gemeten lants hommelhof zynde inde Haghebaerthouck -  



 

 

streckende zuud 

ende noord - 

tnoordhende op 

dYperstraete -  

tzuudhende Loys 

Makeblyde - de 

westzyde de 

weduwe ende 

aeldynghen van 

Jan Pyckaert - 

doostzyde tland 

van Schevele - 

Item een huus 

erve ende 

catheylen 

ghenaemt Sint Barbele  daer de voornoemde debiteur nu ten tyde woonende es –  

doostzyde de kynderen van weduwe  Jan  Parys - de wetzyde thuus van Willem Lamoot - 

tnoordhende derfve van Boudeyn Bueten -  
te vooren belast de voorseide ij partien in diversche renten ende verbanden die voor 

jeghenwoodich stan grypen  

Actum den xvj aprilis 1576 -  
Present Schevele burchemester ende Rycke schepenen 
 

4 mei 1576 – Maes voor de raad van Vlaanderen – SAP 395  

 

 
 

Lampsen Baerd belooft te garranderen ende costeloos te acquiteren Antheunis Maes als 

bryngher sbriefs over Gheleyn Ogier ter cause ende processe by den voornoemde Maes 

gheintenteert voor myne heeren vande raede in Vlaenderen inde voorseide qualiteyt hier 

jeghens Aernoud de Witte, verweerder –  
Daerinne verbinende een stede – erfve ende catheelen idne Hipshouck – groot van lande iiij 

gemeten en half daer de voornoemde comparandt nu ter tyde woonende es – metten westzyde 

tland vande aeldinghen van twyff van Maillaerd Staelen – metter oostzyde an telst van Jooris 

vande Ghoorsteene – tzuudhende de hofstede van  wylen Olivier Baerd  



 

 

Over erfve  

Actum den iiijde may 1576  
Present Kaerle de Schottere ende Loys vande Goorsteene – schepenen   
 

4 mei 1576 – Jan de Prey heeft schulden bij Maillaerd van Langhenmeersch – SAP 395  

 

Jan de Prey 

kend schuldich 

tzyne 

Maillaerd van 

Langhemersch  
Xxxv pond viij 

schellinghen 

grooten 

vlaemsch van 

geleende 

gleden – te betaelen den xij in meye anno xvc lxxvij –  
Daerinne verbindende vier gemeten en half xiij roen lands ligghende inden Lyssenthouck –  
Streckende metten noorthende tot de lande vande weduwe van Lampsen Willems – 

twesthende an tland vande aeldinghen van joncker Charles Bultheel – de zuudzyde tland van 

Steven Stalin ende de noordzyde tlandt van de kercke van Onse Vrauwe  
Over erfve –  
Actum present de zelve schepenen eodem 

 

4 mei 1576 – Jan de Prey - den grooten keersgieter  - SAP 395    

 

Jan de Prey verbind 

inde handen van Clays 

Zelveren –  

Ij ghemeten xliij roen 

elstland inde Hamhouck 

– genaempt den groote 

kersgieter –  
Metten oostzyde an 

tland vande kinderen 

van Jan Dobbele – de 

zuudzyde daeldinghen 

van Boudewyn Waels – 

tnoord de kynderen van 

Christiaen de Berch – 

twest an tland vande 

kinderen van Jacob Zanneken –  
Item v lynnen xv roende elstlands aldaer doostzyde an tlandt van de heere – zuud ende west 

an tland vande weduwe van Maillaerd Makereel  
Item een gemet preter vij roen elstlands inde Lyssenthouck op de Westouterstraete – metten 

oostzyde de voorseide elst ende telst van Joos Denys  

Item een gemet vj roen elstlands inden Hamhouck – metter noordhende int waterloop – zuud 

an tlandt van Jacob Beke – doostzyde tland van Gillis Pieren – de westzyde an tland van Joos 

Denys  



 

 

Item een half gemet x lynnen elstlands inde Eeckhouck metten oostzyde de Crombekestraete 

– metten westhende an telst van Jacob Loodycq – noord jeghens de Peerboomdreve  
 

 
Item de helft van een ghemet lands inde Haeghebaerdhouck gemeene met de kinderen van 

Clays van Simpol metten oostzyde an de Belstraete – de noordzyde d’aelynghen van Gheleyn 

Cruupelandt –  

Ende dat in bewaerensesse ende conterborghe vande somme van hondert ponden grooten 

vlaemsch waervooren de voornoemde Clays Zelveren hem ghekend ende gheconstitueert 

heeft borghe over de voorseide Jan de Prey jeghens Ostien Eghels ende Jos Verschave ende 

Daneel vande Verqueede woonende te Curtrycke – de voroseide schuld van coope ende 

leverynghe van lywaert – te betaelen binnen viij maenden naer dvutwysen vande 

conterborghe vande ijde deser maend – over erfve 

Actum eodem – present dezelve – z onder acte ofte last   

 

5 mei 1576 – SAP 395  

 

Jean de le Hem constitueert hem conterborghe jeghens Anthonis Maes – eersten borghe over 

Antheunis de Roussellers hem jeghens Jan …. alhier  

Metgaders jegehns Willem de Simpol present te gedynghe voor de costen ende tgewysde  
Actu mden vde mey 1576 – present tcollege  
 

8 mei 1576 – SAP 395 – Jacob Melis heeft schulden  

 

Jacob Melis kend schuldich zynde Ameel Meeze ende Clays Quaghebeur als voochden van 

Hansken tkind van Jacob Quaghebeur  
ende ten proffyte vande zelve kinde - de somme van xv xviij pond parisis weezeghelde -  
te bethalen van den dach van heden in een jaer teenen payemendte  



 

 

daerinne verbindende 

een ghemet en half of 

daerontrendt zaeylandt 

daer onder iiij 

vierendeel meersch 

inde 

Schoduemondthouck 

ligghende in drie 

partien -  

doostzyde de kercke van Onse Vrauwe - tnoordhende de Casselstraate - de westzyde Christien 

de Baene end tzuuthedn inde beke -   
Actum den viiij may 1576 –  
Present Schevele burchmeester ende Pieter de Flocq schepenen 
 

8 mei 1576 – SAP 395 – Jan de Berch koopt een paard  

 

Jan de  Berch 

filius Sanders 

verbind inde 

handen van 

Clays de Vey  
een grau 

ruunpeerd by 

de 

voornoemde Jan de Berch gecocht jeghens den zelven De Vey -  

ende dat in bewaernesse van de somme van v pond grooten -  
waervooren de voorneode De Vey hem ghekendt heeft borghe - over den ruunpeerdt -  

jeghens Pieter de Mol van coope van eenen ander peerde ende daermede es ghecasseert 

tvoorseide verband –  

actum eodem preset de zelve  
 

8 mei 1576 – De schipper Pieter Marsilles – SAP 395  

 

Pieter Marsilles - 

schipper van 

Vuerne - verbind 

inde handen van 

Alaerd de Groote -  
een schip wesende 

een binlander aen 

comperandt 

toebehoorende 

ligghende ter kaeye 

alhier  
ende dat in bewaerenesse vande drie gulden up ende ande persoon van de comparandt  
ten verzoucke vand Clays Ogier voor de leveringhe van iijx spind sucrioen - 

ten pryse van xxiiij schele parisis elck spinde - 
voor welck arreste de voornoemde Alaerd hem borghe ghelt ende gheconstitueert heeft  
over den comparant met expresse obligatie tvoorseide scip nyet wech te voeren voor 

anderstont de voornoemde Alaerd ontsleghen is van zyne voorseide cautie -  



 

 

up verbinte van ijc guldenen ten proffyte vande aermen -  

ende omme de beschaedigheyt daerin te verhalen  
Actum desen present Simpol ende Doene schepenen 
 

8 mei 1576 - De priester Jacob Meerschaerd als otnvanger van de gilde van het heilig 

sacrament  – SAP 395  

 

Dheer Jacob 

Meerschaer

d - 

ontfangher 

ende dheer 

Willem 

Bleyen - 

capellaen 

vande gilde 

vande 

heilighen sacramendte 

tsinte bertins deser stede -  
hebben gheocht ten 

proffyte vande zelve gilde 

jeghens Michiel 

Mormentyn ende 

Tanneken zyn wyff - 
een erfvelick losrente van 

xxiiij pond parisis tsjaers 

- den penninck xvj – 

jste meye - voor de 

somme van xxxij pond 

grooten vlaemsch 

vallende altyds den xvde 

in meye -  

djste xvc lxxvij ende alzo 

voort totter lossynghe te 

doene teene payemendte 

met sulcke gelde als 

waermede men sgraven 

domainen betaelen zal -  
daer inne verbyndende 

een half ghemet  lands 

onder meersch ende 

saeylandt inde Hipshouck 

-  
ligghende an doostzyde 

opnder een meerder stuck 

ghenaemt tnieuwelandt -  
streckende metten noordzyde opde dreve  - metten oostzyde  jeghens tland van Maillaerd de 

Waghemaekere - ende telst  vande aeldinghen van de heer Jan Diedeman - van westen 

Maergriete Floor -  
Item ij linnen lands inde Schoudemonthouck - ande zuudzyde vande Ryemersch -  



 

 

metter oostzyde jeghens tland van Jooris vande Goorsteene - de westzyde tlandt vande 

kinderen Jacob Floor -  
Item onderhalf ghemet onder meersch ende zaylandt inde Schoudemonthouck  ghenaemt Jans 

Elst - streckende metten Noordhende upde Casseldreve - tzuudhende an Sanders Floor - 

doostzyde  Jacob Loodycq - ende de weese Joos Denys -  
Item eenen vierendeel lands inden Hypshouck - ande westzyde  van een stick benoorden de 

Watoustraete - genaemdt de Claepe - ende es een dryehouck - van zuuden jeghens de 

voorseide straete - van noorden de hofstede  van Jan Wyts - ende doostzyde de selve Jan Wyts 

- de voorseide partie zuuver ende onbelast - behoudens byleven up deerste ij partien ende 

sheeren grondrente -  
beloovende van overzulcks te garranderen  
Item in breedere verzekertheyt Margriete de weduwe van Sanders Floor doude  - 

medecomparandt in persone met Joos Vermaerle haeren bystaenden vooghd -  
heift daerinne verbonden twee ghemeten lands inde voorseide Hipshouck ligghende zuudt 

vande hofstede daer Clays Floor nu ten tyde woonende es -  
teenen bilck metten noorthende de zelve hofsede - zuudhende int waterloop - doostzyde 

Cazyneken Floor ende de westzyde tand van Clays Quaeghebuer van ghelycke zuuvee ende  
onbelast -  
inninghe naer coustume deser stede  
Actum den xv in meye xvc lxxvj  

Present Jacob Schevele - ende De Schotter burchmeesters - Gillis van Simpol - meester Jacob 

vander Doene ende Loys vande Goorsteene - schepenen 
 

21 mei 1576 – Mahieu Wemaere stelt zich borg – SAP 395  

 

Mahieu 

Wemaere de 

jonghe als 

borghe ende 

principael 

over Daneel 

Stillebeke 

kend 

schuldich 

tzyne Symon 

van Laet -  
als vooghd 

van de 

kinderen van Jan van de Bergh - ende ten proffyte vane zelve kinderen –  

de somme van ix pond grooten weezegheldt te betaelen den xxjste in meye xvc lxxviij 

daerinne verbindende iij vierendeel xl roen hommelhoff ligghende inde Hamhouck -  

van westen tland van Jan Vutendaele - van oosten Lowys Makeblyde - zuud de Potterstraete  

ende van noorden Sint Sicxstraete -  
te vooren belast in vj pond parisis tsjaers losrente - den penninck xvj - jeghens meester Jacob 

Canen - - 
over erfve - Actum den xxj may 1576 - present Simpol ende Doene schepenen 

 

1 mei 1576 – Staes Meyland heeft schulden bij Andries Paeldynck – SAP 395  

 

Staes Meyland kent schudich zyne Andries Paeldynck  



 

 

de somme van ix 

pond grooten 

vlaemsch an 

Margriete van 

Simpol - 
vier ponden grooten 

vlaemsch –  

reste over de vulle 

betaelinghe van 

meerder somme van 

coope ende 

leverynghe van een 

huus, erfve ende 

cateilen staende inde 

Gasthuusstraete  

binnende dese stede 

-  
streckende 

achterwaert de 

westzyde thuus van Jan Ballemyne ende doostzyde thuus van Jacob Loodicq - tnoorthende de 

voorseide Gasthuusstraete -  

te betaelen de voorseide ix ponden grooten an de voorseide Paeldynck ofte zyns actie 

hebbende -  
by drie ponden grooten tsjaers - tjste den xxj in meye lxxvij ende alzoo voorts totter vulle 

betaelignhe ende de voorseide vier ponden grooten an de voorseide Margriete ofte haer actie 

hebbende –  

te wetene een pond gereet  ende de reste by een ghelycke pond tsjaers -  

tjste den xxj may lxxvij ende aloo voorts - daerinne verbindende tvoorseide huus , erfve ene 

ctheilen by den cooper gecocht  
omme by ghebreke van betaelinghe etc.  
Actum den xxj in maye xvc lxxvj present Gillis Dobbele ende Clays Merlevede shepenen  
 

21 mei 1576 – Lauwers Sherjanssone neemt het wezengeld – SAP 395  

 

Lauwers 

Sherjanssone nempt 

ten weezeghelde van 

Matheus de Fieulx 

ende Jan de 

Landsheere als 

voochden van de 

twee jonste kinderen 

van Jacob de Fieulx - 
de somme van xxiiij 

ponden grooten  te 

wassene xviij pond parisis tsjers naer rate van de penninck xvj -  
drie jaeren lanck naer coustume - djste vallende den xxjde in meye xvc lxxvij ende alzo voorts 

belovende oplech thende drie jaeren zoo van principaele als verloopen 
ende daervooren borghe ende principaele Loys vande Goorsteene - present ende daerinne 

becondempneert  



 

 

Actum den xxj in meye den lxxvj - present Kaerle de Schottere – burghmeester ende Pieter de 

Flocq schepenen 
 

2 juni 1576 – SAP 395  

 

Jan Trystram 

kend schuldich 

tzyne Jan de 

jonghe de somme 

van 

eenentwyntich 

ponden grooten 

vlaemsch van 

gheleende gelde 

ende betaelinghe 

gedaen an Frans 

de Suusterman –  
Te betaelen ter 

eerste sucessie de voornoemde debiteur toecommende –  
over zulcx  - …. 

In handen vande voornoemde zynen crediteur zulcken succesie als hem debiteur toestaet by 

de afflicivheytd van zyne moedere welcke van Gillis binnen ende by de crediteur te legghene 

dezelve successie zoo verre de vforoseide schuldt beloopt –  

Blyvende tsurplus te proffyte by de voorneodme comparandt debiteur  
Actum den ijde in wedemaend xvc lxxvj  

present Pieter de Flocq ende Gillis Dobbele , schepenen  
 

2 juni 1576 – Frans de Witte heeft schulden bij Loys Makeblyde – SAP 395  

 

ij in 

wedemand 

1576  

 

Frans de 

Witte  kend 

schuldich 

tzyne Loys 

Makeblyde 

- 

 de somme 

van iijc vij 

pond xij 

schele 

parisis 

gevallen 

schuld van 

landspachte van de pacht daer hy debiteur woonende es –  
in verrekende ghelde  van bamisse xvc lxxv ende daer te vooren  
netgaders xiiij pond xiij schele iiij deniers grooten vlaemsch over de bamesse eerstcommende 

lxxvj –  



 

 

daerinne ende tot voldoeninghe van de besprek vande pachtbrief - vervallen de naervolghende 

partien van goede -  
erst een ... 
drie koei - een swyn - zes gemeten groene coorne - ij gemeten cruut - onderhalf gemet boonen 

- drie gemeten en half havere - de pertsen ende de plock van de hommele achter thuus daer de 

debiteur woonende es  
Item de vrucht die zal wannen op tnyewe hommehoff-  
alle zyne inhavene catheilen binnen de voorsiede huuse - daetoe waeghens ende 

wagheharnasch metgader alle zyn goed - present ende toecommende  

omme by ghebreke van betaelynghe vande voorseide gevallen ende loopende schuldt 

metgaders van tvolcommen vande voorseide voorwaerde al tselve int gheheele ofte partie 

daeran te verhaelen 
Actum eodem present Willem van Beveren ende Gillis Dobbele schepenen 
 

6 juni 7576 – Jan Trystram heeft schulden bij Pieter Ellieul – SAP 395 

 
 

Jan Trystram kend schuldich tzyne Pieter Ellieul  
de somme van xiij pond xviij schele grooten van coope van wolle -  
gevallen ende by desen gecomndempneerde schuldt - te bteaelen een derde  binnen eene jaere 

naer desen -  
tweede derde binnen twee jaeren ende tlaetste derde thende den derde jaere -  

telckens den vj de juny –  
onder conditie indien hy debiteur niet en betaelde elck payemendt tzyne daghe emmers xvj 

weken daernaer onbegrepen -  wert de geheele schuld gevallen –  
daerinne verbindende de helft vande vyff achtste deelen in thuus ende catheilen daer de 

moedere vande debiteur overleden es -  

metgaders de helft in drie roen vande erfve onder tselve huus  
staende inde Gathuusstraete deser stede –  



 

 

de noordzyde Jan Bouchoult - de zuudzyde thuus vande voornoemde Stilte - oost de voorseide 

straete -westhende in de beke  
ende hiermede es gecasseert de cedulle van deerste schuld - metgaders tvoorschreven 

verbandt gevallen ten profytte van Jan de Jonghe op den ijde deser maend - over erfve - 

Actum den vj juny 1576 - present Schevele ende Schottere burchmeesters 
 

22 juni 1595 – SAP 395  

 
 

Marcx de Stameraere ende Pieter de Conynck filius Clays als vooghden van Mayken de 

dochtere van Frans Pillaerd filius  Denys  

hebben gecocht by consente van burchmeesters ende schepenen  

jeghens Boudewyn Baerd ende Geleyne zyne huusvrauwe  
een erfvelicke losrente – den penninck xvj – omme de somme van iiijxx xvj pnd parisis – tjste 

jaer vallende de xxij juny xvc lxxvij ende alzoo voorts totter lossynghe met sulcke gelde als 

etc…  
Ende daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen stande up dYperstraete daer de 

voornoemde Boudewyn nu ter tyde woonende es – streckende vooren achterwaerts totter 

erfve van Joos Loys – doostzyde thuus van Jan Jacobssone – de westzyde thuus van Joos 

Denys –  
Te vooren belast in xij pond parsiis tsjaers – den penninck xvj vallende Loys Makeblyde  
Inninghe naer coustume deser stede  
ende hiermede es gecasseert de andere voorgaende van tvereff van xij pond parisis tsjaers in 

date van xxiij februari 1572 

Actum present Schottere burchmeester – Gillis van Simpol – Loys van Goorsteene – Willem 

vande Ameele ende Merlevede - schepene  - den xxij juny 1576  

 

18 juni 1576 – Claesen Wyts geeft een lening aan François en Janneken - SAP 395  

 

Claesen Wyts heift ghecocht jeghens Francois Caplen ende Janneken zyn huusvrauwe  
Een erfvelicke losrente van zes ponden parsiis tsjaers – den penninck xvj – voor de somme 

van achte ponden grooten  - houdende hemlieden vernoucht -  
inninghe ende lossinghe naer coustume  
 



 

 

 

 

 

 Met zulcken ghelde etc  

Daerinne verbinende 

twee ghemeten ghesland 

ligghende inden 

Hipshouck inde 

hofstede daer Jan 

vanden Hille overleet 

ende nu woonende es 

Jan Tant – streckende 

metten oostzyde neffens 

tlant van Pieter Capoen 

– tnoordhend de selven 

Pieter ende … 

Westzyde de kynderen 

van Gheleyn Hazebaert 

– zuuver ende onbelast 

– blovende tzelve over 

zulcx te garanderen –  
actum desen viij juny 

xvc lxxvj –  

Present Schevele – 

burchmeester -  Dobbele 

– Rycke ende Merlevede – 
Vallende teerste jaer den xviij in juny xvc lxxvij ende zo voorts etc. 

 

6 juli 1576 – Jacques Pilgrem als borg – Issuwe – Hop – SAP 395  

 

Jacques Pilgrem stelt 

erfvelick ende heel 

zeker jeghens Andries 

de Buckere als 

thresorier deser stede 

voor zulck recht van 

issue als de 

voornoemde thresorier 

pretendeert te heffen 

vande voorseide 

Jacques 

met een partie van 

onderhalf ghemet lands 

hommehoff zynde op de Werffstraee deser stede -  
ghemeene in iij ghemeten met Lauwers Pilgrem zyn broedere –  
doostzyde tland van Cornelis de Schottere - de westzyde Adriaen van Pouques  

omme in gevalle van verlieze vande processe teghens den voorseide Buckere -  
de verheeschte issue an dit verband wel te verhaelen ende hiermede es by de voornoemde 

Jacques ghelicht zulck nieuwe goed als ter  vande voornoemde thresorier ghearrresteert ende 

ter greffie ghesequestreert es gheweist  



 

 

Actum den vj july xvc lxxvj  

Present meester Jacob vander Doene ende Willem van Beveren - schepene 
 

SAP 395 – Mahieu de Pours geeft een lening aan Willem de Snepere en Janneken - Folio 64 

verso  

 

Mahieu de Pours 

hefit ghecocht 

jeghens Willem de 

Snepere ende 

Janeken zyn wyff  
een erfvelicke 

losrente van iij pond 

grooten tsjaers - 

den penninck xvj - 

voor de somme van 

xlviij pond grooten 

vlaemscher munte –  
danoff tjste jaer 

vallen zal den vj in 

hoymaend xvc lxxvij 

ende zoo voorts 

totter lossynghe met 

zuclke gelde als 

waermede men 

sgraven domainen 

zal moeten betaelen -  

daerinne verbindende een hofstede  met alle de catheilen daerup staende inde Peselhouck -  
daer de voornoemde Snepere alsnu woonende es -  

groot xij gemeten en half ofte daerontrent -  
streckende van westen up de Coppernolstraete  - van oosten inde Lueghenbeke - van zuuden 

jeghsn de watermeulene - van noorden tland van Joos Denys -  

Item een hofstede met alle de catheilen daerup staende inde Hamhouck - groot van lande xxvj 

gemeten ofte daerontrent - onder gers ende zaylandt - 

ligghende in diversche paertien - te wetene acht lynnen zaylands van westen tGroene 

Straetken - van noorden Gheleyn Sherjanssone -  van oosten tland van Pieter Lamelis ende 

van zuuden tland van Boudewyn  Wydood - 

Item ij gemeten en half in iij partien - van zuuden de voorseide hofstede - van westen de 

voornoemde Wydood - van noorden de voorseide viij lynnen ende Pieter Lamelis - doostzyde 

tland van de heere  

Item ij ghemeten of daerontrent inde zelven houck van oosten de voorseide  hofstede - van 

zuuden daelfynghen van Chrestyne Sherjanssone ende Jan de Reckemaekere - van westen 

tGroene Straetken - van noorden Boudewyn Wydood  
Item een hofstede erfve ende catheilen groot iij gemeten inde voorseide Hamhouck -  
streckende zuudt ende noord - tzuudende upde Pottestraete - de westzyde an tland van de 

aeldynghen vande voorseide Chrestyne - doostzyde tland van de heere daer Jan de Wynter nu 

ten tyde woont -  
Item drie vierendeel lants inde zelve houck - toosthende up tGroene Straetken - de zuudhende 

de voorseide aeldynghen - twesthende tland van de Gasthuuse - de noordzyde de weduwe van 

Christiaen Zanneken de westzyde Blazen Lebbe -  



 

 

Item iij gemeten lands inde Peselhouck genaemdt den Rupelandt -  tzuudhende de 

Gervelgatstraete - de westzyde Blazen Lebbe ende Dierick Maerten - ende van noorden de 

voornoemde straete -  
Item vier gemeten inde zelven houck - van zuuden de voorseide straete  - de westzyde 

Gregorius Cloribus - tnoordhende upde Potterstraete - van oosten Blazen Lebbe ende Dierick 

Maerten - 
 

Item v vierendeel 

lands inde zelven 

houck – van zuuden 

daeldynghen van 

meester Jacob 

Cortemet – van 

westen Boudewyn 

Wydood – van 

noroden jeghens 

Doene ende van 

oosten de voroseide 

aeldynghen van 

meester Jacob 

Cortemet –  
Ghelast de 

voornoemde hofstede 

van xij gemeten te 

vooren in vier ponden 

grooten tsjaers 

daelinghen Nicolas 

van Langemeersch 

metgaders in xij pond 

grooten tsjaers den 

penninck xvj – vervallende Jooris vande Meester by transporte hem gedaen by Pieter Ellieul 

eerste cooper –  

Ende breeder last dat belovende overzulcx te garanderen - 
Inninghe naer coustume 

Actum den vj in hoymaend xvc lxxvj  
Present meester Jacob vander Doene – Willem de Rycke – Loys vande Goorsteene – Willem 

van Beveren ende Clays Merlevede – schepenen    

 

9 juli 1576 – Pieter Henderyck heeft schulden – SAP 395 

 

 

Pieter Hendryck 

kend schuldich 

tzyne Jacob 

Lauwycq de 

somme van … niet 

ingevuld … van 

coop ende 

leveringhe van een 

huus, erfve ende 



 

 

catheilen, stande op den Overdam – streckende van vooren achterwaert  tot de Casselstraete – 

de zuudzyde thuus ende erfve van de weduwe Pieter Laureyns  – de noordzyde Matheus 

Wemaere doude te betaelen met xx pond grooten tsjaers naer dvutwyzen vande rentebreiff 

vande date deser daeghe – daerinne verbindende tvoorseide huus , erfve ende catheil by hem 

comparandt jeghens de voornoemde Jacob Lauwycq ende zyn wyff gecocht – zoo dat gestaen 

ende gheleghen es  omme by ghebreke etc. 

Actum den ix july 1576 – present Kaerle de Schottere ende Gillis van Simpol – schepene  

 

12 juli 1576 – Lauwers Pilgrem neemt het wezengeld – SAP 395  

 

 

 

Lauwers 

Pilgrem de 

jonghe nempt 

te 

weezeghelde 

van Kaerlde 

de Roode als 

voochty vande 

kinderen van 

Jan de Roode 

ende te n 

porffyte vande 

zelve kinderen 

de somme van 

xxxij pond 

grooten – coirsernde de penninck xvj – te wetene xxiiij pnd parisis tsjaers – dannoff tjste 

vallen zal den eersten van maerte xlv lxxvij ende alzo voorts iij jaren naer coustume vande 

weezeghelde – belovende naer de zemve droe kaere,  oplech te doene ofte suffisante 

hypothecque te stellen ten contentemente vande voroseide vooght ofte zyn naercommer in 

vooghdie daevooren borghe ende principale Boudewyn Drieulx –  

Actum den xij july 1576 – present meester Jacob vander Doene ende Willem van Beveren, 

schepenen 

 

SAP 395 - Folio 66 

 

Jan de Bergh filius Sanders verbind inde handen van Jacob de Berch een vierendeel lands inde 

zelven houck - van zuuden daeldinghen van meester Jacob Cortemet - van wesen Boudewyn 

Wydood - van noorden  Joos vander Doene - ende van oosten de voorseide aeldynghen van 

meester Jacob Cortemet  -  

ghelast de voornoemde hofstede van xij gemeten te vooren … ponden grooten tsjaers -

geldende Nicolas van Langhemeersch -  
metgaders in xij pond grooten tjaers - den epnninck xvj - geldende Jooris vander Meersch - by 

transporte  hem gedaen by Pieter Ellieul  - eerste cooper -  
zonder breeder last dat belovende overzulcx te garanderen - inninghe naer coustume  

Actum den vj in hoymaendt xvc lxxvj  
Present meester Jacob vander Doene - Willem de Rycke - Loys vande Goorsteene - Willem 

van Beveren ende Clays Merlevede schepenen     
 



 

 

SAP 395 - Folio 66 

 

 

Jan de Berch  

filius Sanders 

verbond inde 

handen van 

Jacob de 

Bergh filius 

Gillis -  
drie koeyen - 

te wetene een 

gryze  - een 

witrick ende 

een brune - 

loopende op 

tgoed daer hy 

Jan woonende 

es -  
daertoe ij 

ghemeten evene - een gemet boonen ende een gemet cruud -  
een messene wagenhaernasch ende voord alle zyn catheilen ten huusse ende hove wesende 

daer hy woont – metgaders een be-aeyde merrie ende dat inde bewaerenesse vande loopende 

ende commende payemendten van lanspacht ende huushuere – jeghens den voornoemde 

Jacob ghenomen beloopende jaerlicx ix pond grooten ofte dareonttrend vij jaeren lanck – tjste 

vallende te baemesse eerstcommende – metgaders in bewaerenesse ende conterborghe van 

xviij pond grooten van coope van een merrie by den voornoemde Jan de Bergh gecocht 

jeghens de weduwe Pieter Lameryns – waervooren den voornoemde Debergh hem 

comparandt hem borghe ghyeconstitueert heeft – 

over erfve – actum den xxiij july xv lxxvj – present Kaerle de Schottere – urchmeester – Loys 

vande Goorsteene – schepen    
 

23 juli 1576 – Andries 

Gillis geeft een lening 

aan Jacob Willems en 

Janneken – SAP 395  

 

Andries Gillis heeft 

ghecocht jeghens Jacob 

Willem ende Jannekin 

zyn wyff - 

Een erfvelicke losrente 

van xviij pond parisis 

tsjaers – den penninck 

xvj – voor de somme 

van xxiiij pnd grooten 

vlaemsscher munt 

daeraff tjste jaer vallen 



 

 

zal den xxiij july xvc lxxvij ende alzoo voorts totter lossinghe met zelve ghelde als waermede 

men sgragven domainene betaelen zal – daerinne verbindende iij gemeten en halff lands – 

hofstede – erfve ende catheilen inde Lyssenthouck daer Karle de Keysere woonende es - - 

Metter westzyde an tland van Jacob de … met zyn consorten – tzuudhende tland van Clays 

Beuwaere – tnoordhende de weduwe Christiaen van Harinckouck – zuuver ende onbelast – 

dat belovende zulcx te garandeen – inninghe van landspacht ner coustume deser stede  

Actum den xxiij july 1576 – present Kaele de Schottere – burchmeester – meester Jacob 

vander Doene, Willem de Rycke – ende Jan Daten vervanghene Loys vande Goorsteene, 

schepen  

 

23 juli 1576 – SAP 395 

 

Frans de Vroede kend schuldich tzyne Anthoon de Wailly de somme van xxtrich ponden 

grooten vervalen schuldt van coope ende leverynghe van hoppe – te betaelen binnen vier 

maenden naer desen – daerinne verbindende zulcke partien goederen als hem comparandt 

inne ghesucceceert es by den overlyden van zyne meoder ende zustere Calleken Vutendaele 

doude onverdeeld binnen de stede van Vuerne – over erfve –  

Actum eodem – present Kaerle de Schottere burchmeester – meester Jacob vander Doene, 

schepene  

 
 

De zelve kend schuldich tzyne Jacob Merlevede vj pond vj schele viij deniers grooten by 

overstellynghe hem ghedaen by Anthoon de Wailly van coope ende leverynghe van 

hommelpertsen – te betaelen ten aeghe als  vooren ende daerinne verbinende de vorosiede 

successie ende van ghelycke gelde –  

Actum eodem – present de zelve  

 

30 juli 1576 – De dismeesters geven een lening aan Maillaerd de Marcx – SAP 395 Renten  

 

Jan Wyts, Guillaume Drueulx, Joos vande Doene ende Cornelis de Schottere, 
dischmeesters van St. Bertins deser stede,  



 

 

hebben gecocht end ten proffytte vande zelver dische  

een erfvelicke losrente van xiij pond x schele parisis tsjaers, de pennynck xvj,  
voor de somme van xviiij 

pond grooten vlaemscher 

munte -  
vallende jaerlicx de 

xxxste july –  
djste xvc lxxvij ende alzo 

voorts totten lossynghe 

met zulcker glede,  
welcke voorseide 

principaele pennynghen 

gecommen zyn van 

coope van boomen 

binnen de prochie van 

Westoutre vut de 

busschen van de 

voorseide disch –  
de voorseide boomen 

gecocht by Pieter Vitse, 

verzekert by Mahieu 

Pene zyn borghe ende 

pricnipael – over wie de 

voornoemde Maillaer de 

Marcx hem alsnu 

presenteert ende vernoucht  
daerinne verbindende een hofstede, erfve ende catheilen inde Wipperhouck daer Mahieu van 

Poille filius Judocus nu ten tyde woonende es,  
groot van lande ix gemeten en halff onder gers ende zaylandt,  

streckende zuud ende noordt – tzuudhende de Casselstraete – de westzyde tland van Mahieu 

Vramboult, doostzyde dland vande voornoemde Mahieu van Poille, - tnoordhende – niet 

ingevuld.  

Item xix gemet, streckende oost ende west, de zuudzyde jeghens tland van Mahieu van Poille, 

twesthende Pieter Metsu, de noordzyde Gilles Metsu, te vooren belast met xij pond parisis 

tsjaers losrtente, de pennynck xvj, gelden de weduwe Christien van Harynckhouck – zonder 

breeder last – behoudens de rente fonsiere – de kercke van Sint bertins geldende innynghe als 

van landspacht. 

Actum present Gillis van Simpol, meester Jacob Vande Doene, Willem Derycke, Pieter 

Duflocq ende Gillis Dobbele, schepenen  

Den xxxste july 1576  

 

Frans Deleghere kend schuldich tzyne  
de voorseide dischmeesters ende ten proffyte vande aerme  
de somme van lxxiiij pond x schele parisis van coope van boomen inde voorseide busch, 

ghevallen schult - belovende ende hem verbindende te leveren de voorseide disch brood van 

iiij pond parisis de weke –  

te wetene alle zondaghen tot ende met den zondach des laetste septembris daernaervolghende 

belovende tsurplus te betaelene ter baemesse de naestcommende  
emmers viij daghen inbegrepen – op pene van een ronde ketel van vij pond viij schele parisis 

ten proffyte vande zelve aerme –  



 

 

waervoor te borghe ende principael gheconstitueert heift Jan Vlamynck, present,  

verborght conterzekere met de persoone van Jan De Mey, meester Cruuplandt ende vande 

voorseide conjoinctelick, alle ende elck by hemlieden ghecondempneert 
Eodem, present de voorseide schepenen.  

 

 
 

30 juli 1576 – Huis op de hoek van de Ieperstraat en de Rekhofstraat – SAP 395 Renten  

 

Steven Beaugrand 
kend schuldich tzyne  

Cathelyne de 

weduwe van Jan de 

Reckemaekere  
de somme van xj 

pond grooten 

gelycke xl pond – 

gereet geld van 

coope van vijff 

deelen van achte van 

alle de catheilen – 

groene ende drooghe 

–  
van eenen huuse 

inde Yperstraete 
daer de bebiteur nu 

woont –  



 

 

metghaders van tviijde deel vander erfve onder de zelve catheelen –  

streckende de voornoemde erfve van noord ter straete – achterwaerts tot in de beke – 
de zuudzyde an t’Reckhofstraetke –  
de noordzyde an derfve van Jacob Zanneken, tbyleven mede gecocht –  

te betaelen de voornoemde resterende xj pond grooten by de naervolghende payementen –  
te wetene – thien pond grooten ter Brugghemaerct in de Lauwemaend eerstcommende –

andere thien pond grooten den xxxste july lxxvij  
ende de laetste xx pond grooten over de vulle betaelynghe den xxx ste july lxxviij –  
daerinne verbindende tvoornoemde ghoed, erfve ende catheel zoo dat gheërft es op den dach 

van hedent den xxxste july 1576  
present Gillis van Simpol ende Gillis Dobbele 
 

7 augustus 1576  - De dis geeft een losrente aan Pelcq – SAP 395 – Renten 

 

Jan Wyts, Boudwyn 

Drueulx, Joos 

Vande Doene  ende 

Corneel de 

Schottere, 

dischmeesters van 

Sinte Bertins,  
hebben ghecocht ten 

proffyte van de 

aermen  
jeghens Jacob Pelx 

ende Christine, zyn 

wyff,  

een erfvelicke 

losrente van ix pond 

parisis tsjaers – den 

penninck xj –  
voor de somme xij 

pond grooten 

vlaemsche munte –  

vallende tjster jaer de 

vijste augusti xvc 

lxxvij ende alzo 

voorts totten lossynghe met ghelicke gelde als waermede men sconincs domeinen ten zelven 

tyde mogen beaelen –  

daerinne verbindende eerst een ghemet lij roeden hofstede inden Eeckhouck ande noordzyde 

vande plecke daer Jan Makeblyde overleet, de noordzyde an de stede van Pieter van Stechele, 

de zuudzyde Pieter Makeblyde, toostende op de Watoustraete 
Item ij gemeten; iij vierendeelen; xxx roeden zaeylands inde Schoudemondhouck,  
de westzyde op de Bethunestraete, doostzyde an de stede van Christiaen de bergh, tzuudende 

inde beke, tnoordende op de Casselstraet,  
beede de voorseide partien van erfve belast int byleven van de weduwe van Jan Makeblyde 

zonder ander last. 
Inninghe naer coustume dvan landspacht ende es dese rente gecocht by de voornoemde 

dischmeesters met de pennynghe toestaende by hemlieden te ontfanghen van Jan Devroede 



 

 

filius Willems in reste van meerdere somme van coope van boomen vut den eeckelst in 

Westoutre, den voorseide disch toegehoorende,  
over wien de voornoemde Jacob Pelcq hem borghe ende principael verobligiert hadde 
Actum present Karle de Schottere ende Gilllisvan Simpol, Willem de Rycke, Loys van 

Goorsteene ende Jan Daten, schepenen 
Den vijste augusti xvc lxxvj  
 

8 augustus 1576 – De schuld van Jan Caulier – SAP 395 

 

Jan Caulier  
kend schuldigh tzyne Gheleyn Moenaerd,  

de somme van 

thien pond 

grooten, te 

wetene viij pond 

van verschooten 

gelde ende ij 

pond grooten van 

landfhuere, 

gerekends geld, 

te betaelene de 

voorseide x pond 

grooten te 

Baemesse eerstcommende,  
daerinne verbindende zijne huuse, daer hy debiteur nu ten tyde woonende es, staende in 

dYperstraete op den gheconfisqueerde erfve van Jaques Oudengeerste,  
tusschen den huuse van Jan Boey ende thuus van Maillaerd Degroote,  

omme zo ende hiermede es gecasseert tvoorgenaemde verbandt van vij pond grooten – 

sprekende den proffyte van de voorseide crediteur 

Actum den xiiij ste augusti 1576  
Present Doene ende Flocq, schepenen.  
 

16 augustus 1576 – Mathieu Moeraerd stelt zich borg – SAP 395  

 
 

Mathieu Moeraerd in persone kend en constitueert hem borghe over Jan Castellyn als 

stiefvadere ende over Gheleyn Moeraerd als voogd van Susanneken de dochtere van Anthonis 

Stinoult voor de lichtynghe van zulcke penninghen als den voorseide weeze opgecommen zyn 



 

 

by den afflyvicheyt van Gheleyne Wils – weduwe van Adriaen Cloribus – haere grootvadere 

– overleden binnen de stede van Brugghe ende by burchmeesters ende schepenen 

gheconsenteert de voorseide stiefvaedere ende vorozseide de lichtinghe vande voorseide 

weezeepnnynghen te doene – mids die opbrynghende te weezboucke te naerste rekenynghe 

van de weezen ende onder suffisante cautie naer coustume 
Actum den xvj ste augusti 1576 – present tcollege vande wet  
 

16 augustus 1576 – Michiel Inquel heeft schulden – SAP 395 – Renten  

 

Michiel Inquel kend schuldich tzyne Michel Baelde de somme van zeven ponden grooten 

vlaemsch – reste van coope ende leverynghe van wolle gevallen schuldt – te betaelene ten 

beliefve vande crediteur daerinne verbindende een huus staende op derfve van Boudewyn 

Drieulx in de Werfstraete – streckende van vooren – achterwaerts tot de beke – doostzyde 

thus van Rogier Spillaerdt – wesende tvoorseide verband twee woonssteden daer hy debiteur 

ende mihciel de Rcyke woonende zynde – over efve 
Actum den xvj augusti xvc lxxvj –  

Present meester Jacob vander Doene ende Willem de Rycke – schepen  
& daertoe stellende in handen vande voornoemde debiteur de … vande voroseide tweede 

woonstede daer de voornoemde Michiel de Rycke woonende es ofte andere zoude moghen 

inne woonen – beloopende   ijhonderd xiij ponden parsiis of daerontrendt -  

 

 
 

30 augustus 1576 – Heer Jacob Meessaerd - SAP 395   

 

Dheer Jacob Meessaerd - pbr – ende pasteur van de Sint Bertins als ontfangher van de gilde 

van de Helighen Sacrament aldaer – heeft ghecocht jeghens Maillaerd de Plackere ende 

Elisabeth zyn wyff  

een errfvelicke losrente van vj pond parisis tsjaers – der penninck xvj – ten proffyte vande 

voorseide gilde -   



 

 

voor de somme van viij ponden grooten vlaemsscher munte – vallende altyds den jste 

septembris – djste jaer 

lxxvij ende alzoo voorts 

totter lossinghe met zulcke 

gelde als waermede men 

sgraven domainen ten 

daeghe van de lossinghe zal 

moeten betaelen – 
Daerinne verbindende twee 

gemeten lands ofte 

daerontrendt ligghende inde 

Eeckhouck – zaeyland 

zynde –  
Streckende zuud ende noord 

– tnoordhende op het  …Steenstraetken – tzuudhende op de 

Watoustraete – doostende westzyde an de lande vande weduwe Jan vande Meersch – zuuver 

ende onbelast – behoudens  sheeren rente van iij deniers parisis tsjaers – zodner breeder 

inninghe ende lossinghe naer coustume deser stede  
Actum present Schottere burchmeester – Doene – L. vande Goorsteene – Garen ende Floy 

schepenen – den xxx augusti 1576  

 

30 augustus 1576 – Het Vlienderstraatje – SAP 395  

 

Jan Droogebrood  
kend schuldigh 

tzyne Pieter 

Rouvroye  
de somme van vj 

pond grooten 

vlaemsch  
van coope van de 

huuse daer hy 

debiteur woonende 

es,  

te betaelen iij pond 

grooten den 1
ste

 septembris lxxviij  
daerinne verbyndende tselve huus, erfve ende catheelen staende inde Casselstraete deser 

stede,  

de noordzyde tVlienderstraetken,  
de zuudezyde thuus van Jan deHondt,  
toosthende derfve van Sauch Floor filius Saulus,  
te vooren belast in een rente van ij pond grooten tsjaers jeghens den voornoemde crediteur 

zonder breeder ende tfonsier rente –  
actum den xxxjste augusti 1576  
Present Simpol ende Dobbele, schepene  
 

 



 

 

6 september 1576 – Brouwerij op de Iepertraat – SAP 395 renten  

 

Jacob Roelens heift ghecocht jeghens Jan van Blues ende Chevine zyn wyff  

een erfvelicke losrente van vyff  ponden grooten tsjaers – den penninck xvj –  

voor de somme van viermael twyntich ponden grooten vlaemsscher mundte –  

waeraff djste jaer vallen zal den eerste dach van sporcle xvc lxxvij –  

met den styl vande nyeuwe placaten  

ende alzoo voorts totten lossinghe al teenen payemente met zulcke gelde als waermede men 

sgraven demainen zal moghen betaelen –  

daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen daer zy vercoopers nu  ter tyde 

woonende zyn – metter brauwerie inde Yperstraete deser stede – streckende van vooren 

achterwaerts - tnoorthende de voorseide straete – tzuudhende derfve van Frans Keerne – 

doostzyde derfve Jacob Adam – 
 Te vooren belast in een 

erfvelicke losrente van xvij 

pond parisis tsjaers – den 

penninck xvj -  geldende 

Boudewyn Drieulx zonder 

verder last –  
Item een gemet land synde 

hommelhof genaemt de 

Rommelaere – ligghende 

opde Meessenstraete deser 

stede – gemeene in ij gemeten 

ofte daerontrent – toosthende 

tland vand tcloostere van Sint-

Bertins – twesthende op de 

Reninghelststraete – de 

noordzyde de voorseide 

Meessenstraete - te vooren 

belast in een erfvelicke 

losrente van xij pond tsjaers 

jegehns Jacob Beke –  

sonder breedere last – belovende dat ende de voorschreven partie over zulcx te garanderen –  

Inninghe naer coustume deser stede -  
Actum present Kaerle de Schotere – burchmeester – Gillis van Simpol – meester Jacob van 

der Doene – Jan Daten ende Willem van Beveren, schepenen den vj septembris xvc lxxvj  

 

17 september 1576 – Pieter Duyck heeft schulden – Gods ackere – SAP 395 – Renten  

 

Pieter Duyck kend schuldich tzyne Maillaerd Nouls –  

De somme van thien ponden grooten ende dat van coope van lakenen – te betaelen te 

Bellefeeste den thienste september – int jaer xvc lxxvij – payemendt xxx schele parisis indien 

hy debiteur betaelt tzynen daeghe – dat neen  - geen paeymendt –  



 

 

daerinne 

verbindende de 

helft van ij 

gemeten xl roen 

lands ter hofstede 

daer de 

voornoemde 

debiteur 

woonende es 

inden Helhouck 
metter helft vande 

huuse - schuer – 

opgaende ende 

draeghende 

boomen daerop 

staende – 

gemeene met 

zynen kinde – staende metten westhende op tGalghestraetken – toosthende ende de 

zuudzyde de stede van Mattheus Talewee ende van noorden tnaervolghende landt –  
Item te noorden daeraen de helft van een gemet gerslands inde voornoemde houck metter 

helft vande catheilen daerop staende – streckende metten westhende op tGalghestraetken ende 

de noordzyde an Clays Duyck genamdt Gods ackere –  

Over erfve – aactum den xvij septembris 1576 –  

Present Simpol ende Dobbele schepen   

 

Gillis de Quekere heeft schulden bij Marriet van Lumey  

 

 
 

Gillis de Quekere kend schuldich tzyne joncvrauwe Margriet de weduwe van Charles van 

Lumey – de somme van xlvj ponden xvj schele parisis van coope van …. ?  – te betaelen met 

xij pond parisis sjaers – te wetene alle vier maenden vier ponden parisis – daeraff tjste 

paeymendt van iiij pond parsiis den xv in lauwe eertcommende xvc lxxxvij endealzoo voorts 

van viermaenden te vier maenden ghelycke iiij pond parisis tot de volle betaelynghe  



 

 

ende indien teene payemendt tdander achtrhaelt wert de beheele somme debille –  

daerinne verbindende alle zyn goed – present ende toecommende – ende indien hem debiteur  

loopende den tyd vande voorseide schulde ende atterminatie eenich goed verstorfven wert die 

voorseide geheele ofte de resterende schuldt alle gevallen 

Actum present Simpol  – Vander Doene schepen – den xviij 7bris 1576  

 

22 september 1576 – Andries Baes heeft schulden bij Frans Keerne – SAP 395  

 

 
 

Andries Baes kend schuldich tzyne Frans Keerne present –  

de somme van vier ponden grooten vlaemsch van gevallen landspacht  loyale shuldt –  

te betaelen en baemesse xvc lxxvij –  

metgaders een jaer landhuere van vij jaeren – te ix pond parisis tsjaers – djste vallende 

...daghe xvc lxxviij ende alsoo voorts – daerinne verbindende de huusynghe ende catheilen 

hem debiteur toebehoorende ende staende op de voorseide erfve vande crediteur inde 

Meessenstraete – streckende van vooren achterwaert – van oosten zuuden ende noorden 

derfve vande voornoemde crediteur –  

omme by ghebreke van betalynghe de voorseide schuldt ende elck payemendt van huushuere 

gheheel oft in partie daeranne te verhaelen – dit verband staet grypende een jaer naer de 

laetste gevallen jaerschaere vande voorseide landhuere  

Actum den xxij septembris 1576 – present  Simpol ende Daten, schepenen    
 

1 oktober 1576 - Pieter Tytte heeft schulden – SAP 395  



 

 

 
 

Pieter Tytte kend schuldich tzyne Jan Vramboult  

de somme van iiij pond grooten vlaemsch van mangelynge van peerden – te betalen te 

kersmesse – emmers te lichtmesse eerstcommende onbegrepen  

daerinne verbindende een vospeerd – ruin zynde – tzelve dat hy debiteur vande voorseide 

Vramboult ontfanghen heeft –  

Actum den jste octobris 1576 – present Schottere ende Simpol – schepene 

 

4 oktober 1576 – Moys vande Goorsteene geeft een lening aan Jan de Bergh en Janneken – 

SAP 1576  

 
 

Loys vande Goorsteene heeft ghecocht jeghens Jan de Bergh filius Jans ende Janneken zyn 

wyff  

een erfvelicke losrente van vj pond parisis tsjaers – den penninck xvj –  

voor de somme van acht ponden grooten vlaemsch –  

tjste  jaer vallende den iiijde octobris xvc lxxvij ende alzoo voorts totter lossinghe met zulcke 

gelde als waermede men sgraven domeinen ten daghe van de lossinghe zal moeten betaelen – 

daerinne verbindende ij ghemeten j vierendeel zaeylands inde Hellehouck –  streckende zuud 

ende noord – doostzyde tland van  meester Henderyck Gyselbrecht – de westzyde tland van 

myn heere vande Clyte – tzuudhende de hofstede vande kinderen van Jan Gys – tnoorthende 

de meersch van Jan Ganzeman –  



 

 

te vooren belast in syn advenant van xij pond parisis tsjaers jeghens den voornoemde 

Goorsteene – zonder verdere last ende dat zulx te garanderen – inninghe naer costume deser 

stede 
Actum de iiijde octobris xvc lxxxvj – present Gillis van Simpol – meester Jacob vander 

Doene – Willem de Rycke – Willem van Beveren –ende Gillis Dobbele – schepenen  
 

 
 

7 oktober 1576 – SAP 395  

 
 

Pieter Everaerd heift ghecocht jeghens Guillaume Berteloot ende Marie zyn wyff –  

een erfvelicke losrente van xv ponden parisis tsjaers – den penninck xvj – voor de somme van 

xx ponden grooten vlaemscher munte –  

djste jaer vallende den viij novembris xvc lxxvij ende alzoo voorts tot de lossynghe te doene 

te twee stonden telcken met  x pond grooten met zulcke gelde als waermede men sgraven 

domeinen ten tyde van de lossinghe betaelen zal –  

daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen staende ende ligghende inde Hondstraete 

met de voorhoofde up de straete – ten oosten derfve van Matheus Moenaerd – de westzyde 

thuusende erfve van Jan Hausten – tzuudhende derfve vande Sint Sebastiaensgilde – 

twesthende thuus ende erfve als huerlieder in partie by  de voornoemde Everaerd de voorseide 

Kesteloot vercocht ende ghehalmpt – zuuver ende onbelast  van  rente behoudens heerlicke 

grondrente –  

inninghe naer coustume van landspacht –  



 

 

Actum den vij octoris xvc lxxvj present Kaerle de Schottere burchmeester – Gillis van Simpol  

meester Jacob vander Doene – Willem de Rycke ene Loys vande Goorsteene – schepenen  
 

24 oktober 1576 – Jan Debackere  

 

Jan Debackere 

verbind in 

handen van 

Jacob Schevele 

present –  

een hofstede, 

erfve ende 

catheilen inde 

Eduwaerthouck 

– groot ix 

gemeten oft 

daerontrendt – 

daer Jooris de 

Quit nu ten tyde 

woonende es 

ende dat inde verzekerthede vande coop van iiij gemeten lands inde Hamhouck genaemt de 

Lange Viole by den comparant den voorseide Schevele vercocht –  

de voorseide iiij gemeten toebehort hebbende de voornoemde comparandt met zyne kinderen 

ende dat totte tyde de voornoemde cooperen zal betaelt hebben wettelycke vercorelatie van 

zyne voorseide kinderen waerby de zelve zullen advoueren ende ratificeren over hemlieden de 

voorseide vercoopynghe van lande ende dat by ghebreke vande zelve ratifficatie by de 

voornoemde Schevele zyn interest ende crois an tbewys verband te recommenteren  

Actum den xxiiij octobris 1576 – Present Pieter du Flocq ende Jan vande  Couere – schepenen   
 

9 november 1576 – SAP 395  

 

Gheleyn 

Kesteman 

heift gecocht 

jegehns 

Clays Floor 

ende 

Jeanneke zyn 

wyf een 

erfvelicke 

losrente van 

vj pond 

pariis tsjers – 

den penninck 

xvj – voor de 

somme van  

viiij grooten 

vlaemsch – djster jaer vallende den ix novembris xvc lxxxvij ende alzo voorts totte lossynghe 

met gelicke gelde alsdaermede men sgraven domainen bethalen zal – daerinne verbonden een 

behuusde hofstede – erfve ende catheil – groene ende drooghe inde Oosthouck – groot van 



 

 

lande – ij gemeten off daerontrent – streckende zuud ende noord – tnoorhende derfve  vande 

voornoemde vercooper – tzuudhende de kinderen  van Jan keteman – doostzyde tland van 

Pieter van Stichele – de wetzyde tland vande vercooper – te vooren belat in een gelicke rente 

van vj pond parisis tsjaers – de npenninck xvj – jegehns de voornoemde coopere – zonder 

verdere last behoudens sheeren grondrente – belovende etc. 
Actum den ix november 1576 – Present Loys Makeblyde burghmeestr – Joos vander Doene – 

Gillis  de Bergh filius Jans – Pieter vande Coutere ende Jan Godduud, schepenen  
 

28 oktober 1576 – Dismeesters van Sint Jan– Renten -  

 

Franshois de Vroe  
transporteert ende draecht oppe inde handen van Jan van Noeufville ende Jan van Fegghele 

ende Christiaen de Nuwelaere filius Joos als als gouverneuren ende bedeelders van de disch 

van St. Jans deser stede  

eene rente van zes ponden parisis tsjaers - den penninck xvj –  
sprekende te Janneken, de wedewe van Clas Wickaert –  

met een jaer verloops verscheenen den eersen septembre xvc lxxv letsleden – 
 de zelve rente alhier ghepasseert den xxiijde in ougst xvc zevenenvyftich  
bezedt up een huus ende erfve ende catheylen stande op den Overdam tusschen de huusen van 

Ghelin van Maerle ende Ghelyn Stacen 

omme byden voornoemde gouverneuren ende haerlieden naercommers in officie ten prouffite 

van der zelver disch ge-int ende jaerlicx ontfanghen te worden, als huerlieden eyghen ende 

properen goedt –  

de voornoemde comparant hen  heuden vernought te hebben betaelt inde zelven rente hem 

teckenen ter causen van Mayken Vaillant sijne huusvrauwe – by den successie ende versterfve 

van Jacob Vaillant filius Jacobs haeren coussin 
Actum present Kaerle de Scottere ende Gillis Dobbele scepenene – den xxviij in octobre xvc 

lxxvj  
 

21 november 1576 – SAP 395  

 

Pieter de Conynck filius Clays kend schuldich tzyne Mahieu Wemaere de jonghe als 

bystaende man van Janeken de weduwe van Gheleyn Sherjanssone ende als borge  van de 

kinderen van Bertel van de Halle de somme van v pond  schele grooten – reste van de oope 

van een huus – staende in de Nyeustraete op derfve van Lammennee de weduwe Jacob Adam 

– te betaelene de jste aprilis xvc lxxxvij – de somme van ij pond grooten – gelycke ij ponden 

grooten den jste aprilis lxxviij ende xviij pond den jste parilis lxxix over de vulle betalynghe 

met belofte van garanderen jeghens de voornoemde weduwe van Ghelyen Sherjanssone – 

daerinne verbinende tvoorseide gecochte huus ende catheil – over erfve 

Actum den xxj novembris 1576 – present oys Makbelyde burchmeester ende Joos vander 

Doene, schepene  

 

24 november 1576 – Joris de Hondt heeft schulden bij Frans Hancx – SAP 395  

 

Jooris de Hondt kend schuldich tzyne Frans Hancx  

de somme van xl ponden grooten vlaemsch van coope van een huus – erfve ende catheylen – 

ghecocht by Pieter van Bensaque jeghens Clays van Eenoode ende by de  debiteur de 

naerhede beclaecht –  



 

 

tvoorseide goed staende 

ende ligghende op de 

Couter – streckende 

zuud ende noord – 

zuudhende tCleene 

Bruggestraetken – van 

tnoordhende ende 

wetzyde derfve van 

Joos de Nuwelaere – 

ende doostzyde de 

kinderen van Matheus 

de Pape –  

te betaelen x pond 

grooten ghereet ende de 

resteernde xxx pond 

grooten by viij pond 

grooten tsjaers – 

tlaetste jaer vj pond grooten –  

dannoff tjste de baemesse xvc lxxxvij ende alzo voorts telcken bamesse zoo voorseyt es – 

daerinne verbindende tvoorseide goed  – over erfve –  

Actum den xxiiij novembris 1576 – present Jan Godduud ende Jan van Heede, schepenen   
 

28 november 1576 – erf van de Wyngaerd  

 

 

 

Bussaerd van Simpol  

heift ghecocht jeghens 

Matheus Moeraerd  

een erfvelycke losrente 

van vyff ponden vyff 

shelle parisis tsjaers – 

den penninck xvj – 

voor de somme van vij 

pond grooten 

vlaemscher munte – 

djste jaer vallende den 

jste augustus xvc lxxvij 

ende alzoo voorts totter 

lossynghe naer 

coustume –  

daerinne verbindende 

een huus erfve ende 

catheilen staende op de 

Casselstraete – streckende van vooren ter straete – oostwaert totter erfve vande voornoemde 

vercooper –  de noordzyde up de Pepestraete ende de zuudzyde thuus ende erfve vande 

vercoope –  
Item een ander huuseken erfve ende catheil daer an staende inde voorseyde Pepestraete – 

tzuudhende derfve vande vercooper – de westzyde tvoorzyde huus ende erfve – doostzyde 

derfinghen van Pieter van Coutere – –  



 

 

te vooren belast in een erfelicke cheyns van iij pond parisis tsjaers jeghens tgasthuus deser 

stede ende voorts  met alle zynen andere goedinghe in xxx pond parisis tsjaers – jegehns de 

weduwe van Jaob van de Peerboome – zonder breeder last – belovende te garanderen  
Inninghe naer coustume  

Actum den xxviij novembris 1576 – present Kaerle de Schottere ende Loys Makeblyde – 

burchemesters – Boudewyn Direulx – Lauwers Pilgrem  ende Joos vander Doene – schepenen  
 

28 november 157 – Maillaerd Desfyne heeft schulden  

 

Maillaerd Desflyne verbind inde handen van Jacob Barthier –  

de naervolghende partien van inhavene catheilen ende meublen - wesende ten huuse aer hy 

wont –  

te wetene twee bullen gevolt met verlammen ?  – drie ketelen – x tinnen plateelen onder 

tcleen ende groot – een lys – een lade – ende scraprae – een schabelle tafelen – alle de bancke 

ende casselen – cuupen – stoelen ter zelve huuse wesende – ij metaelen candelaeren – alle  de 

vrauwe ende mans abyten – dwalen – servetten ende voorts alle de catheylen die ten huuse 

ende  gronde bevonden werden – 

 metgaders alle zyn goed – present ende toecommende – geene gesondert –  

ende dat inde bewaerenesse van vij jaeren huushuere te xx pond parisis tsjaers –  

by de comparant teghen den voornoemde Barthier gestaen op de Werfstraete ende voorts in 

verzekerdhede van leverynghe van butere ende ander gemeens als zy … elckanderen – 

loopende de zelve by jaere zoude moghen hebben – over erfve –  

dit verband stand houdende een jaer naer den laetste jaerschare  vande voorseide huere  
Actum eodem – present Karel de Schottere ende Loys Makeblyde burghmeesters   

 

 

7 december 1576 – De ‘maerle’ verkocht - SAP 395 – Renten  

 

Gregorius Cloribus ende Marie Baerde,  
zyne wettelicke gezelnede in persone voor schepenen ondergenaemt,  



 

 

hebben verkent ende verkennen mids desen  

wel ende dueghdelick vercocht thebbene ter eeuwigheyt Loys Makeblyde, zijne hoirs ende 

naercommers,  
alle de maerle die zal behouven omme te vermaerlen de landen vande voornoemde 

Makeblyde toebehoirende, ligghende inden Hipshouck ende Eeckhouck,  
daer nu ten tyden Pieter Vander Schaeve als pachtere woonende es, by Spagnaersdaele,  
ende de zelve maerle te mogen delfven ende doen haelen, daert meest bequaeme wert  
vut de landen vande voornoemde comparanten,  
daer nu ten tyde Pieter Quaghebuer by pachte woonende es –  

tallen tyden ende stonden alst de voornoemde Makeblyde ende zyne naercommers 

goeddyncken zal, mids vullende de pitten der landen effenende daer de maerle gedolfven wort 

ende de schaede vervangende daer schaede gedaen wert van drut ende in ryden omme de 

voorseide maerle 
Bekennen voorts de zelve comparanten hemlieden dien aenghaende vernoucht ende van de 

voornoemde Makeblyde ten vullen betaeld,  
belovende hem ende zyne naercommers daerinne te houden gerecht ter eeuwighen daeghe – 

zonder daer inne te commen ofte laeten commen in eenighe manieren ofte zonder ter cause 

van dien by den voornoemde Makeblyde zijn hoirs ende naercommers,  
de comparanten ofte hunlieder successeurs inde landen van huerlieden voorseide hofstede yets 

te betaelen ofte geven in recognitie ofte anderssins hoe dat zy als dies - zo voorseit es te 

vullen gedaen -  
Actum eodem 
Present Kaerle de Schottere, burchmeester ende Lauwers Pilgrem doude, schepene  

 

7 december 1576 – Lening van Jan Platevoed – SAP 395 Renten  

 

Jan Platevoed 

filius Lampsen 
heeft gecocht 

jeghens Jooris 

de Tueulx 

ende Christine 
zijn wyff  
een erfvelicke 

losrente van 

xxiiij pond 

parisis tsjaers – 

den penninck 

xvj –  

omme de 

somme van 

xxxij pond in 

vlaemsche 

munte dannaf 

tjste jaer vallen 

zal den xijste novembris xvc lxxvij ende zo voorts totter lossynghe  

met zulcke gelde als waermede men sconincs domeinen zal moghen betaelen –  
daerinne verbinende een huus, erfve ende catheilen staende ende liggende op de Nieuwe 

Mart, streckende van vooren oostwaert op de cinghele van de proostie,  



 

 

de noordzyde thuus ende erfve van Jan Haezebaerd, den zuudzyde thuus ende erfve van 

Jaques de Tueulx – zuuver ende onbelast – behoudens stede grondrente – belovende dat over 

zulcx te garanderen – inninghe naer coustume van landspacht 
Actum den xijste decembris xvc lxxvj – present Kaerle de Schottere ende Lois Makeblyde,  

burghmeester, Bouldyn Drueulx, Lauwers Pilgrem ende Jan Godduud, schepenen  

 

10 december 1576 – Koop van een paard  – SAP 365  

 

 

Jan vande 

Berghe filius 

Maillards 

kend 

schuldich 

tzyne Cornelis 

Stilten  

vyff ponden 

grooten – 

reste van 

coope van een 

peerd ende ij wagenen te betahelenden jste augusti xvc lxxvij – darinne verbindende tzelve 

gecochte peerd wesende bruun zwert met een witte blyff ende voorseide ij wageneen – over 

erfve  

Actum den xdecembris 1576 – present Kaerle de Schottere  burchmeester ende Loys van 

Goorsteene schepene  

 

13 december 1576 – Maeycken de Buckere – SAP 395  

 

Maycken de Buckere – weduwe van Jan Pilgrem heeft ghecocht jeghens Dieryck Lomde ende 

Jacquemynne zyn wyff  

een erfvelycke losrente van xij pond parisis tsjaers – den  penninck xvj –   

voor de 

somme van 

zesthien 

pond 

grooten 

vlaemscher 

mundte – 

dannof tjste 

jaer vallen 

ende 

verschynen 

zal den 

xxiiijste 

decembris 

xvc lxxxvij  

 

– ende alzoo 

voorts totter 

lossynghe – 



 

 

met gelicke ghelde als waermede men sgraven domaynen betaelen zal ten daghe vande 

lossynghe –  

 

daerinne verbindende een huus  – erfve ende catheilen staende ende ligghende inde 

Yperstraete – daer de voornoemde vercoopers woonende zyn –  

streckende vande  voorseide straete – noodwaert totter cueckemaerctstraeten – doosztzyde 

thuus ende erfve van Pieter de Burgues – de westzyde thuus van Pieter de Worm –  

te vooren belast in een rente van iij pondxv schele tsjaers – de penninck xvj – geldende 

Nicasen de Buckere –  

zonder breeders – behoudens sheeren renten –  

belovende tgoed overzulcx te garanderen – te betaelen de voorseide rente van xij pond parisis 

tsjaers –  

zuuver ende zonder afslaen van de xde – xxste – ofte andere upcommende late ofte subientie 

ende voorts met zulcke – inninghe als naer landspacht  

Actum ter rpeentie van daeldynghen Direulx – Joos vander Doene – Pieter du Flocq – Jan 

Godduud ende Jan van heede schepenen den xiij decembris 1576  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


