
Inventaris – staet van alle de ghesaysierde ghoedinghen bynnen de stede 

ende de cuere van Poperinghe 1578 – 1579  - Stadsarchief Brugge  
 

Zoals eerder reeds gesignaleerd op het einde van het jaar 1578, werden de steden en dorpen 

verplicht om een inventaris vande aangeslagen goederen op te maken en daarna volgend 

ieder jaar een rekening op te tellen over deze goederen. Deze rekeningen zijn bewaard in het 

stadsarchief van Brugge. Na de inleiding op de invenatris, geven we de volledige 

uitgeschreven rekening van het jaar 1579.  

 

 
 

Inventaris – Staet ende bevyndt van alle de gheannoteerde ende ghesaysierde goedinghen den 

abt ende heere van Sincte Bertins tot Sint Omaers toebehoorende  

als temporeel heere vander stede ene cuere van Poperinghe,  

metgaders oick van andere gheestelicke ende weerelicke persoonen hemlieden houdende met 

de ghedestinierde steden ende provinchies,  

ligghende binnen den stede ende cuere van Poperinghe,  

resorterende onder de stede van Brugghe,  

achtervolghende de resoluties, placaeten ende ordonnantien by de generaele staten,  

metgaders de vier leden slandts ende graefschepe van Vlaendere  

reputerende de staten van en zelven lande daerinne ghemaect ende ghe-expediert   

als hier naer volght  

overghevende de selve goedinghen by voorme van inventaris naer zyn beste debvoir  

dat hy alsnoch hier toe gheeft connen employeren –  

beghinnende deese annotatie vanden eersten novembris xvc neghenentzeventich,  

totten laetsten septembris xvc eenentachtentich  

Ghedaen by Pieter Mariavele als hier toe eerst by missiven ghelast ende daer naer 

personnelick gheauctoriseert zynde by burchmeesters ende schepenen der stede van Brugghe 

opden neghenthienste augusti xvc tachtentich  

commende de zelve goedinghen tot proffyte der voorseide stede ende lande van Vlaenderen, 

zo als erfven, renten, cheinsen, thienden, elsten ende huusinghen, achterghelaeten by de 

persoonen hier naer verclaerst  

elck in zyn artickelen  

 

Na deze inleiding wordt eerst ‘copie’ gegeven van verschilende placaten die afgekondigd 

geweest zijn door de Staten-Generaal.  

Een eerste gedateerd 7 december 1577, houdt in dat men don Jehan Daustrice, vyandt 

verklaart.  

Op dezelfde datum werd er ook een placaat afgekondigd dat als volgt begon: 

Alzoo zekere steden, casteelen, sterken, dorpen ende andere plaetsen van eenighe provinchien 

van andere landen van Herwaertsovere, zondelinghe eenighe heeren edelluyden ende 

particuliere persoonen, ghedaen hebbende ende noch doen teghens de behoorlicke 

ghetrouwicheit die zy ons ende hun vaderlandt schuldich zyn,  



overtredende ende contravenierende directelick de pacificatie tot Ghendt ghemaect ende 

tghedurich perpetuel edict daerup ghevolcht by ons gheagreert  

ende violerende de cuere by de gheneraele staten van onsen voorseide lande van 

Herwaertsovere ghemaect;  

 

Daarmee viseerde men duidelijk de heer 

Valentyn de Pardieu, de heer De la Motte. 

Het besluit dat deze vijand van het 

vaderland verklaard wordt, haalt Pieter 

Mariavele ook aan.  

In dit plakaat besluit men dat de officieren 

– en wie het aangaat – de eigendommen 

van alle vijanden van het vaderland, 

waarmee men de aanhangers van Don Juan 

en de malcontenen, bedoelt, dient te 

inventariseren en aan te slaan. De 

opbrengst van deze goederen zal  gebruikt 

worden door de steden om de oorlog tegen 

de vijand te financieren.  

 

En dus krijgen we een opsomming van de 

eigendommen van de abt van Poperinge.  

 

Hier naer volghen alle de goedinghen 

toebehoorende ende achterghelaten byden 

proost van Sincte Bertins ende andere -, zoo 

gheestelicke als weerelicke persoonen, hemlieden houdende met de ghedesvierde steden, 

alnden ende provinchien als in huizinghen, erfven, renten, cheynsen, elsen ende muelenen, 

ligghende binnen de stede ende cure van Poperinghe inde manieren naervolghende 

Eerst 

De heerlicheit ende prehemmentie van hooghe, middele ende nedere justicie metgaders alle 

appendentien ende dependentien der stede ende cuere van Poperinghe; heur oic bestreckende 

in de prochie van Nieuckercke, vervueghende eenen baillieu ende ampman, bruchmeesters 

ende schepenen diemen jaerlicx up sincte Lucas dache es vernieuwende, metgader een hof 

van mannen vande voorseide heerlichede dependerende danof dat een partie vande 

achterleenen hier naer zyn volghende, danof ic dandere te naesten up brienghen zal.  

 

Leenen ghehouden vanden hove van Poperinghe 
Mijn heere van Sinte Bertins heeft diversche leenen van desen hove dependerende 

 

We krijgen hier een gewone opsomming van personen die een leen houden, zonder verdere 

specificatie. We geven hier de namen: Lowys Maekeblyde ; Jan Wyts; Meester Andries de 

Backere – houdt 3 ‘distincte’ lenen; Jooris vanden Goosteene houdt twee distincte lenen;  

Gillis houdt één leen, net als Jan Vuten Daele; Claes Bervoed; Andries de Backere ; Jaspar 

Hughe; Willem Denys; Jacob van Bambeke; Mathys vander Heede; Christiaen Beuten;  

Steven Caenen; Adriaen Zannekin; Jan vanden Erfve en de weduwe van Jan Ryckavuet.  

 

De rest van de ‘gesaiseerde’ goederen, worden ook in de rekening van 1579 weergegeven. 

Bijkomende beschrijvingen uit de inventaris, voegen we dan ook daarbij.  

Zie het apart document hierover.  



 

Rekening van de gesaysierde geestelijcke goederen – 1579 - 
 

 
 

Ghepresenteert by Pieter de Mariavale in persoone, gedeputeerde van tcollege vande stede 

van Brugghe  

Rekeninghe, bewys ende reliqua omme Pieter Mariavale in de qualiteyt als ontfangher 

ghecommitteert van weghen mijne heeren burchmeesters ende schepenen der stede van 

Brugghe 

Est by missie ghelast en daer naer personelicken gheeedt opden neghenthiensten in ougst xvc 

tachtentich totten ontfanghen ende tinscriven van de gheestelicke ende weerlicke goedynghen  

ligghende binnen de stede ende cuere van Poperinghe resorterende  onder de voorseide 

stede van Brugghe toebehoorende de heere van Sinte Bertins tot Sint Omaers als temporeel 

heere der voorseide stede ende cuere van Poperinghe  

metghaders ooc van andere gheestelicke ende weerlicke goedynghen by den voornoemde 

ontfanghere ghenoteert ende overghebrocht hemlieden houdende met de gheponeerde stede 

ende provincien achtervolghende de inventaris ende staet hiermede gheexhibeert  

ende dit met beste ende vuterste debvoir dat hy als noch hiertoe heeft connen employeren met 

protestatie soo verre in dese rekenynghe eenighe artickelen inneghebrocht waeren in 

prejudicie of fraulde van yemand,  

zullen myne voorsreven heeren ghelieven tzelve te rooyeren  



welcke rekeninghe hy ontfanghere es doende an van de eerweerde ende voorzienighe heeren, 

myne heeren, burchmeesters, schepenen ende raden der stede van Brugghe, als 

representerende tweede let vanden lande ende graefschepe van Vlaenderen  

ende dit van eenen jaere ommegaende den eersten octobris xvc neghen ende tzeventich ende 

eyndende den laetsten september xvc tachtentich metgaders van ettelicke verachtertheden 

vande jaere xvc achtentzzeventich, doende de zelve in ponden, scellinghen ende pennynghen 

grooten Vlaemsch op de protestacie gheestimeert  

Eerst  

Aengaende de heerlichede ende preximinatie van justicie der voornoemde stede ende cuere 

van Poperynghe achtervolghende den inventaris ende staet midts desen gheexhibeert es en 

danaff gheen ontfanck te maeken dus alleen – memorie  

Item aengaende doude relieven van de lenen inden voorseide staet overghegheven en zyn van 

de jaere xvc acht en tzeventich gheen vervallen daeromme alhier – memorie  

 
Jagherie, voghelrie, visscherie 

Item angaende vande vrye jagherie den voornoemde heerlichede en es gheen proffyt 

ghecommen vanden jaere xvc neghenentzeventich dan somwijlen an de heere een haze binnen 

zynder cuekene – daromme hier – niet  

Item angaende de vrije patrysserie van de voornoemde heerlichede heeft den heer 

gheproffiteert twaelff coppele patryssen vanden jaere xvc neghenentzeventich ende midts de 

zelve betaelt ende gelevert waren en es ten dezen rekenynghen – niet  

Item angaende vande vrije visscherie der voornoemde heerlichede en es vanden jaere xvc 

neghenen tzeventich gheenen ontfanck gheweist maer es alle mannen vry overmidts de 

troublen des lants – daeromme hier – niet  

 

Inventaris  

De proostie van Sinte Bertins met alle de stallinghen, scheuren, huusinghen, ghesserie, 

wateren ende wallen binnen de belockene de welcke meester Jan Mazeman es bewonene by 

consente van burchmeesters ende schepenen van Brugghe, al volghende zyn rekeninghe, ghelt 

jaerlicx hier vooren de somme van zes ponden grooten vallende te bamesse.   

 

De proostye metten beslooten huussynghe ende landen dependerende van der heerlichede 

voorseyt  

Item nyemande vande proosthye de welcke bewoont ende ghebruuckt by meester Jan 

Mazeman, greffier der voornoemde stede van Poperinghe en es van den jaere xvc 

neghenentzeventich geen ontfangh dan ghestelt voor memorie 

 

De vierschaere 

Item de vierschaere ende camere van tcollegie vande de wetten ende bailliu ende schepenrecht 

ende wet administracie neffens de proostye  - stelle die hier voor memorie 

 

De vanghenesse  

De vanghenesse met de schuthuuze neffens de proosthye bewoont by Jan de Noerman, 

cepier der stede van Poperynghe - gratis, daeromme hier – memorie 

 

Inventaris  



Nopende de halle – de heere van Poperinghe met de loye vande laekenen verheurt den heere 

telcx zyn gheryf tot zynen profytte an diversche personen als hier naer volcht   

 

Ontfangh vande huusekens onder de halle 

Item een stalleken onder de halle daer de inwoonders ende borgers haerlieder wachte 

daghelicx zijn houdende, nacht ende dach, es onverhuert daeromme hier memorie 

Ontfaen van Jaquemine Weenes, wedewe van Pieter VerVeere in hueren houdende een 

huuseken onder de halle gheteeckent met A – de somme van zessentwyntich schellynghen, 

grooten, spruutende van drie jaeren huushuere tlaetste ghevallen tSinct Jansmesse xvc 

tachtentich ten advenante van acht schellynghen achte pennynghen grooten sjaers – dus hier 1 

pond ij schelle grooten  

Item Anthuene Courtyl pachte van een huuzeken onder de halle gheteeckent met de letter B, 

verclaerst betaelt thebbene de jaerschare ghevallen tSint Jansmesse xvc neghenentzeventich 

anden heere par acquict danaff by zijn acquicten noch niet gheexhibeert en heeft – daeromme 

hier niet ontfaen vanden voornoemde Antheunis Courtyl bewoonende thuuseken voornoemt 

ter cause van een jaer huushuere ghevallen tSinct Jansmesse xvc tachtentich ten advenante 

van drie ponden grooten sjaers – dus hier ghelycke iij pond grooten 

Ontfaen van Jacob de Hane spruutende over een jaer huushuere onder de Halle ghevallen te 

Bamesse xvc neghenentzeventich naer advenante van zessentwintcih schellinghen achte 

pennynghen grooten sjaers dus hier ghelycke – 1 pond vi schellinghen viij deniers grooten 

Item angaende Janneken de wedewe van Goosen de Vryese bewoonende een huuseken 

onder de halle, verclaerst betaelt thebbene de jaerschaere ghevallen tsinct Jansmesse xvc 

neghentzeventich anden heer zonder acquict tzelve teeckenende op zynen bouck – daeromme 

hier – niet  

Ontfaen van tvoorseide Janneken de wedwe van Goosen Devryese bewoonende tvoorseide 

huuseken ter cause van een jaer huushuere ghevallen tsinct jansmesse xvc tachtentich ten 

advenatne van zessentaxintich schellynghen chte pennynghen grooten sjaers dies hier over 

tvjde jaer van tgneghenste, ten gelycke 1 pond vi schele viiij deniers grooten  

Item Jan Dolf bewoonende een huuseken onder de halle gheteeckent met F verclaerst te 

bamesse xvc achtenzeventich betaelt thebbene anden heere zonder acquict – dus hier niet  

Ontfaen vanden voornoemde Jan Dolf in hueren houdende tvoornoemde huuseken de somme 

van een pondt dthien scellingen grooten spruutende over een jaer huushuere ghevallen te 

bamesse xvc neghenentzeventich – dus van ghelycke – i pond x schellingen grooen 

Item Gheleyn van Hondtschoote in hueren houdende een huuseken onder de halle en prijse 

van een pondt zes scellinghen achte penninghen grooten by jaere verclaerst de jaerschaere 

ende bamesse xvc achtenzeventich anden heere zonder quictans bethaelt hebbende daeromme 

hier – niet  

Ontfaen vanden voornoemde Gheleyn van Hondschote ter cause ende over de betaelinghe 

van een jaer huushuere ghevallen tsint jans messe xvc neghenentzeventich ter advenant van 

een pondt zes schellinghen achte penninghen grooten tsjaers dies compt hier over tvjde jaer 

van tneghenste ghelycke – i pond vi schele viiij deniers grooten  

Ontfaen vanden voornoemde Geleyn ter cause als vooren van een jaer huushuere ghevallen 

sint jans messe xvc tachtentich ten pryse voorschreven dus compt hier over tiijde jaer van 

tnegenschte te ghelycke – i pond xi schele viiij deniers grooten  

Item angaende Olivier de Conynck ghetrauwet hebbende de wedewe van Christiaen van 

Dycke in huren hebbende een huuseken onder de halle verclaerst betalynghe ghedaen 

thebbene over xvc achtenzeventich zonder acquict  - daeromme hier – niet  

Ontfaen vanden voornoemde Olivier ter cause van een jaer huushuere van tvoornoemde 

huuseken ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich ten advenante van een pondt thien 



schellingen grooten by jaere die hier over tviiijde jaer van tneghenste ghelycke – i pond x 

schele grooten  

Item Caerle van Wareghem bewoonende een huuseken onder de halle verclaerst betaelt 

thebben anden heere de jaerschare neghenentzeventich ghevallen thalf maerte par acquict die 

hij noch niet over ghebrocht en heeft – dies hier – niet  

Ontfaen vanden voornoemde Caerle ter cause van een jaer huushuure als in huure hebbende 

tvoornoemde huuseken ghevallen thalf maerte xvc tachtentich ten advenante van een pondt 

thien scellinghen grooten sjaers compt hier over tjste jaer van zessen ghelycke – i pond x 

schellingen grooten  

Item Ollivier Wycke heeft een stalleken onder de halle in hueren ghehadt ende zijne huere 

gheexpireert zijnde was verhuust ende es ledich ghehouden daeromme hier – memorie 

Ontfaen van Pieter Bruyneel als in hueren ghehadt hebbende een stalleken onder de halle ten 

advenante van zes schellinghen achte penninghen grooten by jaere ende dit over de huere van 

drie jaeren tlaetste ghevallen te lichtemesse xvc tachtentich  - dus hier i pond grooten  

 

1
ste

 somme – xv pond ij schele viij pennynghen  grooten 

 
 

Inventaris 

Aengaende tvleeschhuus onder de halle, jaerlicx verheurt te paesschen elck stal an 

diversche persoonen zoo hiernaer volcht.  

 

Ontfanck vande stallen inde vleeschhuus 

Ontfaen van Dieryck Liebaert over de huere van een vleeschstal van een jaere ghevallen te 

paesschen xvc tachtentich ten pryse van drie scellinghen zes penninghen grooten – tsamen dus 

hier – iij schele vj penningen grooten  

Ontfaen van Christiaen de Vroe over de huere van een vleeschstal van een jaere ghevallen te 

Paesschen xvc tachtentich – dus hier iij schele vj penninghen grooten 

Ontfaen van François de Vroe over de huere van een vleeschstal ghevallen als vooren – iij 

schele vi penningen grooten  

Ontfaen van Wullem Deroo over de huere van een vleeschstal ghevallen te Paesschen xvc 

tachtentich – dus hier iij schele vi penningen grooten  

Ontfaen van Allaerdt Deroo ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten 

Ontfaen van Eloy Merlene ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten 

Ontfaen van Fransoye Merlene ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten 

Ontfaen van Jan van Lovelde ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten 

Ontfaen van Lyoen Faes ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten 

Ontfaen van Fransoye Hans ter cause als vooren - iij schele vi penningen grooten 

Ontfaen van Fransoye Hardy over huere van een vleeschstal ghevallen te paesschen ende dit 

over de huere van twee jaeren, tlaetste ghevallen te Paesschen xvc tachtentich bedraeghende 

tsamen – vij schele grooten 

 

Ijde somme – ij pond ij schele grooten 

 

De laken halle metten tollen tmeterschip ende andere diversche tollen den voorseide 

heere van Sincte Bertins als temporeel heere toebehoort hebbende  



Item Christiaen van Beveren ende de wedewe Caerle Lauwyck als in pachte houdende de 

lakenhalle ende tmeterschip voor de somme van twintich ponden grooten by jaere, verclaersen 

betaelynghe ghedaen thebbene par acquict vander jaere xvc neghenentzeventich – dus hier 

niet.  

Item angaende van Emiliamus Millecamp als in huere hebbende tmeterschip ende de tol 

vanden vlasse vallende telcken paesschen feeste hebbende den voornoemde Emiliamus ten 

diverschen tyden beschreven ende en heeft alsnoch niet gheobedieert – daeromme hier over 

tjaer neghenentzeventich – memorie  

Item Meester Jacob Pillaerdt in hueren hebbende den tol vander beesten verclaerst betaelt 

thebbene de jaerschaere xvc achtenthzeventich zonder quictans daeromme hier – niet 

Ontfaen vnde voornoemde meester Jacob over de huere vanden voornoemde tol van twee 

jaeren ghevallen sint jansdaeghe vutganck ougst xvc neghenentzeventich ende tachtentich ten 

advenante van zesthien scelle achte penninghen grooten sjaers – dus hier over de voornoemde 

jaere - I pond xiiij schel iiij penningen grooten 

 

Tol vander buetermaerckt 

Item Adam Colaert heeft den voornoemde tol vande buetermaerckt ghehouden bedraeghende 

een denier parisis up elcken pandere zonder huere ofte pacht te gheven volghende zyn 

verclaers dus hier over de jaerschaere ghevallen Sint-Jansmesse xvc tachtentich – niet  

Folio vij 

Tol vande gaernemaerckt  

Item Anthuens de Waelly in pachte houdende de tol vander gaernemaerckt verclaerst de 

jaerschaere xvc achtentzeventich bethaelt thebbende par acquict – dus hier over voornoemde 

jaer – niet  

Ontfaen vande voornoemde Anthuens als in pachte houdende de voornoemde tol de somme 

van twintich schellingen grooten spruutende over een jaer huere ghevallen den xxiij ste 

october xvc neghenentzeventich – dus hier over tviijde jaer van tneghenste ghelycke i pond 

grooten 

 
Tcnaepschip vande warandeerders van de broode ende biere 

Ontfaen van Jacob de Mey als cnape vande warrandeerders tzelve officie in pachte hebbende, 

de somme van twintich scellinghen grooten ende dat over een jaer ghevallen in october xvc 

neghenentzeventich – dus hier ghelycke – i pond grooten  

 

Iijde somme – iij pond xiij schele iiij deniers grooten  

 

Calmage ende offoraege vande wijnen ende bieren 

Ontfaen van Clays Melis tresorier gheweist hebbende vanden jaer xvc acht en tzeventich over 

dofforaege ende calmage van de wijnen ende bieren vanden voornoemde jaere 

achtentzeventich heyndende sincte lucaes daghe xvc neghententzeventich de somme van 

zevenenttwintich ponden drie schellingen grooten blyckende by zeker billiet onder zijn 

hanteeckene - dus hier over tvoornoemde jaer ghelycke – xxvij pond iiij schellingen grooten  

 

De schoehalle  



Item Jan Trevanoire in hueren houdende de schoehalle zonder termyn van jaeren voor de 

somme van drie ponden thien scellinghen grooten, verclaerst de jaerschare xvc 

achtentzeventich betaelt thebbene zonder quictancie – daromme hier – niet  

Folio viij  

Ontfaen van den voornoemde Jan ter cause van een jaer huushuere van de voornoemde 

schoehalle de somme van drie ponden thien schellinghen grooten ghevallen te baefmesse xvc 

tneghenentzeventich maer overmits dat hy affirmeerde goet thebben anden voornoemde heere 

ende proost van dienste van treeden van een vel omme een paer bergen de somme van 

twintich schellinghen grooten ende de zelve alhier ghemynct – blijft reste – ij pond x schele 

grooten 

 

Tambacht vande huvetters 

Item tambacht vadne huudevetters hebbende in hueren ghehadt de lederhalle metten tol van 

dyen verclaersen de jaerschaere ghevallen St.- Jansmesse xvc neghenentzeventich betaelt 

thebbene zonder acquict – dus hier over tvoorseide jaer – niet  

Ontfaen vande gouverneurs vanden ambachte vande huvetterie ter cause vande voornoemde 

lederhalle ende tol, van eenen jaere ghevallen St. Jansmesse xvc lxxx ten advenante van twee 

ponden thien scellinghen grooten by jaere – dus compt hier ghelycke – ij pond x schele 

grooten 

 
 

Coornehalle ende weechhuus 

Item Jan Daten in pachte houdende de voornoemde Coornhalle ende weechschale verclaerst 

betalynghe ghedaen thebbene par acquict van een half jaer ghevallen te kersmesse xvc 

neghenentzeventich onderteeckent Dosremeulx (Doresmieulx) – daeromme hier voor 

memorie 

Ontfaen vanden voornoemde Jan Daten over de huere vanden voornoemde huuse van een half 

jaer ghevallen St. Jansmesse xvc tachtentich naer advenante van achthien ponden grooten by 

jaere compt hier over tvoorseide half jaer – ix pond grooten 

 

Iiijde somme – xvj pond iij schele grooten  

 

Muelenen ende muelenpachten des heere van Ste. Bertns toebehoorende 

 

Ontfaen van Caerle Deroo, muelenaere in pachte houdende de watermuelene ende 

wyntmuelene ghenaempt de coutermuelen met zeker partyen van lande medgaders de 

somme van twintich ponden grooten, spuurtende over twee halfve jaeren muelenpacht 

ghevallen te kerstmisse xvc neghenentwintich ende Sint Jansmesse xvc tachtentich dus compt  

Folio ix 

Hier over teerste van tneghenste jaer ghelycke – xx pond grooten 

Item Adriaen Vlamynck, muelenare in pachte houdende de Zwyntlandt muelene met daer 

vier ghemeten en half lande, behuist ende behooft, verclaerst betaelynghe ghedaen thebben 

vande jaere xvc achtenzeventich par acquict ende daeromme hier – niet  

Ontfaen vanden voornoemde Adriaen, muelenare over een jaer muelenpacht ghevallen St. 

Jansmesse xvc neghenentzeventich betalende ten twee payementen kersmesse 

neghenentzeventich ende Sint Jansmesse tachtentich daer naer ten advenante van veerthien 

ponden grooten tsjaers ende dit over tweede van txij jaer ende hier ghelycke – xiiij pond 

grooten  



Item tambacht van de huvetters hebben een schorse muelene vanden voornoemde proost 

in hueren – verclaersen betalynghe ghedaen thebben vanden jaere xvc achtenzeventich 

ghevallen te bamesse par acquict – daeromme alhier memorie  

Ontfaen vande gouverneurs vande huvetterie ter cause ende over de huere vande voornoemde 

muelene ende dit over een jaer ghevallen te Bamesse vxc neghenentzeventich ten advenante 

van thien ponden grooten by jaere ende dit over het xxste van txxxste jaer – dus compt hier 

ghelycke – x pnd grooten 

 

Vde  somme – xl iij pond grooten 

 

Huusinghen 

Inventaris 

Hier naer volghende zyn de huusinghen staende binnen de stede van Poperinghe gheannoteert 

ende ghezaiseirt toebehoorende gheestelicke ende weerelicke persoonen hemlieden houdende 

met de ghedestmierde steden ende provynchen.  

 

Item angaende thuus ende erfve van Jan Wyts ghevlucht, staende ande westende vande 

Vlamingstraete es ghevonden ledich vanden jaere xvc neghenentzeventich – daeromme hier – 

niet  

Item angaende vande huuse toebehoorende ende achterghelaten bij Pieter Everaerdt staende 

ende ligghende ande westzyde vande Nieuwe Maerct es ledich ghevonden vande jaere xvc 

neghenentzeventich – daeromme hier – niet  

Folio x 

Item angaende vande huize toebehoorende ende achterghelaten by meester Jacob 

Merschaert pbre, ghevlucht staende ende ligghende an de noortzyde vande Papestraete – es 

bewoont gheweest by Jaspar Philippe gratis tot Sint Jansmesse xvc tachentich – dus hier – 

memorie 

Item angaende thuus ende erfve toebehoorende ende achterghelaten bij Pieter Everart 

staende op de Nieuwe marckt daer Jacob Lammoot in woonachtich es, heeft vanden jaere 

xvc neghenentzeventich ledich ghestaen – daeromme hier – niet 

Item angaende vande huuse toebehoorende ende achterghelaten by Pieter Everart ghevlucht 

daer Van Waterleet in woonende es - verclaerst de jaerschaere xvc neghenentzeventich 

betaelt thebben, bewoont tzelve huus zonder huere ofte pacht – daeromme hier – niet 

Ontfaen van Pieter Pardieu in hueren hebbende thuus van Pieter Everart ghevlucht voor de 

somme van twee ponden grooten by jaere  ende dit over een jaere ghevallen de ijden 

september xvc neghenentzeventich wesende tweede jaer van tzevenste – dus compt hier 

ghelycke – ij pond grooten 

Item angaende thuus ende erfve toebehoorende ende achterghelaten van Mahieu van 

Renynghe ande zuuteynde vander Gasthuusstraete es bewoont gheweest tot Sint Jansmesse 

tachtentich gratis bij eenen Joos de Back, pauper, daeromme hier – niet  

Item angaende thuus ende erfve toebehoorende ende achterghelaten by Jan Wyts staende 

ande oostzyde vande Leverstrate bewoont by Jan Struyve – verclaerst de Baemesse 

neghenentzeventich den proprietaris betaelt thebben daeromme hier – niet  

Item angaende thuus ende erfve toebehoorende ende achterghelaten by Jan Wyts staende 

ande oostzyde van de Leverstrate van noorden tvoorseide huus, bewoont by Jan Sherjansse 

verclaerst de baemesse neghenentzeventich betaelt thebben – daeromme hier – niet  

Folio xi 

Item angaende thuus ende erfve staende inde Papestrate toebehoorende meester Jacob 

Merschaert pbre, daer de wedewe van meester Christiaen Deroo woonende es, heeft tzelve 

huus bewoont gratis by verclaerse tot Sint Jansmesse xvc tachtentich – daeromme hier – niet  



 

Vjde somme – ij pond grooten  

 

Item meester Jan Beyens als ontfanghere gheweest hebbende vande cleene renten als van 

erfvelicke renten, cheinsrenten, huere ende cappitale renten onder de stede ende cuere van 

Poperynghe den heere van Sinte Bertins als temporeel heere van Poperynghe toebehoorende, 

heeft zynen ontfanck gherenunchiert ende overghegheven ande voornoemde heere alst blyckt 

by zeker extraict van copie autentycq onderteeckent Mazeman  

doceert zijne betaelynghe van zijne intermyse in daten vanden xxste in september xvc 

achtentzeventich onder teeckent Persimille - Verclaerst ooc alle de bewysen dien angaende 

gheexhibeert ende ghesubmeert thebben in handen vanden generalen ontfanghere vanden 

heere van Sinte Bertins – daeromme tzelve hier voor – memorie  

 

Ontfanck van erfvelicke cheinsen opden coutere  
Binnen der stede van Poperynghe den voornoemde heere van Sinte Bertins toebehoorende 

heffende op zeker lande, ende vallende telcker kersmesse ende dat vanden jaere xvc 

neghentzeventich metghaders vande achterheyt vanden jaere achtenzeventich als hier naer 

volght  

Ontfaen van Gheleyn  vander Marle met zijne complicen ter cause vanden cheyns van 

neghenthien schelle parisis tsjaers op achtenveertich roeden lants in twee hoffsteden ande 

beestenmarkt ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc 

neghenentzeventich – compt iiij schele ij deniers grooten  

Ontfaen van Rogier van Ghendt ter cause van cheyns van zevenendertich schellinghen zes 

penninghen parisis jaers op een lyne preter drie roeden lants onder de Croone ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetsten ghevallen ter kersmesse xvc neghentzeventich – compt vj 

schellingen iij deniers grooten  

Ontfaen vanden voornoemde Rogier van Ghendt ter cause vanden cheyns van acht 

schellinghen drie penninghen parisis sjaers op eenentwintich roeden lants en half onder de 

Cleene Croone ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te bafmesse xvc 

neghen ende tzeventich – compt – i schelling iiij deniers grooten vij 

Folio 12 

Ontfaen van Matheus de Fieux ter cause vande cheyns van acht scellinghen zes penninghen 

parisis sjaers op eenentwintich roeden en half lants ende dit over tverloop van twee jaeren 

tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt i pond v schellingen grooten 

Ontfaen van Mathys Loy ter cause van cheyns van zevenenvyftich schellinghen twee 

penningen parisis tsjaers op een half ghemet preter twee roeden lants onder thuus daer Frans 

Raelynck woonende was ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te 

kersmesse xvc neghenenzeventich – compt – ix schellingen vj penningen grooten  

Ontfaen vanden disch ende tgasthuus van Poperynghe ter cause vanden cheyns van neghen 

schellingen acht penninghen parisis sjaers op vyfventwintich roeden lants ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenenzeventich – compt i 

schelling vij deniers grooten  

Item angaende Jan Godduyt gheldende sjaers vierentwintich scellinghen zes penninghen 

parisis op tweentzestich roeden lants jeghens derfve van Mathys Loy, refuseert betaelinghe 

overmits zijn goedt ghesaisirt es vande Waelen, daeromme hier over de jaeren xvc 

achtentzeventich ende neghenentzeventich ghevallen als vooren – memorie  

Item angaende de voornoemde Jan Godduyt gheldende sjaers neghen scellinghen achte 

penninghen parisis op vijfentwintich roeden lants jeghens erfve van Matheus de Puex, 

refuseert betaelynghe als vooren daeromme hier over de voornoemde twee jaeren ghevallen 

als boven – memorie 



 
Item de voornoemde Jan gheldende sjaers thien scellinghen zes penninghen parisis op 

zevententwintich roeden lants ghenaempt tGroot Heerke, refuseert betaelynghe als vooren  

daeromme hier over de voornoemde twee jaeren ghevallen als boven – memorie  

Item angaende de voorseide Jan Godduyt gheldende sjaers achthien scellinghen thien 

penninghen parisis op veertich roeden lants jeghens derfve van Gillis Coppen, refuseert 

betaelynghe overmits zijn goedt ghesaisiert es als vooren daeromme hier over de voornoemde 

twee jaeren – memorie  

Folio 13 

Ontfaen van Willem de Rycke ter cause vande cheyns van vijf ponden veerthien schellinghen 

parisis sjaers op een ghemet preter vijf roeden lants jeghens derfve van Mathys Loy ende dit 

over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – 

compt – xiv schellingen grooten 

Ontfaen vanden voornoemde Willem ter cause van de cheyns van drie ponden neghen 

schellinghen parisis sjaers op drie vierendeel vijf roeden lants ende dit over tverloop van twee 

jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghen en tzeventich – compt – xiiij schele x 

deniers grooten  

Ontfaen vanden voornoemde Willem ter cause vande cheyns van neghenentwintich 

schellinghen parisis sjaers op een vierendeel lants jeghens derfve van Franchois Aucx ende 

dit over tverloop van twee jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich 

compt – iiij schele x deniers grooten 

Ontfaen vanden voornoemde Willem Derycke ter cause vanden cheyns van drie ponden 

achtien schelle parisis sjaers op twee lynen vier roeden lants ghenaempt de Mane ende dit 

over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – 

compt – xiiij schele i deniers grooten  

Ontfaen vanden voornoemde Willem Derycke over de zusters van Sint Jans ter cause 

vanden cheyns van eenenveertich scellinghen thien penninghen parisis tsjaers op een lyne 

achte roeden lants ende dit over tverloop van twee jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc 

neghenentzeventich – compt – vi schele xi deniers grooten  

Ontfaen van Francois Hans ter cause vanden cheyns van vijf ponden achttien schele parsisis 

sjaers van een ghemet ende vijf roeden lants jeghens derfve van Vincent Leneel ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – 

xix schele viij deniers grooten 

Ontfaen vanden voornoemde Francoys ter cause vande cheyns van vijfenveertich scellinghen 

neghen penninghen parisis sjaers op een lyne achtien roeden en half lants an tstrekstraetgen 

ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghe en tzeventich 

– compt – vij schele vij deniers grooten  

Ontfaen van Francoys Leneel ter cause vanden cheyns van zeven ponden vyf scellinghen 

parisis sjaers op vyf viernedeel lants ende dit over tverloop van twee jaeren ghevallen als 

vooren compt – i pond iiij schele ij deniers grooten  

Folio 14 

Ontfaen van Caerle de Schottere ter cause vanden cheyns van acht pondt een schele neghen 

penninghen parisis sjaers op vier lijnen achtien roeden lants ende dit over tverloop van twee 

jaere tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt i pond vi schele vi 

deniers grooten 

Ontfaen vanden voornoemde Caerle ter cause vande cheyns van aeleven scellinghen achte 

penninghen parisis sjaers op dertich roeden lants ende dit over tverloop van twee jaeren 

tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich compt i schele xi deniers grooten  



Ontfaen van Jacob Lodyck ter cause vande cheyns van twintich schellinghen een penning 

parisis sjaers op tweenvichtich roeden lants ghenaempt de platte beurze ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghentzeventich – compt i iij 

schele iiij deniers grooten  

Ontfaen van Pieter Hendryx ter  cause van de cheyns van eenenvichtich schellinghen vier 

penninghen parisis sjaers op een lyne tweendertich roeden lants ende dit over tverloop van 

twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – viij schel vi 

deniers grooten  

Ontfaen van de voornoemde Pieter Hendryx ter cause van de cheyns van tweendertich schele 

acht penninghen parisis sjaers op een vierendeel neghen roeden lants jeghens derfve vanden 

heere ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc 

neghenentzeventich – compt – v schele  v deniers grooten 

Ontfaen van Jan van Westbrouck ter cause van de cheyns van vijf ponden zeven schellingen 

parisis sjaers op drieentwintich roeden lants jeghens derfve van Willem de Rycke ende dit 

over tverloop van  twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmisse xvc neghenetzeventich – compt 

– xvij schel xi deniers grooten 

Ontfaen vanden voornoemde Jan ter cause vande cheyns van vijf ponden parisis sjaers op 

twee lynen tweentzestich roeden lants jeghens derfve vanden heere ende dit over tverloop van 

twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – xvj schele x 

deniers grooten 

Ontfaen van Jan de Pape ter cause van de cheyns van drie ponden achtich schellinghen zes 

penninghen parisis sjaers op twee lynen drie roeden langs anden Schipvaert ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – xiij schele 

i penningh grooten  

Folio 15 

Ontfaen vanden voornoemde Jan de Pape ter cause vanden cheyns van neghenentwintich 

schellinghen aeleven penninghen parisis sjaers op een lyne neghenendertich roeden lants ende 

dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – 

compt viiij schele iiij penningen grooten 

Ontfaen van Jacob Pincheel ter cause van cheyns van drieentwintich schellingen een penning 

parisis sjaers op tweentzestich roeden lants jeghens derfve van Pieter vande Steckele ende dit 

over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghentzeventich – compt 

iiij schele grooten 

Ontfaen vanden voornoemde Jacob Pincheel ter cause vanden cheyns van twee schellinghen 

zes penninghen parisis sjaers op zes roeden en half lants onder thuus daer hy woonachtich es 

ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich 

– compt v penningen grooten 

Ontfaen van Clement Alens ter cause van cheyns van eenentwintich schele parisis sjaers op 

een lyne tweeendertich roeden lants ande noortzyde vande coutere ende dit over tverloop van 

twee jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt viij schele vi 

penninghen grooten  

Ontfaen vanden voornoemde Clement Alens ter cause vanden cheyns van dertich schellinghen 

parisis sjaers op een vierendeel drie roeden lants in twee hoffstedekens  ande vuyle beke ende 

dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – 

compt – v schele grooten 

Ontfaen vanden voorseide Clement ter cause van de cheyns van achtenvichtich schele parisis 

sjaers op een half ghemet lants ghenaempt de Doot ende dit over tverloop van twee jaeren 

tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ix schele viij penninghen 

grooten  



Ontfaen vanden voornoemde Clement ter cause van de cheyns van neghentien schellingen 

parisis sjaers op achtenveertich roeden lants ant Streckstraetgen ende dit over tverloop van 

twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich compt iiij schele ij 

penningen grooten 

Ontfaen van Mailliaert Alens ter cause van de cheyns van neghenendertich schellinghen vijf 

penninghen parisis sjaers op een lyne twee roeden lants jeghens derfve van Jan de Pape ende 

dit over tverloop van twee jaeren ghevallen als vooren – compt – vj schele vj penninghen 

grooten  

Folio 16 

Ontfaen van Pieter de Worm ter cause vande cheyns van achte pondt een schele neghen 

penninghen parisis sjaers op vier lynen achtien roeden lants over doosteynde van 

tstreckstraetgen ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc 

neghenentzeventich – compt – i pond vi schel xi deniers grooten 

Ontfaen vande voornoemde Pieter ter cause vanden cheyns van zeven ponden vijf 

schellinghen parisis sjaers op vijf vierendeel lants an derfve van Gayffer van Burcken ende 

dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – 

compt i pond iij schele ij deniers grooten  

Ontfaen vanden voornoemde Pieter ter cause van cheyns van zeventwintich schellinghen drie 

penninghen parisis sjaers op tzeventich roeden lants jeghens derfve van Christiaen Doene 

ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich 

– compt – iiij schele vj deniers grooten 

Ontfaen van Gillis Coppen ter cause vanden cheyns van twee schellinghen neghen 

penninghen parisis sjaers op derfve onder zijn huus ende dit over tverloop van twee jaeren 

tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – vj deniers grooten  

Ontfaen van Gayffer van Burcken ter cause vanden cheyns van zes pond acht schellinghen 

zes penninghen parisis sjaers op een ghemet tweeendertich roeden lants – ende dit over 

tverloop van twee jaeren  - tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – 

1 pond i schelling v deniers grooten  

Ontfaen van Pieter vande Stechele ter cause van de cheyns van zesthien schellinghen zeven 

penninghen parisis sjaers op tweeendertich roeden lants die Clays van Enode in hueren heeft 

ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen ter kersmesse xvc achtentzeventich – 

compt ij schele ix penninghen grooten 

Ontfaen van Jan Pampsoen ter cause van cheyns van zesthien schele drie penninghen parisis 

sjaers op eenenveertich roeden lants daer den zelven Jan woonachtich es ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ij 

schel viij deniers grooten 

Ontfaen vanden voornoemde Jan ter cause van de cheyns van zesthien scellinghen drie 

penninghen parisis sjaers op eenenveertich roeden lants in streckstraetgen ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt x 

penninghen grooten 

Ontfaen van Pieter Christiaen ter cause van de cheins van vijf schellinghen zes pennyngen 

parisis tsjaers op veertich roeden lants daer de voornoemde Pieter woonachtich es ende dit 

over tverloop van twee jaeren ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – comt x 

schellinghen xij deniers grooten  

Ontfaen van de voornoemde Pieter ter cause vande cheyns van eenentwintich schellinghen 

vier penninghen parisis sjaers op vijfvenvichtich roeden lants jeghens derfve van Clays vande 

Enode ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghen en 

tzeventich – compt iiij schel vj deniers grooten  

Ontfaen van Clays vanden Enode ter cause van de cheyns van neghen schellinghen acht 

penninghen parisis sjaers op vijfentwintich roeden en half en half lants byden coutere ende dit 



over tverloop van twee jaer – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – is 

schele vij deneirs grooten  

Ontfaen van Hendryck Arnout ter cause vande cheyns van twaelf schellinghen vier 

penninghen parisis sjaers op tweendertich roeden lants ende dit over tverloop van twee jaeren 

tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ij schele grooten  

Ontfaen van Clays Rougier ter cause van de cheyns van achte schellingen vier penninghen 

parisis sjaers op eenentwintich roeden en half lants ende dit over tverloop van twee jaeren 

tlaeste ghevallen te kersmesse vxc neghenentzeventich – compt i schele iiij penninghen 

grooten 

Ontfaen van Caerle Doen ter cause vanden cheyns van aelleven schellinghe achte penninghen 

parisis sjaers op dertich roeden lants daer hy woonachtich es ende dit over tverloop van twee 

jaeren – laetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt i schele xi deniers 

grooten  

Ontfaen van Jooris de Bouvyne de jonghe ter cause van den cheyns van drientwintich 

schellinghen vier penningen parisis sjaers op tzestich roeden lants an derfve van Pieter 

Deworme ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc 

neghenentzeventich – compt iij schele x deniers grooten 

Ontfaen van Pieter Hendryx als voocht vande kynderen van Matheus de Pape ter cause 

vanden cheyns van zeventhien schellingen vijf penningen parisis sjaers ende dit over tverloop 

van twee jaeren ghevallen als vooren – compt ij schele x deniers grooten  

Folio 17 

Ontfaen van Pieter van Bambeke ter cause van de cheyns van twaelfs schellingen vier 

penninghen parisis sjaers op tweendertich roeden lants daer hij woonachtich es ende dit over 

het tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt 

ij schel viiij deniers grooten  

Ontfaen van Joos de Nuewelaere ter cause vande cheyns van twaelff schellingen vier 

penningen parisis sjaers op tweendertich roeden lants achter tzusterhuus ende dit over het 

verloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ij 

schele grooten  

Ontfaen van Gheleyn de Byzere doude ter cause vanden cheyns van veerthien schele zes 

penningen parisis sjaers op zevenendertich roeden en half lants onder zijn huus ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ij 

schele v deniers grooten 

Ontfaen van Chrispiaen Iben ter cause vander cheyns van achtien schellingen parisis sjaers 

op derfve onder zijn huus daer hy wonachtich es ende dit over tverloop van twee jaeren 

tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt iij schele grooten  

Ontfaen van Jan de Conynck ter cause vande cheyns van thien schelingen zes penningen 

parisis sjaers op zevenentvichtich roeden latns onder twee huusekens ende dit over tverloop 

van twee jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt i schele ix 

deniers grooten  

Ontfaen vande wedewe Gheleyn Deroo ter cause vanden cheyns van drie schellingen twee 

penninghen parisis sjaers op achte roeden lants ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste 

ghevallen te kersmesse xvc neghen ende tzeventich – compt vi deniers grooten 

Ontfaen vande wedewe Jacob Maes ter cause vande cheyns van zeven schele thien 

penningen parisis sjaers op twintich roeden lants ende dit over tverloop van twee jaeren – 

tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt i schele iiij deniers grooten 

Ontfaen van Jeroom Faes ter cause vander cheyns van aelleven schellinghen parisis by jaere 

op derfve onder zijn huus ende dit over tverloop van twee jaeren – tlaetste ghevallen te 

kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – i schele x deniers grooten  



Ontfaen van Chrispiaen de Rycke ter cause vanden cheyns van drie schele zes penningen 

parisis by jaere op neghen roeden lants onder zijn huusekens ende dit over tverloop van twee 

jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – vij deniers grooten  

Ontfaen  van Jan Tant ter cause vande cheyns van twaelf schellingen drie penninghen parisis 

sjaers op tweeendertich roeden en half lants onder zijn huus ende dit over tverloop van twee 

jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt ij schele viiij deniers 

grooten  

Ontfaen vande kerckmeesters vander kercke van Sint Jans ter cause vanden cheyns van 

zeven schellingen twee penningen parisis by jaere op achtien roeden en half lants 

toebehoorende theylich cruusghilde ende dit over tverloop van twee jaeren – tlaetste 

ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt I schele ij deniers grooten 

Ontfaen vande voornoemde kerkmeesters van Sint Jans ter cause vanden cheins van achte 

schellingen elleven penningen parisis by jaere op xxiij roeden lants an het zusterhuus ende 

dit over tverloop van twee jaeren – tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghen en tzeventich – 

compt i schele v deniers grooten  

Ontfaen van Fransoys Tryssezone als vooghde vande kynderen Clays van Bambeke ter 

cause vanden cheyns van twaelf scellinghen vier penningen parisis by jaere op derfve daer 

Gillis Goenute wonachtich es – groot tweendertich roeden lants ende dit over tverloop van 

twee jaeren, tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt – ij schele 

grooten  

Ontfaen van Gheleyn Moenaert ter cause van de cheyns van tweeveertich schellinghen zeven 

penningen parisis sjaers op een lyne thien roeden lants onder de Cop ande Beestemaerckt 

ende dit over tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich 

– compt vij schele i denier grooten 

Ontfaen van Gregorus Cloribus ter cause vanden cheyns van drie ponden parisis sjaers op 

een half ghemet vijf roeden lants inde Cruuswech voor Sint Jans kercke ende dit over 

tverloop van twee jaeren tlaetste ghevallen te kersmesse xvc neghenentzeventich – compt x 

schele grooten 

Ontfaen van Jan Adam bewaerdere van Sinct Obrechts ghilde ter cause vanden cheyns van 

zeven schellingen twee penninghen parisis sjaers op achtien roeden en half lants voor Sinct 

Jans kercke ene dit over tverloop van twee jaeren ghevallen als vooren – compt – i schele ij 

deniers grooten  

Folio 20 

 

Cheynsen opden binne ackere ofte reckhof des heere van Sincte Bertins als temporeel 

heere der stede ende cuere van Poperinghe toebehoorende, vallende telcker bamesse 

ende dit vande jaere ende bamesse xvc neghen ende tzeventich  

 

Ontfaen van Pieter  Petsier ter cause vanden cheyns over derfve onder zijn huus van vijf 

schellinghen acht penningen grooten ten jaere ende dit vanden jaere xvc neghenentzeventich 

dus hier ghelycke – v schellinge viij deniers grooten  

Ontfaen van Symon Debackere ter cause van de cheyns van achtien schellingen parisis by 

jaere over derfve onder zijn huus ende dit over het verloop vanden jaere xvc 

neghenentzeventich dus hier ghelycke – i schele vj deniers grooten  

Ontfaen van Jan Pardoen ter cause vanden cheyns van achtien scellingen parisis by jaere 

over derfve onder zyn huus ende dit over tverloop vanden jaere xvc neghenentzeventich – dus 

hier ghelycke – 1 schele vj deniers grooten  

Ontfaen van Jan Bayeux ter cause vanden cheyns van dertich schellingen parisis sjaers over 

derfve onder zijn huus ende dit over het verloop vanden jaere xvc neghenentzeventich – dus 

hier ghelycke – ij schel vj deniers grooten 



Ontfaen van Pieter Bertin ter cause vanden cheyns van twintich schellingen parisis by jaere 

over derfve onder zijn huus ende dit over het verloop vanden jaere xvc neghenentzeventich – 

dus hier ghelycke – i schele viij deniers grooten 

Ontfaen vande wedewe Gheleyn vander Walle ter cause vanden cheyns van achtenveertich 

schellinghen parisis by jaere over derfve onder haer huus ende dit over het verloop vanden 

jaere xvc neghenentzeventich – dus hier iiij schele grooten 

Ontfaen van Chrispiaen Verhaeghe ter cause vande cheyns van achtentwintich scellinghen 

parisis sjaers over derfve onder zijn huus ende dit over het verloop vanden jaere xvc neghen 

ende tzeventich - Dus hier ghelycke – ij schele iiij deniers grooten  

Ontfaen van Jacques van Waterleet ter cause vande cheyns van vijfendertich schellinghen 

parisis by jaere over derfve onder zijn huus ende dit over het verloop vanden jaere ende 

bamesse xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke ij schele xi deniers grooten  

Folio 21 

Ontfaen van Martyncken Tvos wedewe van Gayffer Wyts ter cause vanden cheyns van drie 

pond parisis by jaere op derfve onder haer huus ende dit over tverloop vanden jaere ende 

bamesse xvc neghenentzeventich – dus hier ix schele grooten 

 
Vijde somme – xxij pond xij schele viij deniers grooten  

 



Ontfancke van lantspachten binnen de stede van Poperynghe ende daer buuten den heere van 

Sinct Bertins in Sinct Omaers ende andere ghestelicke ende werlicke persoonen 

toebehoorende als hier naer volcht  

 

Leverstraete  

Ontfaen van Antheun van Losvelde ter cause van twee jaeren landspacht over derfve 

ligghende onder zijn huus tleste ghevallen tsinct Jansmesse xvc tachtentcih ten advenante van 

vijf scellinghen grooten by jaere – dus hier over de voornoemde twee jaeren – x schele 

grooten  

Ontfaen Eloy Merlevede  pachter van drie vierendeels lants toebehoorende den proost ten 

pryse van twintich schellingen grooten by jaere ende dit van eenen jaere landspacht ghevallen 

te bamesse xvc neghenentzeventich – dus hier – xx schele grooten 

Item Guilianus Vergheys over cheynspachte van eenen vierendeel zessentwintich roeden 

lants toebehoorende tconvent van Sincte Bertins in Sinct Omaers doceert betaelt thebben par 

acquict vanden jaere xvc neghenentzevetnich ghevallen te kersmesse – dus hier – niet  

Item Joos Vander Maerle in pachte houdende vanden proost zes ghemeten en half lants 

onder ghers ende hommelhof voor de somme van vier ponden grooten sjaers doceert betaelt 

thebben anden proost op de bamesse xvc neghenentzeventich de somme van drie ponden 

derthien scellinghen vier penningen grooten par acquict van de xvde novembris lxxix – dus 

hier memorie  

Ontfaen vanden voornoemde Joos pachter vanden voornoemde prosye over de vulle 

betaelinghe van de voornoemde jaerschaere – de somme van vj schele viij deniers grooten 

Ontfaen van Mahieu Vander Valeye pachter van zeker erfve onder zijn huis toebehoorende 

den proost zonder termyn van jaeren de somme van zes schellinghen achte penninghen 

grooten ende dit over een jaer huuspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich – dus 

hier vi schel viij deniers grooten  

Folio 22 

Item angaende Martyncken wedewe Gayffer Wyts in hueren houdende vande proost van 

Sincte Bertins den partye van twee lijnen tweedertich roeden hommelhof voor de somme van 

thien ponden parisis sjaers – doceert de bamesse xvc lxxviij ende neghenentzeventich betaelt 

thebben in handen van meester Jan Mazeman par acquict – dus memorie 

Nieumarckt 

Ontfaen van Jacob Griet van de lande ligghende onder zijn huus toebehoorende den proost 

de somme van vichtien schelle grooten spruutende over twee jaeren langspacht – tlaetste 

ghevallen tsint jansmesse xvc tachentich ten adventante van zeven schellinghen zes 

penninghen grooten sjaers – dus hier over de voornoemde twee jaeren – xv schele grooten 

Yperstrate  

Item Joos Roens pachter van zeker erfve onder zijn huus danof de vijf delen van zessen 

toebehoorende Pieter Everaert ghevlucht; ghemeene met Caerle de Schottere – verclaerst 

ende doceert betaelt thebbene de jaerschaere ghevallen den xvj in november xvc 

neghenentzeventich – dus hier – niet  

Oosthouck  

Ontfaen van Francois de Nuewelaere pachter vande proost in pachte houdende drie ghemet 

lants ofte daerontrent eenen termijn van twee jaeren voor de somme van een pond vijf 

schellingen grooten by jaere ende dit over tvijde jaer van twaelfste ghevallen te bamesse xvc 

neghenentzeventich – dus hier i pond v schele grooten  

Ontfaen van Jacob Clement pachter van de proost in pachte houdende vijf vierendeel lants 

ofte daerontrent eenen termyn van neghen jaeren voor de somme van aelleven schellinghen 

achte penninghen sjaers ende dit over tviijde jaer van tneghenste ghevallen te bamesse xvc 

neghenentachtetich – dus hier xi schele viij deniers grooten  



Ontfaen van Pieter de Wyntere pachter van de proost in pachte houdende zeven vierendeelen 

lants ofte daerontrent eenen termijn van neghen jaeren voor de somme van derthien 

scellinghen vier penninghen grooten sjaers ende dit over het viijde jaer van tneghenste 

ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich – dus hier xiiij schele iiij deniers grooten 

Edewaerthouck  

Ontfaen van Pieter Haezebaert pachter vande proost in pachte houdende neghen ghemet 

lants ofte daerontrent eenen termyn van neghen jaeren voor de somme van twee ponden 

derthien schellinghen vier penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht 

ghevallen te baemesse  

Folio 23 

Vichtien hondert neghenentzeventich wesende teerste jaer van tneghenste – dus hier ij pond 

xiiij schele iiij deniers grooten 

Ontfaen vande wedewe Thomaes van Reninghe, pachtighe vanden proost, in pachte 

houdende twee ghemeten en half lants ofte daerontrent eenen termijn van neghen ajeren de 

somme van een pondt zesthien scellingen achte penninghen grooten ende dit over een jaer 

landspacht ghevallen te baemesse xvc neghenentzeventich wesende jaer … jaer van 

tneghenste – dus hier i pond xvi schele viiij deniers grooten 

Ontfaen van Clays Ryckewaert pachter vande proost in pachte houdende onderhalf ghemet 

lants ofte daerontrent eenen termijn van neghen jaeren voor derthien scellingen vier 

penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te baemesse xvc 

neghenentzeventich wesende tviiijde jaer van tneghenste – dus hier xiij schele iiij deniers 

grooten 

Ontfaen van Pieter Rouvroy pachter van de proost in pachte houdende vijf vierendeel lants 

ofte daerontrent den termijn van twaelf jaeren voor de somme van thien scellinghen grooten 

sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te baemesse xvc neghenentzeventich 

weesen tiiijde jaer van twaelffste – dus hier x schel grooten  

Item Jan Broudou pachter vanden proost in pachte houdende derthien ghemeten lants ofte 

daerontrent onder ghers ende zaylant een termijn van zes jaeren – doceert ende verclaerst 

betaelinghe ghedaqen thebbene vanden jaere xvc neghenentzeventich par acquict – dus hier – 

niet 

Ontfaen van Maillaert de Nuewelaere, pachter vanden proost in hueren houdende neghen 

ghemet en half lants ofte daerontrent den termijn van twaelf jaeren voor de somme van vijf 

ponden grooten tsjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te baemesse xvc 

neghenentzeventich wesende tneghenste jaer van twaelfste – dus hier – v pond grooten  

Ontfaen van Joos Cristynsone pachter vande proost in hueren houdende drie vierendeelen 

lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren voor de somme van vijf schellinghen 

thien penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te baemesse xvc 

neghenentzeventich wesende tvde jaer van tneghenste – dus hier – v schele x deniers grooten 

Ontfaen van Jan Ryckewaerdt pachter vande proost ende in hueren houdende zeven 

vierendeelen lants ofte daerontrent eenen termijn van neghen jaeren voor de somme van 

twaelf schellinghen zes penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen 

te bamesse xvc neghenentzeventich wesende tviijde jaer van tneghenste – dus hier – xij schele 

vj deniers grooten  

Folio 23 

Item meester Jan Mazeman, pachter vanden proost ende in hueren houdende drie ghemeten 

gherslant den termijn van neghen jaeren voor de somme van drie ponden grooten by jaere – 

doceert betaelinghe ghedaen thebben anden proost par acquict vanden jaere xvc 

neghenentzeventich – dus hier – niet 

Haeghebaerthouck 



Item Mathijs Moreel, pachter vanden proost in hueren houdende vier lynen achte roeden 

lants eenen termijn van neghen jaeren ten prijse van zes schellnghen achte penninghen 

grooten tsjaers verclaerst betaelt thebben de halfmaerte xvc neghenentzeventich – daromme 

alhier – niet  

Ontfaen van Mathijs Moreel, voornoemd, pachter vande proost en in hueren houdende de 

voornoemde vier lijnen achte roeden lants eenen termijn van neghen jaeren ten pryze van zes 

schellinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen thalf 

maerte xvc tachtentich wesende tvjde jaer van tneghenste – dus hier ghelycke vi schel viij 

deniers grooten.  

Item Willem Meese, nu Willem de Byzere, pachtter ende in hueren houdende twee ghemeten 

lants ofte daerontrent toebehoorende Pieter Everaert ghevlucht;  den termijn van neghen 

jaeren ten pryze van een pondt derthien schellinghen vier penninghen grooten sjaers – 

verclaerst ende doceert betaelinghe ghedaen theben vander jaer xvc neghenentzeventich par 

acquict – daeromm hier – niet  

Ontfaen van Mailliaert Vanden Berghe filius Silvester, pachter  ende in hueren houdende 

van joncheer ….. niet ingevuld …. Heere van Torre, levende met de malcontenten een partije 

van zesthien ghemet lants ofte daerontrent ghenaempt tSappeleen, een termijn van zesthien 

jaeren voor de somme van elleven ponden grooten by jaere ende dit over een jaere ghevallen 

te bamesse xvc neghen en tzeventich – dus hier ghelycke xj pond grooten  

Lyssenthouck  
Item Jan Boy in zyne leven gheweest hebbende pachter vanden proost van een ghemet lants 

ofte daerontrent voor de somme van vijf schellinghen grooten by jaere maer overmits dat 

tzynder doot gheen goedt ghehouden es; jae meer schulden dan goedt, zoo es hier over tjaer 

xvc neghentzeventich – niet  

Folio xxv 

Ontfaen van Alaerdt Brewaere pachter vande proost in hueren houdende zes ghemeten lants 

ofte daerontrent eenen termijn van twaelf jaeren ten pryse van twee ponden zesthien 

schellinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te 

bamesse xvc neghenetzeventich wesende tijde jaer van twaelfste – dus hier ij pond xvi schele 

viij deniers grooten 

Ontfaen vane wedewe Adriaen Degroote, in pachte  houdende twee lynen xix roeden lants 

van de proost een termijn van neghen jaeren ten pryze van vijf schellinghen grooten sjaers 

ende dit over een jaer ghevallen te bamesse xvc tachtentich wesende tlaetste jaer van  haeren 

pacht – dus comt hier – v schele grooten 

Ontfaen van Pieter van Hellacker in pachte ghnomen hebbende ter hauste vier lynen preter 

vij roeden lants toebehoorende de proost, een termijn van drie jaeren ten pryze van zes 

ponden parisis by jaere ende dit over een jaer ghevallen te bamese xvc tachtentich wezen eiste 

iijde jaere comt – x schele grooten  

Ontfaen van Andries Machelis, in pachte houdende twee ghemet een vierendeel lants van de 

proost eenen termijn van neghen jaren ten pryse van zesthien scellinghen achte penninghen 

grooten sjaers ende dit over een jaere ghevallen te bamesse xvc tachtentich  

 

neghentzeventich, wesende tweede jaer van tachenste- dus hier ghelycke – xvi schel viij 

deniers grooten  

Item Gillis Metsu pachter vanden proost ende in hueren houdende vier ghemeten lants ofte 

daerontrent eenen termijn van thien jaeren ten pryse van twee ponden grooten sjaers verclaerst 

betaelynghe anden voornoemde proost ghedaen thebbene van de jaere xvc 

neghenentzeventich – daeromme alhier – niet  

Ontfaen vande wedwe Pieter de Felle pachtighe vanden proost ende in hueren houdende vier 

lynen lants ofte daer ontrent eenen termijn van vijf jaeren ten pryse van thien schellinghen 



grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc neghentzeventich 

wesende tvierde jaer van tvyfste – dus hier x schele grooten  

Folio 26 

Item Alaert de Groote in pachte ghehouden hebbende vanden proost twee ghemeten zesthien 

roeden lants ofte daerontrent elst wesende eenen termijn van … jaeren ten pryse van twaelf 

schellinghen grooten sjaers maer overmits de voornoemde pachter overleden es ende de 

aeldynghen ten diverschen tyden beschreven gheweest thebben ende niet ghecompareert en 

hebben danof gheen bewys alsnoch connen ghecryghen daeromme en es hier over de bamesse 

xvc neghen en tzeventich niet ontfaen – dus hier memorie  

Item de wedewe Mailliaert Pardoen, pachteghe vanden proost in pachte houdende drie 

vierendeelen lants ofte daerontrent een termijn van … jaeren ten pryse van twee scellinghen 

zes penninghen grooten sjaers ende de gelycke ten diverschen tyden bescrheven gheweest 

ende niet ghecompareert ende overzulcx ende es vanden jaere xvc neghenentzeventich niet 

ontfaen daeromme alhier – memorie  

Ontfaen van Willem Vermuelen pachter van de proost ende in hueren houdende vijf 

vierendelen lants ofte daerontent den termijn van twaelf jaeren ten pryse van zes schellinghen 

achte penninghen grooten tsjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te baemesse xvc 

neghenentzeventich – dus hier vi schele viij deniers grooten  

 
Wipperhouck  

Ontfaen van Clays Queecke pachter van joncheer Pieter de Berty, cause uxoris in pachte 

houdende een behuisde hofstede groot eenenveertich ghemeten lants den termijn van twaelf 

jaeren ten pryse van twintich ponden thien schellinghen grooten tsjaers ende dit over een jaer 

landspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich – dus hier xx pond x schele grooten  

Ontfaen van de voornoemde Clays Queecke in pachte houdende vanden voornoemde joncheer 

Pieter de Berty, zeven vierendeelen achtien roeden lants ofte daerontrent eenen termijn van 

twaelf jaeren ten pryse van een pondt drie schellinghen vier penninghen grooten tsjaers ende 

dit over een jaer lantspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventcih – dus hier i pond iij 

schele iiij deniers grooten  

Item Jacob Hazebaert pachter van joncheer Pieter de Berty in pachte houdende vier 

ghemeten twee lynen lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren ten pryse van drie 

ponden grooten sjaers en ten diverschen tyden beschreven gheweest ende niet ghecompareert 

ende overzulcx en es over jaere ende bamesse neghenentzeventich niet ontfaen daeromme 

hier memorie 

Folio xxvij  

Ontfaen van Jaquemyne van Enode, wedewe van Pieter Deroo, in pachte houdende van 

joncheer Pieter de Berty onderhalf ghemet preter vijf roeden lants den termijn van twaelf 

jaeren ten pryse van twintich schellinghen grooten by lande ende dit over een jaer landspacht 

ghevallen te bamesse xvc neghen en tzeventich – dus hier – xx schele grooten 

Ontfaen van Caerle Baenst, pachter ende in hueren houdende van joncheer Pieter de Berty, 

zes ghemeten zaylants ofte daerontrent de termijn van neghen jaeren voor de somme van een 

pondt zesthien schellinghe achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht 

ghevallen te bamesse xvc neghen en tzeventich wesende tvde jaer van tneghenste –dus hier -  

i pond xvi schele viij deniers grooten 

Item Fransoye Meeze in pachte houdende van de proost zeven vierendeelen lants ofte 

daerontrent eenen termijn van neghen jaeren voor de somme van achte scellinghen vier 

penninghen grooten sjaers vallende te bamesse es ten diverschen tyden beschreven gheweest 

ende niet ghecompareert daeromme hier over de baemesse xvc neghenentzeventich – 

memorie 



 
Hellehouck 

Item van Chrispiaen Debane, pachter ende in hueren houdende van den proost van 

Poperynghe vier lynen lants den termijn van neghen jaeren voor derthien schellinghen vier 

penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer lantspacht ghevallen te bamesse xvc 

neghenentzeventich – dus hier xiiij schel iiij deniers grooten 

Ontfaen van Jan Ganseman, naerpachter van de wedewe van Michiel Priem, in hueren 

ghehadt hebbende van den voornoemde proost een partye van drie vierendeelen lants ofte 

daerontrent den termijn van neghen jaeren voor vyf schelinghen grooten sjaers ende dit over 

een jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich – dus hier – v schele 

grooten  

Item Cornelis Henrdryx in pachte houdende vanden voornoemde proost vier ghemeten lants 

ofte daerontrent een termijn van … jaeren voor twee ponden grooten by jaere es ten 

diverschen tyden beschreven gheweest ende niet ghecompareert daeromme en es alhier 

vanden jaere ende bamesse xvc neghenentzeventich niet dan memorie  

 
Schoudemonthouck  

Ontfaen van Jacob Bril in pachte  

Folio xxviij  

houdende vanden proost drie vierendedeelen lants hommelhof wesende, eenen termijn van 

neghen jaeren, ten pryse van vichtien schellinghen grooten sjaers ende dit over een jaer 

landspacht ghevallen te bamesse xvc neghentzeventich wesende tijde jaer van tneghenste – 

dus hier – xv schele grooten  

Ontfaen vande wedewe Pieter Lauwereyns in pachte houdende vanden proost zes ghemeten 

en half lants ofte daerontrent eenen termijn van neghen jaeren emmers volghende den 

pachtbrief danof wesende ten pryse van drie ponden zesthien scellinghen achte penninghen 

grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich 

– dus hier iij pond xvi schel viij deniers grooten 

Ontfaen van Jan de Baugue doude in pachte houdende van de voornoemde proost vier 

ghemeten lants ofte daerontrent een termijn van neghen jaren ten pryse van een pondt derthien 

schellinghen vier penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te 

bamesse xvc neghenentzeventich wesende tviijde jaer van tneghenste – dus hier i pond xiiij 

schel iiij deneirs grooten 

Item  Jacob Verschuere, pachter ende in hueren houdende vanden proost twee ghemeten en 

half lants ofte daerontrent een termijn van thien jaeren ten pryze van zesthien schellinghen 

achte penninghen grooten sjaers verclaerst betaelynghe ghedaen thebbene vanden jaere xvc 

neghenentzeventich par acquict daeromme alhier – memorie  

 
Hipshouck 

Ontfaen van Clays Wyts pachter ende in hueren houdende vanden voornoemde proost drie 

ghemeten en half zaylants ofte daer ontrent eenen termijn van neghen jaeren ten pryse van een 



pondt thien schellinghen grooten sjaers ende dit over de huere van een jaere ghevallen te 

bamesse xvc neghentzeventich wesende tijde jaer van tneghenste – dus hier – i pond x schele 

grooten  

Item Franchois Chrispiaen pachter ende in hueren houdende van Jan Wyts ghevlucht een 

nombre van elleven ghemeten latns preter een lyne den termijn van neghen jaeren ten pryse 

van vier ponden achte schellinghen thien penninghen  grooten sjaers, verclaerst hy pachter de 

bamesse xvc neghentzeventich den proprietaris betaelt thebbene zonder acquict mids welcken 

hy ooc den voornoemde pacht anden voornoemde Jan Wyts overghegheven heeft – daeromme 

hier memorie  

Folio xxx 

Eeckhouck  

Ontfaen van Jacob Merlvede in pachte houdende vanden proost  een partye van twee 

ghemeten en half lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren ten pryse van een pondt 

vijf schellinghen grooten tsjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc 

neghenentzeventich weesende tiiijde jaer van tacghenste – dus hier – i pond v schele grooten 

Ontfaen van Clays Wyts pachter ende in hueren houdende vanden Convente van Sincte 

Bertins zeven ghemeten latns ofte daerontrent een termijn van neghen jaeren ten pryse van 

twee ponden zes schelinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over de huere van een 

jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich wesende van taghenste – dus 

hier ij pond vi schel viij deniers grooten  

Ontfaen van Jan de Breede, pachter ende in hueren houdende vanden proost drientwintich 

ghemeten lants ofte daer ontrent den termijn van thien jaeren ten pryse van zeven ponden 

derthien schellinghen vier penninghen grooten tsjaers ende dit over een jaer landspacht 

ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich wesende tviijde jaer van thienste – dus hier vij 

pond xiij schel iiij deniers grooten 

Item angaende van Jacob Lucas pachter van een ghemet hommelhof toebehoorende  Mahieu 

van Renynghe, ghevlucht ende ghemeen met zijne kynderen en heeft tzelve jaer xvc 

neghenentzeventich niet ghebruuckt dan alleenlick met de bamesse neghentzeventich hant 

anne gheslaghen daeromme alhier – niet  

Item de wedewe Jacob Merlevede pachtighe ende in hueren houdende de nombre van twaelf 

ghemeten lants ofte daerontrent toebehoorende Pieter Everaert ghevlucht, den termijn van 

neghen jaeren ten pryse van achte ponden zeventhien scellinghen achte penninghen grooten 

sjaers verclaerst de bamesse xvc neghen en tzeventich den proprietaris betaelt thebben zonder 

acquict – dus hier – niet  

Item Eloy Merlevede pachter ende in hueren houdende van Mahieu van Reninghe, 

ghevlucht, ghemeene met zijne kinderen den nombre van vijf ghemeten en half lants den 

termijn van vijf ofte zeven jaeren thuerlieden optie ten pryse van zes ponden thien scellinghen 

grooten tsjaers – verclaerst hy pachter de bamesse xvc neghentzeventich betaelt thebbene par 

acquict – dus hier – niet 

 
Hamhouck 

Ontfaen van Mailliaert Mazen, pachter ende in hueren houdende van den proost zeven 

vierendeel lants ofte daerontrent eenen termijn van neghen jaren ten pryse van zesthien 

schellinghen achte penninghen grooten by jaere ende dit over een jaer landspacht ghevallen te 

baemesse xvc neghenentzeventich wesende tvjde jaer van thienste – dus hier – xvi schele viij 

deniers grooten  



Ontfaen vande wedewe Jan Moreel pachtighe ende in hueren houdende vanden voornoemde 

proost een half ghemet lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren ten pryse van een 

schellingh twee penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te 

baemesse xvc neghenentzeventich wesende tiijde jaer van tneghenste – dus hier – i schel ij 

deniers groten 

Item Willem vanden Ameele ghehouwet hebbende de wedewe Pieter vanden Weesil heeft 

in hueren ghehouden vande voornoemde proost een lyne lants ofte daerontrent voor en 

schelling achte penninghen grooten sjaers – verclaerst de zelve partye den voornoemde proost 

overghegeven thebben over den tyt van twee jaeren ende licht ledich – dus hier over de jaere 

xvc negheentzeventich – memorie  

Ontfaen van Francois Pijl pachter ende in hueren houdende van den voornoemde proost vijf 

ghemeten lants ofte daerontrent zonder termijn van jaeren voor de somme van een pondt 

derthien schellinghen vier penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht 

ghevallen te baemesse xvc neghenentzeventcih – dus hier – i pond xiij schele iiij de niers 

grooten 

Ontfaen van  Jan Michiel pachter ende in hueren houdende van den voornoemde proost den 

nombre  van veertich ghemeten lants onder ghers ende zaylandt den termijn van neghen 

jaeren voor de somme vn vier ponden elleven schellinghe achte penninghen grooten sjaers 

ende dit over een jaer landspacht ghevallen te baemesse xvc neghentzeventich – dus hier – iiij 

pond xi schel viiij deniers grooten  

Item Robert Conteulle pachter ende in hueren houdende van den proost twee parcheelen 

lants groot onderhalf ghemeten ofte daer ontrent den termijn van neghen jaren ten pryse van 

vichthien schellinghen grooten sjaers – verclaerst betaelt thebbene anden proost vanden jaere 

ende halfmaerte xvc neghen ten tzeventich – dus hier – niet 

Ontfaen vanden voornoemde Robert, pachter van de voornoemde partije van lande ter cause 

van een jaer landspacht ghevallen thalfmaerte xvc tachtentich wesende tvjde jaer van 

tneghenste – dus hier – xv schele grooten 

Item Jan Vander Voorde pachter ende  

Folio 31 

in hueren houdende van Mahieu van Reninghe ghevlucht ende ende ghemeene met zyne 

kinderen een behuisde hofstede groot vichthien ghemeten lants ofte daeromtrent eenen termijn 

van neghen jaeren voor de somme van vijf ponden thien schellinghen grooten sjaers verclaerst 

de bamesse xvc neghentezeventich betaelt thebbene par acquict – dus hier – niet  

Peselhouck 

Ontfaen van Mailliaert Bicke pachter ende in hueren houdende vanden proost vier ghemeten 

en half zesthien roeden lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren ten pryse van een 

pondt thien schellinghen grooten sjaers ende dit over een jaer landspacht ghevallen te bamesse 

xvc neghenentzeventich wesende tijde jaer van tneghenste dus hier i pond x schele grooten  

Ontfaen van Chrispiaen Deblock pachter ende in hueren houdende vanden proost twee 

ghemeten en half vierendertich roeden lants ofte daerontrent de termijn van neghen jaeren ten 

pryse van zesthien schelinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een jaer 

landspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich wesende tiijde jaer van tneghenste – 

dus hier – xvi schele viij deniers grooten 

Ontfaen van Anthuens Buen te vooren Jooris Meert pachter ende in hueren houdende van 

de voorseide proost vijf ghemeten en half ende zessenvichtich roeden lants een termijn van 

twaelf jaeren ten pryse van twee ponden derthien schele vier penninghen grooten sjaers ende 

dit over een jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc neghentzeventich wesende tiiijde jaer 

van tneghenste – dus hier ij pond xiiij schele iiij deniers grooten  

Ontfaen van Malliaert Beaugrandt pachter ende in hueren houdende vanden proost vier 

ghemeten zessentwintich roeden lants ofte daerontrent den termijn van neghen jaeren ten 



pryse van twee ponden zes schellinghen achte penninghen grooten sjaers ende dit over een 

jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich wesende tijde jaer van 

tneghenste – dus hier – ij pond vi schel viiij deniers grooten  

Item Fransoys de Wyntere ghehouwet hebbende de wedewe Jan Campe, pachter ende in 

hueren houdende vanden proost neghen ghemeten lants eenen termijn van twaelf jaeren ten 

pryse van drie ponden grooten sjaers verclaerst ende doceert betalynghe ghedaen thebbene an 

meester Jan Mazeman par acquict vuter name vanden heere vande jaeren xvcc 

zevenentzeventich ende achtentzeventich de somme van zes ponden twee schellinghen vier 

penninghen grooten – dus hier tzelve voor memorie  

Folio xxxij 

Ontfaen vanden voornoemde Fransoys de Wyntere pachter vanden voornoemde proost ende 

in hueren houdende de voornoemde neghen ghemeten lants den voornoemde termijn ten 

voornoemde pryse ende dit over een jaer landspacht ghevallen te bamesse xvc 

neghenentzeventich wesende tvijde jaer van twaelfste – dus hier – iij pond grooten 

Ontfaen van Joncheer Chaerls Clays in pachte houdende vanden proost zeven vierendeel 

lants de termijn van neghen jaeren voor de somme van acht schellinghen vier penninghen 

grooten tsjaers ende dit ovder drie jaeren landspacht tlaetste ghevallen te bamesse xvc 

neghenentzeventich – dus hier i pond x schele grooten  

Item Caerle Lauwers in hueren houdende van Jan Wyts ghevlucht den nombre van vier 

ghemeten leene den termijn van twaelf jaeren voor de somme van zes ponden grooten sjaers 

verclaerst vanden jaere ende bamesse xvc neghenentzeventich anden proprietaris betaelt 

thebben par acquict hier dus – niet 

Ontfane van Jan De Noorman in pachte houdende vande proost den nombre van vijf 

vierendelen achte roeden lants voor de somme van een pondt thien schellinghen grooten 

tsjaers ende dit over een jaere ghevallen te bamesse xvc neghenentzeventich – dus hier – i 

pond x schele grooten 

Dit laatste item werd doorgestreept  

 
Viij somme – iiij xx xvij pond iiij schele vi deniers grooten  

 

Ontfanck van vercochte elsten  

 
Oosthouck  
Item meester Jan Mazeman last hebbende vande heere van Sincte Bertins heeft vercocht an 

Jan de Noorman ende de penninghen ontfanghen van een partye elst ligghende inden 

Oosthouck – groot zeven vierendeelen lants ghenaempt den grooten Vynckenare, 

ghehauwen thalf maerte xvc tachtentich – daeromme hier memorie  

Item den voornoemde meester Jan heeft vercocht an Jan de Noorman de taille van drie 

vierendeelen elstlandt toebehoorende de voornoemde heere ende de penninghen van dyen by 

hem ontfaen omme te hauwen thalfmaerte xvc tachtentich – daeromme hier – memorie  

Item heeft noch vercocht de taille van een half ghemet elstlandt aen den voornoemde Jan de 

Noorman toebehoorende de voornoemde heere danof hy de zelve penninghen tonfanghen 

heeft omme te hauwen thalfmaerte xvc tachtentich – daeromme hier – memorie 



 
Haghebaerthouck  

Item meester Jan Mazeman voornoemt heeft vercocht de taille van drie vierendeelen elstlandt  

Folio xxxiij  

Toebehoorende den heere van Sincte Bertins omme te hauwen thalfmaerte xvc tachtentich 

danof den voornoemde meester Jan de penninghen ontfanghen heeft – dus hier – memorie 

 
Lyssenthouck  

Item meester Jan Mazeman heeft vercocht de taille van onderhalf ghemet lants toebehoorende 

den voornoemde heere dannaf hy de penninghen ontfanghen hadde omme te hauwen 

thalfmaerte xvc tachtentich maer mits dat  thalf ghemet vande voornoemde partije maer vijf 

jaeren oudt en waer, zoo es tzelve ghebelven staende twelcke is anderwerf vercocht hebbe 

omme te hauwen thalfmarte xvc eenentachtentich – memorie  

 
Wipperhouck 

Ontfaen van Jacob Lucas ghecocht hebben de taille van vij ghemeten lants ofte daerontrent 

jeghens den proprietaris joncker Pieter de Berty, de somme van xxij pond grooten 

 
Hellehouck 

Item meester Jan Mazeman heeft vercocht de taille van drie ghemeten elstlant ofte daerontrent 

toebehoorende den heere van Sincte Bertins omme te hauwen thalfmaerte xvc tachtentich 

danof hy de penninghen ontfaen heift – dus hier – memorie  

 
Hipshouck 

Item meester Jan Mazeman heeft vercocht de taille van twee ghemeten elst toebehoorende den 

voornoemde heere omme te hauwen te halfmaerte xvc tachtentich ende heift danof de 

penninghen ontfaen – daeromme alhier – memorie 

 

Hamhouck 

Item den proost van Sincte Bertins heeft vercocht de taille van twee ghemeten lants an eenen 

Gillis Dobbele omme te hauwen thalfmaerte xvc neghenentzeventich danof hij Gillis de zelve 

penninghen ghetelt hadde in handen vanden proost maer overmits dat de selve partye maer 

vyf jaeren oudt en was, heeft hy de zelve maer ghehauwen thalfmaerte xvc tachtentich welcke 

fc penninghen verbodt ghedaen hebbe den voornoemde Gillis heeft by requeste an 

burchmeesters ende schepenen vervolcht ende by apostille vercreghen de zelve betaelinghe 



penninghen te moghen vuldoen midts dat een schamel persoon es bleyckende by de zelve 

apostille nede requeste – dus hier – niet  

Item meester Jan Mazeman heeft vercocht de taillie van twee ghemeten elst de voornoemde  

Folio xxxiij  

Heere toebehoorende ghenaempt sduvele eekelst omme thauwen te halfmaerte xvc 

tachtentich ende heeft daerof ix penninghen ontfaen – dus hier – memorie 

Item meester Jan Mazeman heeft vercocht de taille van drie ghemeten elst ligghende onder 

de cuere van Veurnambacht den voornoemde heere toebehoorende omme thauwen halfmaerte 

xvc tachtentich danof hy de penninghen ontfanghen heeft  - daeromme hier – memorie 

 
Ixde somme xxij pond x grooten  

 

 

 



Ontfanck van vercochte thienden 

 

 
 

Oosthouck 

Ontfaen van Willem de Snepere ghecocht hebbende de thiende vande eerste splete van de 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van zes ponden grooten ende dit over 

den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke – vj pond grooten  

Ontfaen van Gheleyn de Nuewaere als ghecocht hebbende de thiende van de tweede splete 

vanden voornoemde houck jeghens den proost van Sincte Bertins voor de somme van twaelf 

ponden grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke- xij pond 

grooten  

Ontfaen van Passchier Wyts ghecocht hebbende de thiende van de derde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den voornoemde proost voor de somme van vijf ponden zes 

schellinghen achte penninghen grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus 

hier ghelycke – v ponc vi schele viij grooten  

Ontfaen van Jan de Noorman ghecocht hebbende de thiende van de vierde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen ponden grooten ende dit 

over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke- ix pond grooten  

Folio 35 

Edewaertshouck  

Ontfaen van Clays Melie ende Pieter DeRoo ghecocht hebbende de thiende van de eerste  

splete vanden voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van acht ponden zes 

schellinghen achte penninghen grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus 

hier ghelycke- viij ponden vi schellinghen viij penninghen grooten  

Ontfaen van Mariette Tevelyn ghecocht hebbende de thiende van de tweede  splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van twaelf grooten ende dit over den 

ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke- xij pond grooten  

Ontfaen Caerle de Schottere ghecocht hebbende de thiende van de derde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen ponden grooten ende dit 

over den ougst xvc neghenentzeventich – verclaerst den voornoemde proost betaelt thbeende 

van in november voor tsasyssement par acquit – dus hier – memorie  

(Over de vierde en de vijfde splete wordt er niet gesproken) 

In de inventaris staat er dat de vierde spelte verkocht is geweest aan Cornelis de Lanshille; de 

vijfde splete aan Jan Broudou.  

 

Haghebaerthouck 

Ontfaen van Pieter Vlamynck ghecocht hebbende de thiende vander eerste splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van achte ponden grooten ende dit 

over een ougst xvc neghenentzeventich – dus hier – viij pond grooten  

Item meester Jan Mazeman in pachte houdende de thiende vanden tweede splete vanden 

voornoemde houck den termijn van drie jaeren vanden proost voor de somme van zes ponden 

grooten by jaere verclaerst betaelt thebbende vanden ougst neghenentzeventich par acquit in 

daten van de xvde october xvc neghentachtenich ende hier dus – memorie 

Ontfaen van Willem ende Alart Deroo ghecocht thebbende de thiende vanden derde splete 

vanden voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van zeven ponden grooten 

ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich- dus hier ghelycke – vij pond grooten 



Ontfaen van Mahieu de Groote ghecocht hebbende de thiende vande vierde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van derthien ponden grooten ende dit 

over een ougst xvc neghenentzeventich – dus hier – xiij pond grooten  

Ontfaen van Jan Duploy ghecocht hebbende de tvijfste splete vanden voornoemde houck 

jeghens den proost voor de somme van acht ponden zes schellinghen achte penninghen 

grooten ende dit over een ougst xvc neghenentzeventich – dus hier – viij pond vi schele viij 

penninghen grooten  

 

Lyssenthouck  

Ontfaen van Willem ende Alaert Deroo ghecocht hebbende de thiende vander eerste splete 

vanden voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen ponden grooten 

ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ix pond grooten  

Ontfaen van Jooris Baert ghecocht hebbende de thiende vande tweede splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van vier ponden grooten ende dit over 

den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier iiij pond grooten  

Ontfaen van Jeroon Babelaere ghecocht hebbende de thiende vande derde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen ponden grooten ende dit 

over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ix pond grooten  

Ontfaen van Jan Tant ghecocht hebbende de thiende vande vierde splete vanden voornoemde 

houck jeghens den proost voor de somme van derhien ponden grooten ende dit over den ougst 

xvc neghenentzeventich – dus hier xiij pond grooten  

 

Wipperhouck  

Ontfaen van Chrispiaen de Vey, ghecocht hebbende de thiende vande eerste splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van derhien ponden grooten ende dit 

over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke - x pond grooten  

Ontfaen van Malliaert Bostaert ghecocht hebbende de thiende vande tweede splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van zeven ponden grooten ende dit 

over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke - vij pond grooten  

Ontfaen van Jacob Tryssensone ghecocht hebbende de thiende vande derde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van zeven ponden thien schellinghen 

grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier - vij pond x schellinghen 

grooten  

Ontfaen van Steven de Keysere ende Chrispiaen van de Ameele ghecocht hebbende de 

thiende vande vierde splete vanden voornoemde houck jeghens den proost voor de somme 

van acht ponden thien schellinghen grooten ende dit over den oughst xvc neghenentzeventich 

– dus hier viij pond x schele grooten  

Ontfaen van Clays Queecke ghecocht hebbende de thiende van de vde splete vande 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van zesthien ponden grooten ende dit 

over den ougst neghenentzeventich – xvk pond grooten  

 

Hellehouck  

Ontfaen van Chrispiaen de Baene ghecocht hebbende de thiende van de eerste splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van thien ponden grooten ende dit over 

den ougst neghenentzeventich – dus hier ghelycke x pond grooten  

Ontfaen van Eloy Persy ende Willem Verhaene ghecocht hebbende de thiende van de 

tweede splete vande voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen 

ponden grooten ende dit over den ougst neghenentzeventich – dus hier ix pond grooten  



Ontfaen van Clays Taluwe ghecocht hebbende de thiende van de derde splete vande 

voornoemde houck jeghens den voornoemde proost voor de somme van vijf ponden grooten 

ende dit over den ougst neghenentzeventich – dus hier ghelycke - v pond grooten  

 

Schoudemonthouck  

Item meester Jan Beyens is pachte hebbende de thiende vande eerste splete  vande 

voornoemde  

Folio xxxviij 

houck vanden proost van Sincte Bertins eenen termijn van neghen jaeren voor de somme van 

zes ponden grooten by jaere verclaerst ende doceert betaelinghe ghedaen thebbene par acquict 

van de jaere ende ougst xvc neghenentzeventich – dus hier – Memorie  

Ontfaen van Malliaert Abseloen ghecocht hebbende de theinde van de twee splete vanden 

voornoemde houck jeghens de voornoemde proost voor de somme van zesthien ponden 

grooten ende dit over den oughst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke – xvj pond 

grooten  

Ontfaen van Pieter Makeblyde  ende de wedewe Pieter Lauwereyns ghecocht hebbende de 

thiende vande derde splete vanden voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van 

thien ponden grooten ende dit over den oughst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke – 

x pond grooten  

Item meester Jan Beyens in pachte houdende een thiendeken inden voornoemde houck 

toebehoorende tconvent van Sincte Bertins ghenaempt Pieter Maes thiendeken eenen termijn 

van neghen jaeren voor de somme van vier ponden grooten by jaere – doceert betaelinghe 

vande jaere neghenentzeventich par acquict – dus hier memorie  

 

Hipshouck  
Ontfaen van Caerle Wenes – cum suis – ghecocht hebbende deerste splete vande 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van achte ponden grooten ende dit 

over de ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke viij pond grooten 

Ontfaen van Pieter Wenes ghecocht hebbende de thiende vanden tweede splete vande 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van twaelf ponden grooten ende dit 

over de ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke xij pond grooten 

Ontfaen van Lampsen de Keysere ende Jacob Lucas ghecocht hebbende de thiende vanden 

derde splete vande voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van derthien 

ponden grooten ende dit over de ougst xvc neghenentzeventich – dus hier xiij pond grooten 

 

Eeckhouck 

Ontfaen van Bertholomeus Liebaert ghecocht hebbende deerste splete vanden voornoemde 

houck jeghens den proost voor de somme van zesthien ponden grooten ende dit over den 

ougst xvc neghenentzeventich – dus hier xvj pond grooten  

Folio 39  

Ontfaen van Willem Devos ghecocht hebbende de thiende van de tweede splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van elleven ponden grooten ende dit 

over den ougst xvc neghenentzeventich – verclaerst par acquict de vijf ponden thien 

schellinghe grooten betaelt thebbende, daer hier over de vulle betalynghe ontfaen de somme 

van x pond x schellinghen grooten  

Ontfaen van Antheunis de Waelly ghecocht hebbende de thiende vande derde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van thien ponden grooten ende dit over 

den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier x pond grooten  



Ontfaen van Jacob de Brune ghecocht hebbende de thiende vande vierde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen ponden thien schellinghen 

grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke ix pond grooten.  

 

Hamhouck 

Ontfaen van Pieter ende Robert Conteille ghecocht hebbende de thiende van de eerste splete 

vanden voornoemde houck jeghens den proost voornoemt voor de somme van twaelf ponden 

grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke xij pond grooten  

Ontfaen van Gheleyn Vercouttere, Caerle de Bruyne ende Pieter Deroo ghecocht 

hebbende de thiende van de tweede splete vanden voornoemde houck jeghens den proost 

voornoemt voor de somme van thien ponden grooten ende dit over den ougst xvc 

neghenentzeventich – dus hier ghelycke x pond grooten  

Ontfaen van den voornoemde Gheleyn Vercouttere – cum uis - ghecocht hebbende de 

thiende van de derde splete vanden voornoemde houck jeghens den proost voor de somme 

van thien  ponden grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier 

ghelycke x pond grooten  

 

Peselhouck  

Ontfaen van Jacob Roelens ghecocht hebbende de thiende van de eerste splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen ponden grooten ende dit 

over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke ix pond grooten  

Ontfaen van Passchier Wyts ghecocht hebbende de thiende van de tweede splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van neghen ponden zesthien 

schellinghen grooten ende dit over den ougst xvc neghenentzeventich – dus hier ghelycke ix 

pond xvj schellinghen grooten  

Ontfaen van Daniel Devos ghecocht hebbende de thiende van de derde splete vanden 

voornoemde houck jeghens den proost voor de somme van thien ponden grooten ende dit over 

den ougst xvc neghenentzeventich – verclaerst ende doceert par acquict betaelt thebbende de 

somme van vijf pnden grooten blijft ontfaen over de reste – v pond grooten  

 

Corte thiende 
Item meester Jan Beyens in hueren ende pachte houdende de corte thiende hier bestreckende 

over de stede ende cuere van Poperinghe vanden proost eenen termijn van neghen jaeren ten 

pryse van drie ponden thien schelinghen grooten sjaers vallende Sinct Jansmesse midsomers – 

doceert betaelynghe par acwuict vanden jaere xvc nehgen en tzeventich daromme hier – 

memorie 

Ontfaen van meester Jan Beyens in hueren hebbende de voornoemde thiende den termijn van 

neghen jaeren ten voornoemde pryse ende dit over de jaerschare ghevallen sinct Jansmesse 

xvc tachtentich ende hier ghelycke iiij pond x schellinghe grooten 

 

 
Xde somme – iij c lxvij pond xj schelinghen viij deniers grooten  



Ontfanck van renten den heere van Sincte Bertins toebehoorende  
 

 
 

Item de wedewe Philippe Billiau gheldende den abt ende convent van Sincte Bertins een 

rente van neghen ponden grooten sjaers den penninck zesthiene gheypotequeert op een huus 

ende herberghe ghenaempt Sint Jooris vallende te Bamesse – verclaerst ende doceert betaelt 

thebbende de bamesse ende jaerschaere xvc neghenentzeventich par acquict – daeromme hier 

– memorie 

 

Xjde somme  

 

 
 

Totale somme vanden otnfnck hier bedraecht ter somem van  

Vj c xvij pond iiij schelinghen x deniers grooten  



Betalynghe ghedaen jeghens den voornoemde ontfanck  

 
Mysen van justicie 

Betaelt Jan de Noorman scepene der stede van Poperynghe over den montcost ghegheven de 

ghevanghenen emmers de poortye wesende ten laste vanden heere van Sincte Bertins 

blyckende by billiette onder thanteeken vanden amptman par acquict vanden voornoemde 

scepene bedraghende met tpensyoen van vier dienaeren ghevallen te kersmesse xvc 

neghenentzeventich tsamen ix pond ix schellinghen iiij deniers grooten. 

Betaelt Toussain Deveren balliu van Poperynghe van zeker verschoten penninghen 

ghedoocht in tfaict van zijn officie vanden jaere xvc neghenentzeventich blyckende by 

billiette onder thanteecken vanden voornoemde Deveren metgaders van een jaer pensyoen 

ghevallen Sinct Jansmesse xvc neghenentzeventich – bedraeghen tsamen – xi pond xviij 

schele viij deniers grooten 

Betaelt meester Jan Mazeman ter cause van zyne vacatien, diersten ende salaris inden 

greffye van Poperynghe metgaders van een jaer pensyoen ghevallen Sint Jansmesse xvc 

tachtentich bedraghende tsamen by billietten onder thanteecken vanden voornoemde meester 

Jan ter somme van viiij pond vj schele viij deniers grooten  

Betaelt Clays Melis tresorier der stede van Poperynghe als betaelt hebbende den officier 

criminel over dexecutie van eenen Simoen de Cokere par acquict ij pond grooten 

Betaelt Clays Babelaere, tresorier als betaelt hebbende den bailliu van Poperynghe omme 

den officier criminel Bastiaen Bouctenone als dexecutie ghedaen hebbende van vier 

persoonen par acquict – iiij pond vi schele grooten  

 

 
 



Betaelt Clays Babelare, tresorier par acquict als betaelt hebbende den burchmeesters ende 

schepenen van Poperynghe over huerlieden recht van dexecutie van vier persoonen metter 

coorde de somme van ij pond grooten 

 

 
Jste somme – xxxviij pond viij deniers grooten  



Pensyoenen ordinaire  
Folio xlij  

 
 

Betaelt Jan de Noorman, vervanghende de andere drie dienaeren vanden heere over een jaer 

pensyoen ghevallen sinct Jans messe xvc tachtentich par acquict de somme – iij pond grooten  

Betaelt Toussain Deveren, bailliu van Poperynghe over een jaer pensyoen ghevallen Sinct 

Jansmesse xvc tachtentich par acquict de somme van – iij pond vi schele viiij deniers grooten 

Betaelt Jan de Noorman als cepier ende dienaere vervanghende andere vijf dienaeren den 

bailliu gheassysteert ten Sint-Jansfeeste van Poperynghe xvc tachtentich ende dit over 

huerlieden ordinaire pensyoen par acquict bedraeghende – xij schele grooten  

Betaelt Clays Melis tresorier van Poperinghe ontfanghende hebbende de calmage ende 

afforage vande wynen ende bieren ghesleten binnen de  zelve stede over de jaere xvc 

neghenentzeventich competeerende den heere van Sincte Bertins ende dit over een jaer 

ordinair pensyoen ghevallen Sincte Lucas daeghe ende dit over een jaer ordinaire pensyoen 

ghevallen Sincte Lucas daghe vut jaer voorscreven bedraeghende vier ponden grooten – dus 

compt iiij pond grooten 

 

 
Ijde somme – x pond xviij schele viij deniers grooten  

 

Betalynghen van hantwerck ende stoffe 
 

 
 

Betaelt Clays Melis tresorier van Poperynghe als refectie hebbende ghedaen doen opde halle 

des voornoemde stede binnen de jaere xvc neghen en tzeventich blyckenede by billiette ende 

zijn hanteecken in daten van den ixde november xvc tachtentich bedraeghende tzamen – ij 

pond xij schel viiij deniers grooten  

Betaelt Caerle Deroo, muelenare, van refectie hebbende ghedaen doen inde watermuelene 

ende coutermuelene metgaders de Couterbrugghe ghedaen vermaecken ende andere partijen 

ghelevert ten huuse vanden proosthye als meel ende in ghelde ghegheven den dienaere vanden 

heer omme tgarnisoen te stustineren inde voornoemde proosthye doen tlegher van Warou tot 

Poperinghe was byckende by billietten ende acte staende van burchmeesters ende scepenen 

van Poperynghe in daten vanden xxiiijde meye tachtentich bedraeghende tzamen xiij pond i 

schele ix deniers grooten. 

Betaelt Caerle Deroo muelenare van refectie hebbende ghedaen doen in zijn huus 

toebehoorende den heere van Sincte Bertins een zulle metgaders een duere op ghesmeten 

wesende vande soldaten bedraeghende by billiette de somme van ij schele viij deniers ponden 

parisis  

 



 
 

Iijde somme – xv pond xvij schele i deniers ponden parsisis 

 

Ander ordinaire pensyoenen  

 
Folio xliij 

Betaelt de wedewe Pieter Makeblyde ende Chrispiaen Lauweryens lantmeters over 

huerlieden salaris van het vutlegghen der thiende bunders stede ende cuere van Poperynghe 

vanden jaere xvc nehgenentzeventich wesende ordinaire pensyoen par acquict  de somme van 

ij pond grooten  

Betaelt de voornoemde wedewe ende ChrispiaenLauwereyns, lantmeters, over huerlieden 

salaris van het vutlegghen der thiende vanden jaere xvc tachtentich binnen der stede ende 

cuere van Poperynghe voorseyt ende hier over huerlieden ordinairen dienst par acquict – ij 

pond grooten 

Betaelt meester Jan Mazeman als betaelt hebbende de maeltyt ordinaire an tcollegie van 

wetten naer tvercoopen van de thiende vanden jaere ende ougst tachtentich blyckende onder 

zijn hanteecken de somme van – iij pond iij schele iiij deniers grooten  

 

Iiijde somme – vij pond iij schele iiij deniers grooten  

 

Betaelynghe van renten gaende vut de voorschreven ghesaisierde weyrlicke 

goedynghen  
 

 
 

Betaelt Jan de Conynck als ghetrauwet hebbende Ghyselyne de wedewe Fransoys 

Diedeman de somme van drie ponden grooten spruutende over een ghelycke rente van drie 

ponden grooten tsjaers thuerlieden lyfve vallende thaere den xxjde in maerte,  

gheypotequert op twaelf ghemeten lants toebehoorende ende achterghelaten bij Pieter 

Dueraert ende dit over een jaere ghevallen den xxide in maerte xvc tachtentich hierinne 

ghemynct de vde  penningh vanden zelven jaere blyft hier betaelt par acquixt de somme van ij 

pond xiiij schele grooten 

Item betaelt den voornoemde Jan de Conynck als ghetrauwet hebbende de voornoemde 

wedewe van Fransoys Dideman de somme van twee ponden thien schellinghen grooten over 

een ghelycke rente van twee ponden thien schelle grooten sjaers die de voornoemde wedewe 

heeft ghehypotequert op twaelf ghemeten lants toebehoorende ende achterghelaten byden 

voornoemde Pieter Dureaert ende dit over een jaere ghevallen de eersten in meye xvc 

tachtentich ende ghemynct de vde penninck vanden zelven jaere blyft zuver betaelt par 

acquict de somme van ij pond v schele grooten  



 

Vde somme – iiij pond xix schele grooten  

 

Andere diversche betaelynghe 
 

 
 

Betaelt de wedewe Pieter Bruyneel als verdient hebbende ten huuse vanden proost van 

tfamilie te dienen vut lappen van quaede schoen blyckende by billiette ende te naer dat een 

ander vrouwe ghebleven es – bedraghende x schele i deniers grooten 

Betaelt de wedewe Pieter Makeblyde ende Chrispiaen Lauwereyns, lantmeters ter cause 

van zulck salaris van alle de landen ghemeten thebbende de heere van Sincte Bertins 

toebehoorende binnen de jaere neghenentzeventich par acwuict de somme van ix pond 

grooten  

Folio xliiij  

Betaelt Marriette Tevelin ter cause vande leverynghe van bueter by huer ghedaen ten huuse 

vanden proost van Poperinghe bedraeghende hondert veertich steen ten pryse van thien 

stuuvers elcken steen belopende volghende tslot van der rekenynghe onder thanteecken van F. 

De Persuille die de voornoemde Mariette goldt vynden zoude inde betaelynghe van der 

thiende vande tweede spelte vanden edewaertshouck die de voornoemde wedewe op ghedaen 

hadde ter somme van – xi pond xiiij schele iiij deniers grooten  

Betaelt Jan Duploy temmerman ter cause van ghewrocht thebben inde proostie ende elders 

metgaders vande leverynghe van houtte ghedaen blyckende by tslot vande rekenynghe 

ghedaen metten proost den xvde in october xvc neghenentzeventich ende zyn hanteecken die 

den voornoemde Duploy goedt vynden zoude inde betaelynghe vande thiende vande vde 

splete van de Haeghebaerthouck by hem opghedaen vanden ougst neghen ende  tzeventich 

bedraeghende ter somme van – v pond v schele grooten 

Betaelt Jonckvrouwe Marie Bliecke wedewe wylent Lauwers Thybault by ordonnantie van 

burchmeesters ende schepenen de stede van Brugghe in daten vande xijde in julio xvc 

tachtentich onderteeckent De Groote de somme van vijf hondert dulgenen – dus hier iiiij  xx 

iij pond vi schele viij deniers grooten  

Betaelt ende ghezonden an Reynout Wudryck wonende te Dixmude by laste van sieur 

Jaspar vande Watere, ontfanghere, die beede kennen ontfaen thebbene par acquiten de 

somme van hondert ponden grooten – dus hier ghelycke ic pond grooten 

Betaelt ende ghezonden an Reynout Wudryck voornoemt tot Dixmude by laste van sieur  

Jaspar vande Watere by Daniel de Brune mijn zwaghere den xxviiijde in ougst xvc 

tachtentich de somme van xvj pond xiij schele iiij deniers  grooten 

Betaelt an meester Fransoys vander Meersch vutter name van sieur Jaques Smout collonel 

by laste van sieur Jaspar vande Watere blyckende by huer missive in daten vnden viijde in 

september tachtentich par acquict de somme van xxix pond vi schel viij deniers grooten  

Betaelt ende ghesonden an Reynout Wurdryc tot Dixmude by laste van sieur Jaspar vande 

Watere otnfanghere voornoemt by Myken vander Poort den iiijde in october xvc tachtentich 

omme te furnieren de vulle somme tot de twee hondert gulenene toe bedraeghende vier 

ponden grooten – dus hier ghelycke – iiij pond grooten 



 
 

Vjde somme – ijc lv pond vc schele i denier grooten  

 

Folio xlv  

Betaelinghe vanden vde pennynck vanden jaere xvc neghenentzeventich 

ende andere oncosten  

 
 

Item annopende den vden penninck vanden jaere xvc achtentzeventich zoo vanden proprieteyt 

vande heere van Sincte Bertins als vander proosthye, calmage ende offorage vande wijnen 

ende bieren metgaders de elsten zijn onbetaelt daeromme alhier – memorie  

Betaelt meester Jan Beyens ontfaenghere vande vde penninck vande jaere xvc 

neghentzeventich vande proosthye ende andere parthyen van goedynghe den heere van Sincte 

Bertins toebehoorende, gheleghen binnen de stede van Poperynghe ende vande calmage ende 

offrage vande wijnen ende bieren de somme van tweenvichtich ponden een schelling neghen 

penninghen parisis  

Item over de proprieteyt van vierenveertich ghemeten een vierendeel, de somme van 

neghentdertich pondt zesthien schellinghen parisis ende van zesthien ghemeten elst 

toebehoorende tconvent bedraghende veerthien ponden twaelf schellinghen parisis belopende 

tzamen par acquict ter somme van – viij pond xvij schele v deniers grooten  

Betaelt den vde pennynck vanden jaere xvc neghenentzeventich vande iste ijde iijde iiijde vde 

vjde vijde ende viijde sommen ghereserveert de calmagen inde derde somme begrepen 

bedraechende de voornoemde somme in twee tgene ...? ... Ter somme van twee ... ? ...  danof 

den vde penninck bedraecht ter somme van – xx pond i schele vi deniers grooten 

Betaelt Jacob Lucas als betaelt hebbende den vde penninck vande elsten toebehoorende sieur 

Pieter de Bertin vande jaere xvc nehgenetzeventich par acquict de somme van vij schele vj 

deniers grooten 

Betaelt voor diversche briefven commende van tcollegie als vanden ontfanghere va nbrugghe 

de somme van xij schele grooten 

Betaelt van vele ende diversche briefven ghesonden thebben naer Poperynghe ande pachteren 

by de welcke zij belast waren huerlieden pachten met huere bewysen op te brynghen.  

Betaelt an eenen dienaere Fransoys Roelens die de pachteren naer tverschryven alle 

anderwarf ende montsprekende belast heeft van mijnentweghe te commen ende huerlieden 

pachtbriefven up te brynghen, waertoe hy ghevaciert hadde twintich daghen te eenen 

schellinck sdaechts – compt xx schele grooten  

Folio xlvj 

Betaelt den voornoemde Fransoys Roelens over zijn anbrynghen van diversche partijen van 

gedynghen den heere van Sincte Bertins ende andere persoonen toebheoorende de somme van 

– ij pond grooten  



Betaelt van diversche bilietten ghehouden thebbene naer Poperynghe ende aldaer te laten 

placken omme verhueringhe te doene van diversche huuzen ende landen metgaders vande 

thienden vanden heere bedraeghende binnen den voornoemde jaere – xx schele grooten  

Item  

 

Het volgende item is doorgestreept: 

Item de ontfanghere over tneerstig onderzoucken vande goedynghen den heere van Sincte 

Bertins ende andere persoonen toebehoorende metgaders vande zelve pachters alle te 

beschryven es voor zynen salaris alhier bygheleyt de somme van … niet ingevuld.  

Item den ontfanghere heeft ghevachiert tot Dixmuude by Sieur Jaspar vande Watere 

ontfangher general midts dat hy vanden voornoemde Watere beschreven was tot 

communicatie ende anstaene vande goedynghen van Poperinghe waertoe hy ghedaen heeft 

vier daghen wesende den xvide xvijde xviij ende xix daeghen aprilis xvc tachtentich te vi 

schele viij deniers sdaegs overmits den periculeusen wech – compt xxvj schele viij deniers 

grooten.  

 

Item den ontfangher es alhier tot Brugghe ghecommen omme met myne heeren vande collegie 

van wetten van diversche articlen te communiqueren angaende de anghesleghen goedynghen 

des stede van Poprynghe ende daer naer elck poinct zonderlinghe gheschriftelic 

overgheggheven waertoe hy midts den periculeusen wech als naer Dixmuude ende alsoo tot 

Brugghen ghecommen ghevachiert heeft op  tzelve voyagedaghen te weten vanden xijde tot 

den xxiijden ougst xvc tachtentich te vj schele viij deniers grooten sdaegs – compt voor 

derthien daeghen mids de grote dienst van alle zaken – iiij pond vj schele viij deniers grooten 

Item voor tstellen vanden inventaris ende den staet vande ghesaisierde goedynghen hiermede 

gheexhibeert metgaders zijn groot debvoir inne houcken vande zelve goedynghen ghedaen 

hebben mijne heeren den ontfangher toegheleyt de somme – viij pond vj schel viij deniers 

grooten  

Item voor stellen van dese rekenynghe ende dobbeleren der zelven - ij pond vij schele grooten  

Item den ontfanghere over zijn recht ende salaris vanden otnfanck – xxxiij pond vi schele viij 

deniers grooten 

Item den ontfanghere over het doen van zijne rekenynghe alhier tot Brugghe heeft ghenareert 

tzelve tte doene twyntich daeghen tot vj schele viij grooten sdaeghs begrepen gaen, blyven 

ende kennen – vj pond xiij schel iiij deniers grooten  

Folio xlvij  

Item betaelt de auditeurs van dese rekeninghe gedenomeert in tslot van desen – x pond x 

schele grooten 

Item voor tleste apostille – xiij schele iiij grooten 

Item sergenten vande camere bewaert hebbende de duer gheduerende dese rekeninghe – viij 

schel grooten 

Item de concierche voor hueren dienst gheduerende de zelve rekenynghe – iij schele vj 

deniers grooten 

Item voor de dienst vande clerc ende rekenen – xiij schele iiij deniers grooten 

Vijde somme – iiij pnd xv schele vij deneires grooten  

 

Totale somme vuytgheven – iiij c xxxvj pnd ix schele vj deniers grooten 

Dus heeft meer ontfanghen dan vuytghegheven ende byft schuldich c iiij xx pond xv schele iij 

deniers grooten  

 

Dese rekenynghe es aldus ghehoort gheweest ende naer dat alle zwaericheden waeren 

ghehoort, ooc ghesloten ende ghearresteert by dheeren Jacob de Boroucqsine ende Joos de 



Cabotere, burchmeesters metgaders meester Franchois de Groote, griffier van de stede van 

Brugghe. 

Item Jacob de Gryse ende Thomas Schots, burchmeesters, metgaders meester Laureyns de 

Aula, greffier slands vande vryen  

als byden college daertoe ghestelt ende ghecommiteert zijnde ende in teken der waerheyt es 

by den zelven greffier gheteekent, den vde dach van januaris xvc lxxxij  

 

 
 

 
 

  

 

 

 


