Jaar 1560 Halmen

Kaart van de hoeken van Poperinge – H. Vandenberghe

Den 15 in lauwe 1559
15 januari 1560 – Jacop de Buuck koopt van Maillaert Maes – SAP 364 – Folio 128 verso
Jacop de Buuck heeft ghecocht jeghens Maillaert Maes
ij ghemeten lants ofte daer ontrent - de plecken zo ze gheleghen sin ligghende in de
Lissenthouck - metten zuutende ant elst van Jacop Loocyck - de westzide ant elst van
Sanders Denis - de oostzyde ant lant van Ghelein de Vinck - de nortzyde an de hoofstede van
Jacop vorseit ende dander ij lynnen ligghende metten westzyde an de hoofstede van Jan van Belde - de
oostzyde ant lant van Ghelein Bultel - heere vanden Clyte Omme de somme van xix pond grooten den hoop - te betalene deen helft ghereet end de reste
te paschent eerstcommende
Ghealmpt vorts over ervffe den xv dach van lauwe 1559
15 januari 1560 – Mael Goemaere koopt van Jacop Bartier - SAP 364 - Folio 129

Mael Goenaere heeft ghecocht jeghens Jacop Bartier
een hoofstede - groot van lande iiij lynnen - ervffe ende cathelen - mortelvast, naeghelvast
ende wertelvast - ligghende in de Hypshouck metter oostzyde an de hoofstee van de
wedeuwe van Pieter vande Vaele - de oosthaeghe meede gaende - de westzyde ant lant van
Malen Bartier - de haeghe half en half - tnoort west ende ant lant van Cristiaen Masseles de
jonghe
Ghelast 1/2 ghemet in vj bunden evene den heere
omme de somme van xxiiij pond grooten ende een gouden croene voer een hoofcleet - ghereet
ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 15 in lauwe 1559
In de marge
Dese keringhe was ghedaen by Caerle Rutsaert den ij in maerte xvc lix by presentievan
sceepen te bancke - ghekent
15 januari 1560 – Jan Braem koopt van Clays van Zutkerke - SAP 364 - Folio 129
Jan Braem heeft ghecoocht jeghens Clays van Zutkerke mitgaders alle de aldinghen van
Boudewyn Sey ende Lamsen Baert als voeghden vande kinde van Jores de Wilde by
consente van sceepen
iij vierendeel elstlandt - ervffe ende cathelen - ligghende in de Hipshouck - streckende zuut
ende nort - de oosstzyde ant elst van Jan Goduut - tnoortende an de hoofstede van Jacop de
Waeghemakerke –
ghelast de helft van iiij bunder ende tvjde van j bunden evene sjaers den heere met Jan Goduut
Omme ij schele te godspennynck
ende van princsepaele coop vij pond grooten ende viij pond parisis tghemet ter ervfachtigheyt
tghelt –
Ghealmpt vorts over ervffe den xv dach van lauwe anno lix
15 januari 1560 – Clays de Breede koopt van Corneles de Waeghemaekere - SAP 364 - Folio
129
Clays de Breede heeft ghecoocht jeghens Corneles de Waeghemaekere als voeght van de
kinde van Fransoys de Brune - by cosnente van sceepen ende jeghens de vorseide Corneles
in syn persoon
v vierndeel landts ligghende in de Eeckhouck streckende osot ende west - de zuut ende noortzyde ant lant van Clays vorseit - van westen ant
lant an de wedeuwe van Fransoys Pillaert
omme de somme van xv pond grooten gheret ghelt
Ghelast in de helft van xxvij schele parisis sjaers den heere
Ghealmpt vorts over ervffe den xv dach van lauwe xvc lix
15 januari 1560 – Gillis van Simpol koopt van Andries Dalaerts - SAP 364 - Folio 129
Gillis van Simpol heeft ghecocht jeghens Andries Dalaerts
ij ghemten xlij roeden elstlandts - ervffe ende catheelen - ligghende in de Haeghebaerthouck
metten westende upt Lissecatsstratken - de zuutzyde ant elst van Sint Obrechts - toostende
ant elst van Gillis vorseit Ghelast int bileven van zyn moeder
omme de somme van achte ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 15 in lauwe 1559

15 januari 1560 – Jan Ruckwaert koopt van Clays Kesteman – Steentje Molen -- SAP 364 Folio 129 verso
Jan Ruckwaert heeft ghecocht jeghens Clays Kesteman de jonghe by consente van sceepen
1/2 ghemet landts ligghende in de Oosthouck metten westzyde an dervffe van Jores de Breede - metten oostzyde ant lant van Pieter
Verstegghele - metten zuutende up de Brugghewech Item noch iij vierendeel landts in de zelven houck - metten westzyde ant lant van Franse
Kerne - de oostzyde ant lant van Olivier de Nuwelaere - metten zuutende an de hoofstede van
Olivier vorseit - metten nortende up de Muellen
omme de somme van xviij 1/2 grooten den hoop gheret ghelt
Ghealmpt vorts voer ervffe den xv in lwue 1559
In de marge
Dese keringhe was ghedaen by Pieter Scapshoof up de 7 in marte 1559 - ter presentie van
sceepen - ghekent
15 januari 1560 – Clays Merleveyde koopt van de voogden van Pierken Verenoo - SAP 364 Folio 129 verso
Clays Merleveyde heeft ghecoocht jeghens Jacop Verenoo - ende Loy Lucas - Mael
Verenoo - ende Jacop de Buterdroggthere - Franse Metsu - als voeghden van de kinde
van Jan Verenoode ende jeghens Franse vorseit als aldinghen van Pierken Verenoo
tvde in vij vierendeel xix roeden landts in de Eedewaethouck –
streckende metter oostzyde ant lant van Jacop syn broeder - metter westzyde ant lant van
Janeken zyn sustere
Item noch xix roeden landts inden zelven houck - ghemene in 1 vierendeel j roede met Jacop Janeken ende Myncken zyn broere ende zusters –
streckende metter oostzyde ant lant van Mael de Verenoo - metten zuutende an de mersch van
Ghelein Makeblyde
Item noch tiijde van lv roeden landts inden zelven houck metter westzyde ant lant van Clays
Merlevedyde filius Gheleins - metten zuutende up de mersch van Ghelein Makeblyde mitgaders terde van lxiiij pond vj schele parisis commende vanden doot van twyf van Maes
van Willem van Norovere
Omme de somme van xij 1/2 pond grooten den hoop ghereet ghelt - Ghealmpt
15 januari 1560 – Bartholomeus de Baerdemakere koopt van de familie Haezebaert - SAP 364
- Folio 129 verso
Bartholomeus de Bardemakere heeft ghecoocht jeghens de wedewe van Mael Haezebaert
ende jeghens Jan Hazebaert als voeght van de kinderen van Mael vorseit
vyf vierendeel vj roeden landts ligghende in de Hypshouck - streckende zuut ende nort metter zuutende ant lant van de kinde van Joeres Canen ende de disch van Sint Bertins metten
nortende ant lant van Loy Voeghele
Noch een dreve van xxij roeden landts in den zelven houck ende es lanck xxj roeden streckende zuut ende noort - metten nortende up de Werfstraete - de oostzyde Marcs de
Gheele - de westzyde Loy Voeghelen
Omme de somme van xiij pond grooten tghemet ende xxiiij parisis voir een hoofcleet tende reode tende ghelde ter ervfachtgheyt ghelt
Ghealmpt vorts over erffe den xv in lauwe 1559

In de marge
Deze keringhe was gedaen by Jan Hazebaert filius Diericx den 7 in maerte 1559 - ter
presentie van sceepen - ghekent
15 januari 1560 – Frans Kerne koopt van Mael de Groote - SAP 364 - Folio 130

Frans Kerne heeft ghecoocht jeghens Mael de Groote
de helft van ix vierendeel xviij roeden lants ligghende in de Haghebaerthouck metten nortende ant lant van Pieter de Bysere - de westzide aant lant van Pieter vorseit tzuutende in de beike - de oostzyde ant lant van Fransoys vorseit Noch de helft van j ghemet 1/2 vierendeel landts ligghende in den zelven houck - metter
westzyde ant lant van Fransoys vorseit - tnorthende upt Beeledstratken - Beleedstraatje doostzyde tSappeleenne - tzuutende in de beike
Noch de helft van j vierendeel landts in de zelven houck meter oostzyde up de Messenstrate tzuutende ant lant van Gillis Crues - de westzyde ant lant van Jan Verheyde - ghemene met de
weduwe van Jan Blieck Omme de somme van xij pond grooten tghemet - tende roede - tende ghelde - ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe int jaer xvc lix den xv dach van lauwe
15 januari 1560 – Jan van Harinchouck koopt van Jan Cristian - SAP364 - Folio 130
Jan van Harinckouck heeft ghecocht jeghens Jan Cristiaen
1 ghemet preter xxix roeden saylandts ligghende in de Wipperhouck
metten westende int waterloop - de noortzyde an de hoofstede van Jan vorseit - de zuutzyde
ant lant van Jan vorseit Noch iij vierendeel x roeden landts in de zelven houck metten oostende int waterloop tnoortende ant lant vaan Clays de Brauwere Omme de somme van xvj pond grooten tghemet - tende mate tende ghelde x pond grooten ghereet en de reste te paschent
Ghealmpt voorts over ervffe den 15 dach van lauwe 1559

15 januari 1560 – Jan Cristian koopt van Jan van Harinckhouck - SAP 364 - Folio 130
Jan Cristiaen heeft ghecocht jeghens Jan van Harinckhouck
een 1/2 ghemet xxj roeden landts ligghende in
estreckende oost ende west - metten zuutzyde ant lant van Jan vorseit - de nortzyde Joes
Mortier
Omme de somme van xvj pond grooten tghemet - tende mate - tende ghelde - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over erffe den 15 dach van lauwe 1559
15 januari 1560 – Jan Cristian koopt van Clays Quatghebuer - SAP 364 Folio 130
Jan Cristian heeft ghecocht jeghens Clays Quatghebuer
1 1/2 ghemet saylandts ligghende in de Hipshouck streckende zuut ende noort - metter zuutzyde int waterloop - de westzyde ant lant van Jan
vorseit - de oostzyde ende nortende ant lant van Sanders Floor
Ghealmpt vorts over ervffe den 15 dach van lauwe 1559
15 januari 1560 – Gillis Maeltheere koopt van Jan Wouters - - SAP 364 - Folio 130 verso
Gillis Maeltheere heeft ghecocht jeghens Jan Wouters
v vierendeel landts ligghende in de Wipperhouck de nortzyde ant lant van de weze van Pieter Wouters - de westzyde Cristiaen Masseles de
jonghe ende van zuuden de voorseide Cristiaen - de nortzyde Jan Loppont
Omme de somme van xij pond grooten den hoop - een spynt corens van een philipghulden
wertsmede - ter ervfachtigheyt ghelt - Ghealmpt
In de marge
Dese keringhe was ghedaen by Jan Loppont den 21ste marte 1559 ter presentie van sceepen
15 januari 1560 – Mahieu Luppont koopt van Jores de Roo - SAP 364 - Folio 130 verso
Mahieu Luppont heeft ghecocht jeghens Jores de Roo
1 ghemet xliij roeden landts ervffe ende catheelen ligghende in de Hellehouck streckende zuut ende noort - metten zuutende up de mersch van Mahieu Luppont metten nortende up de kerckewech - de oostzyde ant lant van Franse van de Dycke Ghelast de disch van Sint Bertins met iiij schele vj deniers grooten parisis sjaers
In de marge
Dese keringhe was ghedaen by Pieter de Coock de 7de in marte 1559 - ter presentie van
sceepen ter bancke - Ghekent
15 januari 1560 – Loy Lucas koopt van Ghelein Vermersch - SAP 364 - Folio 130 verso
Loy Lucas heeft ghecocht jeghens Ghelein Vermersch als voeght van de kinderen van Mael
vande Berghe by consente van sceepen een lyne xxxiiij roeden landts ligghende in de Eedewaerthouck - ervffe ende catheelen metter westzyde ende oostzyde Jan Fes - tzuutende upt stratken Omme de somme van vij pond grooten ende een gouden croone - ter ervffachtigheyt ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe
In de marge

Deze keringhe was ghedaen by Ghelein de Bisere den xv in sprockelle 1559 - ter presentie
van de sceepen te bancke
15 januari 1560 – Caerle de Scottere koopt van Caerle Roelens - SAP 364 - Folio 130 verso
Caerle de Scottere heeft ghecocht jeghens Carle Roelens
de helft van een ervffe mitgaders de helft van de catheelen stande in dEslenbrugghestrate metter oostende up de straete - twestende ende zuutzyde ant lant van Caerle vorseit
Omme de somme van vyf ponden grooten ende vij pond parisis - te betaelene xxx pond
parisis gheret ende de reste byn een jaere
Ghealmpt vorts over ervffe int jaer lix den xv dach van lauwe
15 januari 1560 – Jacop de Bergh koopt voor de kinderen van Jan de Bergh - SAP 364 - Folio
131
Jacop de Bergh filius Jans de jonghe heeft ghecocht als voeght van de kinderen van Jan de
Bergh - zyn susters ende broers ij vierendeel xij roeden landts ligghende in de
Haeghebaerthouck - streckende zuut ende noort - tnorthende an Stoffel Kerne - tzuutende
ant lant van de vornoemde kinderen
Omme de somme van xliij parisis ende xx schele grooten voer een hoofcleet ende ij schele te
godtspennynck ter ervffachtigheyt ghelt
15 januari 1560 – Clays Merleveyde en Jan Rcykwaert kopen van Jan Fes - - SAP 364 - Folio
131
Clays Merleveyde ende Jan Ryckewaert als voeghden van de kinde van Pieter Looten by
consente van sceepen - hebben ghecoocht jeghens Jan Fes
1 lynne viij roeden landts ligghende in de Eedewaerthouck metter zuutzyde Cristiaen
Merleveyde - metten westende upt stratken ende vorts rontomme int lant van de vorseide
kinde
Omme de somme van achte ponden grooten ghereet ghelt - dies heeft den voorseide tzelve
lant ghehuert omme vj pond parisis sjaers - xij jaren lanck gheduerende
Ghealmpt vorts over ervffe int jaer xvc lix den xv dach van lauwe

Den 29 in lauwe
29 januari 1560 – Steven Canen koopt van Ghelein de Bysere - SAP 364 - Folio 131
Steven Canen heeft ghecocht jeghens Ghelein de Bysere
ij ghemeten l roeden landts ligghende in de Haeghebaerthouck metten zuutzyde up de Belstrate - de nortzyde ant lant van de dische van Sint Bertins Ghelast 1 ghemet in ij schele parisis sjaers den heere Omme de somme van achtien pponden grooten gheret ghelt den hoop tzelve lant verhuert stande vyfr jaer lanck Vincent van Amele omme xiij pond parisis sjaers
den hoop
Ghealmpt over ervfe int jaer xvc lix den xxix in lauwe

In de marge
Dese kerynghe was ghedaen by Vincent van Amele den 4 in april 1559 voer paschent present seceepen te bancke - ghekent
29 januari 1560 – Wullem Quatghebuer koopt van Pieter Lauweryns - SAP 364 - Folio 131
Wullem Quatghebuer heeft ghecoocht jeghens Pieter Lauweyns
ij lynnen xx roeden landts ligghende in de Hipshouck
metter westzyde ant lant van Lauwys Makeblyde - de oostzyde ant lant van de kinderen van
Quinten Meles - ghelast in de heflt van ij bunder evene sjaers den heere
Omme de somme van vyff ponden grooten en half ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xxix in lauwe int jaer xvc lix
29 januari 1560 – Wulem Quatghebuer koopt van Pieter Lauweryns - SAP 364 - Folio 131
verso
Wullem Quatghebuer heeft ghecocht jeghens Pieter Lauweryns
1 ghemet xviiij roeden landts ligghende in de Scoedemonthouck metten westende ant lant
van de weduwe van Jan Teys - de nortzyde langhes de beke - de zuutzyde ant lant van Jan
Ganseman Omme de somme van xij schele thghemet - gheret ghelt
29 januari 1560 – Pieter Lauweryns koopt van Wullem Quatghebuer - SAP 364 - Folio 131
verso

Pieter Lauweryns heeft ghecocht jeghens Wullem Quatghebuer
1 vierndeel xv roeden landts metten huussynghe ende draghende boomen daer up stande daer Clays van Westbrouc wonende es –
streckende van vooren up de Overdam –
achterwaert tot de ervffe van de kinderen van Jan de Groote - de westzyde jeghens de
Wellynckstraete - de oostzyde an dervffe van de kinderen van Matheus Moeraert - met de
helft van de pershoop ghelast int tviij de van vij pond x schele ij deniers parisis sjaers den heere van Overdamsche
schult ende int tviiijde van iiij schele iiij deniers parisis sjaers de disch van Sint Bertins ende int tviiijde van iiij schele iij deniers parisis sjaers de kercke van Sint Bertins –
dies moet de coopere jaerlicx ontfanghen van de kinderen van Matheus Moeraert x schele
parisis ter cause van de huere van de ervffe onder thuus daer Bartholomeus de Clerck
woenende es te half marte hant an te slaene
Omme de somme van xxx pond grooten xxvij schele grooten ende x pond parisis gheret ghelt
- de reste by een jaere

29 januari 1560 – Jacob Kesteloot koopt van Jan Henderick - SAP 364 - Folio 131 verso
Jacop Kesteloot heeft ghecocht jeghens Jan Henderick
1/2 ghemet sayulandts ligghende in de Eedewaerthouck tzutende int waterloop - mette oostzyde ant alnt van Jacop vorseit - tnoortende ant lant van
den heere Omme de somme van vj pond grooten gheret ghelt den hoop
Ghealmpt vorts over erffe den xxix dach van lauwe xvc lix
29 januari 1560 – Lamsen Baert koopt van Robert van Burkes en Staes de Verryer - SAP 364
- Folio 132
Lamsen Baert heeft ghecocht jeghens Robert van Burckes ende Staes de Verryer als
voeght van de kinderen van Staes de Verwere - by consente van sceepen
xlij roeden landts ligghende in de Hypshouck in een stick van iij lynnen xx roeden ghemene
met Lamsen vorseit
Omme xij pond parisis den hoop - ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe
29 januari 1560 – ClaysClmarebout koopt van Gillis de Groote - SAP 364 - Folio 132
Clays Clarebout heeft ghecoocht jeghens Gillis de Groote filius Mahieus
lxxij roeden mersch ligghende inde Wipperhouck metter westzyde ande mersch van Vincent
Quecke - van oosten ant lant van Clays vorseit
Omme de somme van xxxix pond parisis den hoop j schele te godtspennynck - xliiij schele parisis te lyfcoope - gheret ghelt

29 januari 1560 – >Henderyck Levers koopt van Jan Grat - SAP 364 - Folio 132
Henderyck Levers heeft ghecocht jeghens Jan Grat
tvde van j vierendeel x roeden landts ligghende in de Eeckhouck - streckende oost ende west
ant lant van Henderyck vorseit
omme de somme vna acht ponden parisis ghreret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe by procruatie irrevocabele caus uxoris –
den xxix in lauwe xvc lix
12 februari 1560 – Boudewin Allays koopt van Mahieu van Renynghe - SAP 364 - Folio 132
Boudewin Allays heeft ghecoocht jeghens Mahieu van Renynghe
thalf vriendeel van een huusse - ervffe ende catheelen stande in de Gasthuusstraete ghemene ende onverdeelt metten zelven Boudewyn ende noch alzulck part portie ende
hantdeel als de voorseide Mahieu verstorven es ter cause van zynen wyffe byde doot ende
overlyden van Janneken de dochter van Jan Mahaeres dies es de vorseide Mahieu ghehoudenh te vervanghen alle deelcoosten ter costen vut haere
testamente - doot schulden tzynen laste
ende dat omme de somme van twee ponden grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xij dach van sporckelle xvc lix
25 januari 1560 – Joes Verdoene koopt van Cristiaen Merleveyde - SAP 364 - Folio 132
verso
Joes Verdoene heeft gthecocht jeghens Cristiaen Merleveyde filius Jans een ghemet xxvj roeden saylandts ligghende inde Hipshouck –
tnoortende ant elst van Jan Goduut - tzuutende Jacop Denis - doostzyde ant elst van Ghelein
Bultel - twelcke Clays van Zuutkercke in bileven hout
Item noch tijde van j ghemet gherslants ghenampt de Perdebilck - ligghende in de
Scoedemonthouck
Item noch tiijde van iij vierendeel gherslants in de zelven houck - doostzyde Colaert Baert de westzyde Casen Wydoot
Noch tiijde van 1 1/2 vierendeel saylant in den zelven houck - tzuuthende up de Casselstraete
- dwelcke drye parchelen ligghen ghemene met Colaert Baert ende Nicasen Widoot –
de welcke drye parscheelen Jacop de Hovere in hueren houdt
Omme de somme van xvj pond grooten tvorisede te betaelen viij pond grooten ter
ervfachtigheyt ende achte ponden grooten te paschenfeeste eerstcomemnde ij schele te godspennynck - vj pond parisis te lyfcope ende iiij pond parisis voer een hoofcleet
Ghealmpt vorts over ervffe den xxv in lauwe 1559
29 januari 1560 – Alaert de Groote koopt van Clays van Werbrouck - SAP 364 - Folio 132
verso
Alaert de Groote filius Mahieus heeft ghecocht jeghens Clays van Westbrouck als voeght
van de drie kinderen van Anthoenes van Westbrouck
by consente van sceepen - de drye deelen van vyffve in 1 1/2 ghemet xvj roeden landts
ligghende in de Scoedemonthouck -

mitgaders de drie deelen in alle de groene cathelen ende de drye delen in de beeke ende de
drye deelen in de groene cathelen - stande up dervffe van Jan de Snepere –
streckende zuut ende nort - tnorthende upt tProvenstratken - de oostzyde ant lant van
Ghelein Bultel - twestende an de hoofstede van Alaert vorseit –
ghelast in de drye deelen van de loosrtnte van elleven pond grooten
Omme de somme van xiij 1/2 pond grooten den hoop de rente vooren afgaende - de reste t bamesse eerstcomemnde ij schele t godspennynck ende x pond grooten te lyfcoope
Ghealmpt vorts over ervffe den xxix in lauwe lix
29 januari 1560 – Alaert de Groote koopt van Casen Rickewaert - SAP 364 - Folio 133
Alaert de Groote filius Mahieus heeft ghecocht jeghens Casen Rickewaert de helft van 1
1/2 ghemet landts ligghend in de Lissenthouck - ghemene met de kinde van Jacop Polck
omme de somme van x pond grooten tghemet - tende mate tende ghelde - gheret ghelt metten oostzyde ant lant van Jacop Lodcyk - de westzyde ant lant van Jacop Sanneken - mits
iiij pond parisis voor een hoofcleet ende iij pond parisis te lyfcoope
Ghealmpt vorts over ervffe den xxix in lauwe
29 januari 1560 – Mahieu de Hurtere koopt van Jacop de Beer - SAP 364 - Folio 133
Mahieu de Hurtere heeft ghecocht jeghens Jacop de Beer
tiijde van iiij lynnen preter xix roeden landts - ligghende in de Helhouck ter stede daer Pieter
de Haere overleet - ghemene met Maillaert Kesteloot ende syn complissen metghaders de trockwilghen in de westhaeghe ende tix deel van de huusse
Omme de somme van viij pond grooten ghereet ghelt - xx schele parisis voer een hoofcleet xl schele parisis te lyfcoope ende ij schele parisis te godspennynck
Gealmpt vorts ove ervffe den 29 in lauwe
29 januari 1560 – Paschier Verhaeghe koopt van meester Moraert en Michiel de Cupere SAP
364 - Folio 133
Paschier Verhaeghe heeft ghecoocht jeghens meester Moraert de Cupere ende Mechiel de
Cuppere met zyn complissen
de vier deelen van ix ervffe ende catehelen - groene ende drooghe daer Lambrecht Makerel nu
woent - ghemene met Paschier vorseit –
ghelast als van oude tyden stande in de Messenstraete
Omme de somme van viij pond grooten en half - te betaelene lj pond parisis ghereet ende de
reste by een jaer daer naer dies moet de coopere myncken upt tlaste payment xv pond parisis twelcke hy verscooten heeft
Ghealmpt vorts ove ervffe den xxix in lauwe
29 januari 1560 – Lamsen Baert koopt van Jaekes de Saultoer - SAP 364 - Folio 133
Lamsen Baert heeft ghecocht jeghens Jaekes de Saultoer
j ghemet xxx roeden landts ligghende in den Hipshouck streckende metten zuutende ant kercke-elst van Onze Vrauwe Noch tvde van iij vierendeel preter xj roeden in de selven houck - ghemene met Lamsen
vorseit

Omme de somme van ix pond grooten tghemet - tende roede tende ghelde - ter
ervffachticheyt ghelt
Ghealmpt vorts ove ervffe den xxix in lauwe
29 januari 1560 – Mael Abel koopt van Pieter Fobert - SAP 364 - Folio 133 verso
Mael Abel heeft ghecocht jeghens Pieter Fobert filius Victors
txij van een lynnen landts in de Eeckhouc ind e hoofstede daer Boudewin Sey overleet - daer
de scuere up stat - ghemene met Clays van Zuutkercke ende de aldinghen van Boudewin
vorseit
omme de somme van viij pond parisis gheret helt
Ghealmpt over erffve den 29 in lauwe
29 januari 1560 – Clays de Vinck koopt van Fransoys vande Maerle - SAP 364 - Folio 133
verso
Clays de Vinck heeft ghecocht jeghens Fransoys vande Maerle
ij ghemeeten saylants ligghende in de Hellehouck in twee parchelen de westzyde ant lant van Vincent de Roo - doostzyde de kinderen van Pieter de Hane ende
tander de westzyde ant Clays vorseit - doostzyde Jan Vermaerle
Omme de somme van x xx pond grooten gheret ghelt
Ghealmpt den 29 in lauwe
1 februari 1560 – Lage en wederlage tussen Mahieu Vrambout en Mael Masseles - SAP 364 Folio 133 verso
Mahieu Vrambout gheeft in rechte laeghe Mael Masseles
iij vierendeel ix roeden lants ligghende in de Wipperhouck streckende zuut ende noort - doostzyde an de hoofstede van Jesper Hughe - de westzyde ant
lant van Mael Masseles
Noch ij lynnen lviij roeden landt in den zelven houck - streckende zuut ende noort de oostzyde ant lant van Pieter de Hurtere
Noch iij vierendeel vij roeden landts in den Lissenthouck - streckende zuut ende nort - de
westzyde ant lant van relicta Cristiaen May Ghelast de iij vierendeel in Bardekens rente
Noch xxxvj roeden elst lants inde en zelven houck - streckende oost ende west van norden Jan
Goduut - Ghealmpt
Mael Masseles gheeft in rechter wederlaeghe Mahieu Vrambout
v lynnen lants ligghende in de Wipperhouck - streckende oost ende west - de zuutzyde ant
lant van Jan de Roo - twestende in de beke
Noch twee lynnen xij roeden lants in en zelven houck - streckende oost ende west - de
zuutzyde ant lant van Cristiaen Masseles
Noch 1 1/2 vierendeel iij roeden landts - streckende oost ende west in den zelven houck
twesthende in de beike - de zuutzyde ant lant van Jan Goduut sonder toegheven ofte toennemen
Ghealmpt vorts over ervffe ter presentie van sceepen int jaer xvc lix den eersten in sprockelle
29 januari 1560 – Clays van Bambeke & Jacob Perboom - SAP 364 - Folio 134

Achtervolghendede wettelicke afwinninghe vercreghen by Clays van Bambecq met eenen chaerter van verbande sprekende op de persoone van Jacob Perboom ende
naerdien den zelven charter ter inninghe gheweezen es by kuerheers de stede van Poperinghe
- zoo heift Clays van Bambecq heerlic te hausche te coope ghestelt met drie sondach
halleghebooden - bernende naer elck gheboodt een kersse van ghenachte te ghenachte ende inde zelve ghebooden ghespecifieert dach huere ende platse daer toe gheordineert –
te weiten het thienste deel in drie woensteiden - erfve ende cathelen staende
up de oude maert tusschen de vischemaert ende de steenbrugghe –
van oosten in de beike
omme daer op te recoucreren xvj pond tien schellinghe twee penninghen grooten ende de
wettelicke costen aen de voornoemde parschelen –
zyn overghesleghen ende ghebleven naert expereren van de derde ende laste kersse Clays van
Bambecq voor de somme van xij pond tien schellinghen grooten aldus ghedaen by Nicolays Langhemerssche als heere ende bailliu - meester Willem Tristram
ende Gadifer Wyts als wetschepens der voorseide steide actie den laesten in december 1558 Ghealmpt vorts ove ervffe den xxix dach van lauwe int jaer xvc lix

Den 5 in sporckelle 1559
5 februari 1560 – Steven Canen koopt van Henderick Quatghebuer - SAP 364 - Folio 134
verso
Steven Canen heeft ghecoocht jeghens Henderick Quatghebeur als voegd van de kinderen
van Coppen de soene van Jan de Brauwere by cosente van sceepen v vierendeel landts ligghende in den Lissenthouck metten westhende
up de straete - die streckt van de Leene toot de Graveken - van norden ant lant van Steven
vorseit - van zuuden ant lant van de zelve weze van Jan de Brauwere Omme de somme van xiiij pond grooten - een pont parisis te betalene lxiiij pond parisis
gheret ende de reste te twee payementen te wetenen lij pond parisis te paschent eerstcommende - ende dander lij 1/2 pond parisis te
bamesse daernaer
Ghealmpt vorts over ervffe int jaer ix den 5 dach van sporckelle
5 februari 1560 – Jan de Muellenaere koopt van Mayken van Beveren - SAP 364 - Folio 134
verso
Jan de Muellenaere heeft ghecocht jeghens Mayken de weduwe van Jacop van Beveren
de helft van de ervffe ligghende metten noortzyde up Pepestratken - de zuutzyde ant dervffe
van Jan vorseid - twestende an dervffe van Matheus Moeraert - toostende an dervffe van
Phelips Gellynck ende Fransoys de Scottere
Ghelast de gheheele ervffe van xxvij schele ij deniers parisis sjaers den heere
Omme de somme van xxx pond grooten ghereet ghelt

vij schele parisis te godspennynck - xxiiij parisis te lyfcoope ten laste vande blivere
12 februari 1560 – SAP 364 - Folio 135
Achtervolghende zeeker wettelicke afsinninghe vercreghen by Cristiaen Marraviael op de
huusvrauwe van Heindrick Gyselbrecht voor de ghemeene wet der stede van Poperinghe
ter camere
ende naerdien de voornoemde huusvrauwe van Heinderick voorseid huer catheelloos
ghezwooren ende ghekendt heift zoo heift den voornoemde Mariavael heerlick ter hauchde te coopen ghestelt met drie sondach
halleghebooden van ghenachte te ghenachte bernende naer elck ghebodt een kersse ende inde zelve gheboden verclaert ende
ghespeicifieert dach, huere ende platse waermen de kersse daeraf zoude doen bernen ende
een overslach gheven –
te weeten omme huus - erfve ende catheelen staende in de Leverstraete daer de voornoemde
huusvrauwe van Heinderick nu woondt
Item noch een huus inde zelve straete andt zelve huus - streckende beede achterwaert totter
scipvaerdt
Item noch een huus erfve ende catheelen staende op de Casselstraete daer Lauwers Puendt nu
woendt
Noch een hommelhoof ligghende op den Werfstraete tusschen twee stratken dat de wedeuwe
van Jacob May in hueren heift
Item noch een hommlhoof op den voornoemde Werf van westen Aernoudt Borry dat
Bertelmeus de Baerdemaeker in hueren heeft
Item noch vy ghemeten landts ofte daer ontrendt ligghende in de Helhouck dat Jan Ganseman
in hueren heeft
Noch onderhaelft ghemet lants ofe daer ontrent ligghende inden Schoudemonthouck dat
Trystram Doen in hueren heift
Item noch vier linden lants ligghende in den Lissenthouck dat Adriaen de Groote in hueren
heift
Noch vyf vierendeel lants ofte daer ontrent ligghende inden Oosthouck daer Lauwick vande
Coppe in hueren heift metgaders alle de huushueren ende lants pachten van den jaere xvc
lviij tich omme daer op te recouvreren de somme van xiiij pond xvj schele xj deniers grooten
ende xviij deniers parisis metgaders de wettelicke costen
ende diesen voorghenoemde parcheelen van erfve ende catheelen zyn ghebleven metten
experieren van den derden ende laste kerssen Trystram Mariavael voor de somme van xv
pond xvj schel xj deniers grooten Aldus ghedaen by Nicolays van Langhemerssche als heere ende bailliu - meester Willem
Trystram ende Gayfer Wyts als wetschepens
den xxviij en in lauwe xvc lviij tich
Toorconde my
Ghealmpt vorts over ervffe it jaer xvc lix den xij dach van sprockelle
Deze keringhe waes ghedaen by Ghelein Ghyselbrecht den 21 in maerte 1559 - present
sceepen te bancke ende Ghelein Wyts

Den 12 february 1559
12 februari 1560 – Joes vander Doene koopt van Jacop Merleveyde – SDAP 364 – Folio 136
Joes vander Doene heeft ghecocht jeghens Jacop Merleveyde
j ghemet xxvj roeden gherslants ligghende in den Hamhouck
metten zuutende ant lant van Jan de Backer - de westzyde Lauwyck vande Eenode - de
noortende ant lant van den Gasthuusse metter oostzyde ant lant van de weduwe van Cristine
ende Lauwyck Verenode
Omme de somme van vij pond e grooten tghemet -tende mate tnde ghelde - gheret ghelt
mits noch xij pond parisis voer de vreyheyt voer de naeryde
Ghealmpt vorts over ervffe den xij in sporckelle xvc lix
12 februari 1560 – Ghelein vande Walle koopt van Jan van Bleus -SAP 364 - Folio 136
Ghelein vande Walle heeft gthecoocht jeghens Jan van Bleus
ij ghemeten ij lynnen xxxviij roeden lants ligghende in den Pezelhocuk
ter stede daer Meus van Poillen woenachtich es - de westzyde end tnoortende ant lant van
Clays Beugrant ende naervolghende landt - de oostzyde ant lant van Alaert de Groote filius
Mahieus - tzuutende ant naervolghende lant
Noch ij ghemeten preter x roeden lants in den zelven houck - de oostzyde ende westzyde ant
lant van Clays Beugrant - tzuutende de voornoemde stede
Noch vyf ghemeten xxxv roeden lants inden zelven houck onder meersch ende upperlant streckende zuut ende noort - metten zuut ende oostzyde ant lant van Clays Beugrant tnoortende de voornomde hoofstede - de westzyde Jacop Floer
Omme de somme van xviij pond grooten tghemet - tende mate tende ghelde - te betalene
bynnen zes jaeren
Ghealmpt vorts over erffe int jaer xvc lix den xij dach van sporckelle
12 februari 1560 – Jan Jacopssone koop van Caerle vander Elst - SAP 364 - Folio 136
Jan Jacopsoene heeft ghecocht jeghens Caerle vander Elst
een huus, ervfe ende catheelen - mortelvast, naeghelvast - ghereserveert tvjde vanden ervffe
toebehoorende de kercke van Sint Bertins - stande up den Iperdam metter westzyde an de hoofstede van Fransoys Pillaert - de zuutzyde an de hoofstede van
Vincent vande Amele - tnoortende ant lant van Fransoys Pillaert - tzuutende up den Iperdam
Omme de somme van iiijxx xviij pond xv schele vij deniers grooten –
mitsgaders de pyrsayge ende coop van de winckelle bedraghende xxj pond v schele vij deniers grooten te betaelene voer de coop van de huusse ende de helft van de wynckele xxvj pond xij schele ix
deniers grooten ter erfvachtigheyt
ende de reste van vyer ponden grooten sjaers tooter vulle betalynghe de rente zynen laste ij schele te Godspennynck ende xij pond parisis te lyfcoope ten laste an de blvyere

Ghelast tzelve huus te volghene Jacop Loodyck met iiij deniers parisis sjaers van scheeren
rente
Ghealmpt vort over ervffe den xij van sporckelle 1559
12 februari 1560 – Alaert de Groote en Cristiaen Masseles kopen van Marc Deroo - SAP 364
- Folio 136 verso
Alaert de Groote ende Cristiaen Masseles als vooghden van de kinderen van Andries
Masseles hebben ghecocht jeghens Marcx de Roo
j lynnen xiij roeden landts ligghende in de Wipperhouck metten westende ant lant van Jacop
Lodyck - de zuutzyde ant lant van Pieter Denis - de nortzyde ant lant vande kinderen vorseit
Omme de somme van xxxiiij grooten gheret ghelt ende een ghulden voer een hoofcleet
Ghealmpt vorts over ervffe int jaer xvc lix den xviij dach van marte
12 februari 1560 – Jan de Backere en Jan vnde Mersch - SAP 364 - Folio 137
Naerdien Jan de Backere
voor bailliu ende scheepenen
vanden Westzwynlande te
wetten verwonnen heift eene
Jan vande Mersch ende
Crystyne zyn huusvrauwe volghende de costume vanden
zelve vierschaere omme ghezuvert ende ontlast
te hebben twee ghemeten en
half landts wylen ghecocht
zuver zynde jeghens
Cristiaen de Lanscheere
ende de voornoemde
Crystine twelcke landt mede belast es
den disch van Sinte Bertens
binnen Poperinghe in xviij
pond parisis sjaers den
peninck xvj ende voor princispale
penninghen xxiiij pond
grooten ende van verlopen
tachter van vyff jaeren ende
naerdien hy Jan vande
Mersch ende Crystyne zyn
wyff hemlieden voor den
bailliu ende schepens
catheeloos ghezwooren
hebben daernaer zoo hebben schepen
gheweisen ende ghecondamneert alle het goet vande voornoemde Jan vande Mersch - roelick
ende onroelick - waer dat tzelve gheleghen es ter vercopinghe omme met de penninghen daer afcommende tzelve landt te zuuveren -

zoo es dat Jan de Backere by consente van schepen ende kuerheers der stede van Poperinghe
heerlick ter hauche te coopen ghestelt heift het derde deel van een steide, erfve ende catheelen
daer Jacob van Bambeke nu woondt - mede ghelast inde voorseide rente stande in de Gasthuusstraete -tusschen den huuze van Lauwys Makeblyde ende relicta Jacob
vande Walle - tzelve huus vercoocht met drie sondach halleghebooden bernende naer elck ghebot een kersse - ten daghe, platse ende uere daer toe gheordonneert
ende inde zelve ghebooden verclaert ende ghespetifieert
ende es ghebleven naerdat expereirien vanden derde kersse Jan de Backere - voor xx pond
grooten
Ghealmpt vorts over erffe int jaer xvc ix den xij dach van sporckelle
Aldus ghedaen by Nicolays van Langhemerssche - als heere ende bailliu - Gadyfer Wyts ende
meester Trystram als wetschepens - den laesten van decembre xvc lviij tich
toorconde my
11 februari 1560 – Willem Verscaeve koopt van Gillis de Groote - SAP 364 - Folio 137 verso
Willem Verscaeve heeft ghecocht jeghens Gillis de Groote filius Mahieu
i ghemet elstlants ligghende in de Hamhoek ghenampt de Bestepyts
metten noortende ant lant van de heere – tzuuthende Jan Bollaert – metter westzyde an de

Ghentenaere - ghelast in iiij ponden de
heere –
Noch iij roeden lants in de Scoudemonthouck metten zuuthende up de Casselstraete - tnoort
hende in de beke – metter west zyde ant lant van de aldinghen van Christiaen Stassen
Ghelast gheheel in iii ponden parisis tsjaers de heere
Noch 1 lynnen lants in den zelven houck metten zuut hende up de Casselstraete –
tnoort hende ant lant van Mahieu Campart ende voorts ant lant van Hendryck Ghyselbrecht
Omme de somme van xvj pond grooten – ghereet ghelt – met iiij pond parisis voor twyf een
hoofcleet –
1 schele parisis godtspennynck – iiij pond parisis te lyfcoope ten laste van de blivere –
ghealmpt voorts over erfve den xjden dach van Sporckele 1569
12 februari 1560 – Jan vander Haeghe koopt van Jan Vaermoes en Adriaen van Moersele SAP 364 - Folio 137 verso
Jan vander Haeghe heeft gthecocht jeghens Jan Vaermoes ende Adriaen van Moersele
de helft van de erffe onder thuus daer Franse Lucx overleet -

ligghende int
Hooghe Reckhoof
tusschen thuus van Willem Scacht ende Willem Cauchie doude ghelast tgheheele erffe in xvj schele parisis de heere Omme de somme van xxxvj pond parisis ghereet ghelt ende xxiiij schele parisis voer een
hoofcleet ende iiij pond parsisis te lifcoope
Ghealmpt vorts over erfe int jaer xvc lix den xij dach van sporckel
12 februari 1560 – Pieter van Pepestraete koopt van Willem Henderyck - SAP 364 - Folio 138

Pieter vanden Pepestraete heeft ghecocht jeghens Willem Henderyck
ij ghemeten lants ligghende in de Haeghebaerthouck metter westzyde ant lant van Ghelein
Bultel - toostende uup de Messenstraete - de zuutzyde ant lant van Jacop Henderyck westende ant latn van de kercke van Sint Jans Ghelast in zyn advenant in de hondert ghemeten Omme de somme van x 1/2 groote tghemet - tende mate tende ghelde - suver ghelt
Deze akte is doorstreept
12 febrauri 1560 – Jan Masseles koopt van Mael Masseles - SAP 364 - Folio 138
Jan Masseles heeft ghecocht jeghens Mael Masseles
v lynnen xvj roeden saylants ligghende in de Wipperhouck streckende zuut ende noort - tnoortende int waterloop - de westzyde ant lant van de kinderen
Andries Masseles
Omme de somme van xxx pond grooten - te betalene - xvj pond groten metten alme ende de
reste te schincent eerstcommende 1/2 schele parisis godspennynck - xl schel te lyfcoope - ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over erffe int jaer xvc lix de xij dach van sporckelle
12 februari 1560 – Jan Buen koopt van Kathelyne de Somere - SAP 364 - Folio 138
Jan Buen heeft ghecoocht jeghens Kathelyne de wedeuwe van Anthones de Somere ende
Elooy Kesteloot als voeght van de kinderen van Anthones de Somere by consente van
sceepene
iiij ghemeten preter ij roeden lants - teen ghersbilck in de Haeghebaerthouck met alle de
groene kathelen daer up stande - streckende oost ende west - metter zuutzyde an
tBeletstratken - de nortzyde ende twestende Jan Buen - toostende Lauweryns de Groote ghelast in xxiiij schele parsisis sjaers de kercke van Sint Jans ende iiij schele sjaers de kercke
van Sint Bertins
Omme xlviij pond grooten den hoop - suver ghelt - gheret ghelt mits xl schele voer een
hoofcleet
Ghealmpt voerts over ervffe de xij dach van sporckelle 1559
12 februari 1560 – Pieter van de Pepestrate koopt van Wullem SAP 364 - Folio 138 verso
Pieter vande Pepestraete heeft ghecocht jeghens Wullem Henderyck
1 ghemet xlviiiij roeden alnts ligghende in de Haeghebaerthouck metten oostende up de
Mesenstraete de zuutzyde ant lant van Jacop Henderyck - twestende an de kercke van Sint Jans - de
nortzyde ant lant van Ghelein Bultel
Noch ij lynnen xx roeden lants in den zelven houck in de Coernemersch - de nortzyde ant
lant van de wezen van Mael Henderyck - toostende ant lant van Ghelein Bultel - de zuutzyde
ant lant van Ghelein vorseit
Omme de somme van x 1/2 pond grooten tghemet - tende mate tende ghelde ghelast in de hondert ghemeten van sheeren rente ij schele te godspennynck - iiij pond te lyfcoope te laste van de blivere
Ghealmpt vorts over erffe den xij dch van sprockelle xvc lix
In de marge

Deze keringhe was ghedaen by Jan Henderick den xxj in maerte xvc lix ter presentie van
sceepen te bancke - ghekent
12 februari 1560 – Gayfer Wyts koopt van Mael Kesteloot - SAP 364 - Folio 138 verso
Gayfer Wyts heeeft ghecoocht jeghens Mael Kesteloot
tvierde van een steede, ervffe ende catehlen in de Eeckhouck
daer Clays Wyts nu woent - ghemene ende onverdeelt met Jacop de Breede ende Jacop van
Lovelde - groot van lande iij ghemeten iij vierndeel ligghende in twee parcheelen metter
westzyde ant lant van de heere - de noortzyde ant lant van Jan Been
Omme de somme van xxj pond grooten den hoop - ij schele te godspennynck x 1/2 pond grooten te lyfcoope te betaelene iiij pond grooten metten alme ende de reste ter ervfachtigheyt mits iij phelips ghuldens voer een hoofcleet Ghelast de gheheele steede xvj schele parisis de heere
Ghealmpt vorts over erffe int jaer xvc lix den xij dach van sporckelle

Den 4 in marte 1559
4 maart 1560 – Gayfer Wyts koopt van Lauwers Ogier - SAP 364 - Folio 139
Gayfer Wyts heeft ghecocht jeghens Lauwers Ogier
5 ghemeten lants ligghende in den Lissenthocuk metter oostzyde ant de hofostede dar in Taluwe overleet - met alle de groene cathelen daer
ustande - ghereserveertt de groote eecke - de westzyde ant lant van Hansken de Gheele - de
oostzyde Jan de Hurtere ende tnaervolghende lant
Noch j ghemet lants preter xxvj roeden erffe ende catehlen in den zelven houck - de nortzyde
Jan de Hurtere - twestende de vornomede hoofstede - de zuutzyde ant lant
van Copkyn de Gheele - toostende Lamsen Wullems - ghereservert de meester eecke in de
noorthaaghe
Noch j lynne xxv roeden lants - ervffe ende catheelen in de zelven houck - de nortzyde
Hansken de Gheele - de zutuzyde Jacop Sanneken ende Jores vande Broucke
Noch ij lynnen l roeden lants in de zelven houck ghenaempt

tWaelleken - de oostzyde de kinderen van Pieter
Makeblyde filius Gheleins - de westzyde Jacop Sanneken mitgaders de scuere die stat up de
voorseide erffe ende alle de catheelen groene ende droeghe
Omme de somme van xxx pond grooten metten laste vande loosrente te betalene xxd pond grooten metten alme - drye ponden grooten te schinsen ende drye
ponden grooten Sint Jansfeeste - ij pond grooten te Loofeeste ende ij pond grooten ter
Ipermaert int jaer lx
mits vij schele te godspennynck ende xiiij pond iiij schele te lyfcoope den helft payement ende vj pond parsisis voer een hoofcleet -

dies moet de coopere hebben tverloop van de bamesse xvc lix
Ghealmpt vorts over ervffe int jaer xvc lix den iiij dach van marte
4 maart 1560 – Jan de Hont koopt van Wullem Ogier - SAP 364 - Folio 139
Jan de Hont heeft ghecocht jeghens Wullem Ogier
een ghemet lants ligghend in de Hipshouck - de westzyde ant lant van Jan Makeblyde - de
zuutzyde ant lant van Jan Vorseit - de noortzyde ant lant van Wullem vorseit - de oostzyde ant
elst van de wedeuwe van Pieter vande Walle - mitgaders dat de copere lyden moet over
tvercoopers lant - ter minste scae
Omme de somme van vj pond grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe int jaer xvc lix den iiij dach van marte
4 maart 1590 – Clays de Vinck koopt van Pieter – Clays en Jacop vanden Berghe - SAP 364 Folio 139 verso
Clays de Vinck heeft ghecocht jeghens Pieter - Clays ende Jacop vanden Berghe als
voeghden van huerlieden kinderen een ghemet preter xx roeden landts ligghende in de Hellehouck metten oostzyde ant lant van Ghelein Bultel - de westzyde Clays Quatghebuer - tzuutende up
de Casselstraete
Omme de somme van xij pond grooten te betaelen van dezen daeghe in een jaer mits j schele
te godspennynck ende iij pond grooten te lyfcoope - ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe de iiij dach van marte int jaer xvc lix
4 maart 1560 – Fransoys Scollaert koopt van Malen vande Maerle - SAP 364 - Folio 139
verso
Fransoys Scollaert heeft ghecoocht jeghens Malen vande Maerle
de helft van tvierendeel in derffe daer de vorseide Fransoys nu woent - mitgaders zyn
contyngent van de catehelen - de vercoopere competerende
stande up de Iperdam daer de vorseide Fransoys nu woent
Omme de somme van vij pdn grooten tvorseide - ghereet ghelt - j schele ter godspenninck
Ghealmpt vorts over ervffe de iiij dach van marte xvc lix
4 maart 1560 – De kinderen Tant kopen van Willem Ogier - SAP 364 - Folio 139 verso
Franse Cristiaen ende Jores de Bysere als voeghden van de kinderen van Loys Tant filius
Clays - hebben ghecocht jeghens Willem Ogier
j 1/2 viernedeel lants ligghende in de Hipshouck metter oostzyde ant lant van de vorseide
kinderen ende tzuutende metten nortende int waterloop
Omme de somme van xlij 1/2 pond parsiis - ij schele te godspennynck - xxx schele te
lyfcoope
4 maart 1560 – Olivier Braem koopt van Lamsen Baert - SAP 364 - Folio 139 verso
Olivier Baem de jonghe heeft ghecocht jeghens Lamsen Baert
een lynne xl roeden landts lighende in de Hipshouck an de oostzyde van de hoofstede van
Olivier voorseit - metten westzyde an de hoofsteede van Lamsen vorseit

Omme de somme van x pond grooten tghemet - tende roede tende ghelde - ghereet ghelt
Gheamlpt vorts over ervffe de iiij dach van marte int jaer xvc lix
4 maart 1560 – Cristiaen Masseles koopt van Clays Quatghebuer en Olivier Braem - SAP 364
- Folio 140
Cristiaen Masseles heeft ghecoocht jeghens Clays Quatghebeur ende jeghens Olivier
Braem
de twee deelen van een ghemet preter xxx roeden lants ligghende in den Lissenthouck
metter westzyde langhes op de Dasdreve - tnoorthende int waterloop - de oostzyde ant lant
van Pieter Denis
Noch de twee deelen van 1/2 ghemet preter vij roeden landts in de zelven houck in den bilck metter westzyde ant lant van de dochter van Caerle de Keysere - metten oostzyde an de
hoofsteede - ghemene met Cristiaen vorseit
Omme de somme van ix pond grooten den hoop - ij schele te godspennynck
Ghealmpt vorts over erffe int jaer xvc lix den iiij dach van marte
4 maart 1560 – Fransoys Kerne koopt van Joryne Blyck - SAP 364 - Folio 140
Fransoys Kerne filius Jans heeft ghecoocht jeghens Joryne de wedeuwe van Wullem
Blyck –
een ghemet 1/2 vierendeel lants ligghende in de Haghebaerthouck tnoortende ant lant van Pieter de Bysere - de oostzyde ant lant van Fransoys vorseit tzuutende in de beike - ghemene met de vorseide Fransoys
Noch de helft van een ghemet 1/2 vierendeel lants in de zelven houck - tnoortende an
tSappeleen - tzuutende an Robaertsbeike - westzyde ant lant van Fransoys vorseit
Noch 1/2 vierendeel lants in den zelven houck metter oostzyde op de Mesenstraet tzuutende ant lant van Gillis Crues - de westzyde ant lant van Jan vander Heyde - ghemene als
booven
Omme de somme van xij pond grooten tghemet - tende roede tende ghelde - ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over erfve den iiij dach van marte xvc lix
4 maart 1560 – Wullem Scacht koopt van Gillis Vermersch - SAP 364 - Folio 140
Wullem Scacht heeft ghecocht jeghens Gillis Vermersch
1/2 ghemet lants ligghende in de Hamhouck –
metter oostzyde an de hoofsteede van Malen vande Steene - metter westzyde ant lant van
Wullem vorseit Omme de somme van xij pond grooten tghemet - tende mate tend ghelde - metter
ervffachtigheyt ghelt
Ghealmpt vorts ove ervffe int jaer xvclix den iiij dach van marte
7 mart 1560 – Jan merleveyde en Jan Slusseman ruilen grond - SAP 364 - Folio 140 verso
Jan Merleveyde gheeft in rechte laeghe Jan Slusseman
1/2 ghemet viij roeden landts ligghend in de Oosthouck
metten zuutende in Robaertbeeke - tnorthende ant lant van Jan Slusseman
Noch j ghemet landts in de zelven houck metten zuutende in de Robaertbeike - tnoorthende up
Ramboutsdreve - de westzyde ant lant van Jan Slusseman

Ghealmpt over ervffe
Jan Slusseman gheift in rechte wederlaeghe Jan Merlevyde
v vierendeel xij roeden lants ligghende in de Oosthouck tzuuthende in Robaertbeike - tnoortende up de dreve - de oostzyde ant lant van Jan
Merleveyde
Noch xlij roeden lands in den zelven houck - tzuuthende up Framboutsdreve - tnoorthende
ant lant van Jan Merleveyde zonder toegheven- noch toenemen
Ghealmpt vorts over ervffe ter presentie van sceepen te bancke den 7 dach van marte 1559

Den 18 in marte 1559
18 maart 1560 – Cristine Serjanssoene koopt van Janeken vande Beike – SAP 364 – Folio 140
verso
Christine de wedeuwe van Wilem Serjanssoene heeft ghecocht jeghens Janeken de
weudeuwe van Willem vande Beike de jonghe
drye vierendeel xxx roeden mersch ligghende in de Scoedemonthouck -

streckende up
de Noortbeike - metten
oosthende an de mersch van Pieter de Scot - twestende an de mersch van Jacop Meles tnoortende ant zaylantt
Omme de somme van zestien ponden grooten den hoop - dies moet de copereghe ontfanghen
de jaerscaere lix
Ghealmpt vorts over ervffe den 18 in marte 1559
18 maart 1560 – Vincent Queke koopt van Jacop Verslipe - SAP 364 - Folio 140 verso
Vincent Queke heeft ghecoocht jeghens Jacop Verslipe
5 ghemeten lants ligghende in de Wipperhouck in de stede daer de voornoemde Vincent nu
woent –
metter zuutzyde up de Boesceepstraete - ende vorts rontomme int lant van Vincent vorseit Omme de somme van tien ponden grooten te betaelen een pont grooten ghereet ende iij pond
grooten te betaelen tusschen paeschen ende scynschen ende iiij pond gooten te bamesse
ende de reste iiij pond grooten te bamesse daernaer xvc lixj
Ghealmpt vorts ove ervffe den xviiij dach van marte 1559
18 maart 1560 – Kathlyne vande Walle koopt van Jacop Lammen – Sint Sebastiaanshof - SAP
364 - Folio 141
Kathlyne de weuwe van Pieter vande Walle heeft ghecoocht jeghens Jacop Lammen
txde deel van een huusse, erfvve ende cathelen - mortelvast - naghelvast ende cavelvast
stande up de Nieuwe Mart -

twestende up de ervffe van Sint Sebastianshoof - de nortzyde an dervffe van Gillis Clays - de
zuuutzyde an dervffe van Pieter de Brievere ende dervffe van Jan vande Berghe filius Jans
metten voerhoofde up de nieuwe mart
Omme de somme van ix pond grooten te betaelne vj 1/2 pond grooten gheret end de reste te
paschent feeste eerstcommende
Ghealmpt vorts over erffe den xviij dach van marte xvc lix
18 maart 1560 – Ghelein Makeblyde koopt van Pieter de la Haye - SAP 364 - Folio 141
Ghelein Maekblyde heeft ghecoocht jeghens Pieter de la Haye
vij vierendeel elstlants ligghende in de Haghebaerthouck bloot zynde in een stick van drye ghemeten - ghemene met Boudewyn Allays - metter
westende ant lant van Madelene Makeblyde ende ant lant van Mahieu Campaert - metter
nortzyde ant lant van Mahieu vorseit - metten oostende ant lant van de kercke van Onze
Vrauwe - ende de kinderen van Adraien Ghues - metter zuutzyde ant lant van Looy
Voeghelen –
met eender lydinghe duer de dreve die daer an ligghet tot de Casselweeghe
Omme de somme an tien ponden grooten tghemet
Ghealmpt vorts over ervffe de xviiij dach van marte xvc lix
18 maart 1560 – Boudewin Allays koopt van Gillis de Roode - SAP 364 - Folio 141
Boudewin Allays heeft ghecoocht jeghens Gillis de Roode ende de kinderen van meester
Cristaien de Roo - de kinderen van Wullems de Roo - tkint van Jan de Roo ende de kinderen
van Fransoys Han ende tkint van Dierick van Simpol ende Wullem de Ricke als vader etcetera
de helft vande ervffe ligghende up de Gasthuusstrate - ghrmene met Boudewin vorseit daer
de vorseide Boduewin nu woent ghelast de gheheele ervffe in xx schele parisis de kercke van Sint Bertins
Omme de somme van vij pond grooten te betaelen te paeschenfeeste xvc lx
Ghealmpt vorts over ervffe by cons'ente van sqceepen de xviij dach van marte 1559
18 maart 1560 – Cristiaen Merleveyde koopt van Jores Moenaert - SAP 364 - Folio 141 verso
Cristiaen Merlevedyde filius Clays heeft ghecocht jeghens Jores Moenaert
vier lynnen elstlants - ervffe ende cathelen ligghende in den Hamhouck metter oostzyde ant elst van de aldinghen van Ghelein Serjanssone - metten westzyde ant elst
van Jan Bollaert - metten zuutende an de bilck van Jan Bollaert Omme de somme van xvij pond grooten v schele grooten –
ij schele te godtspennynck - vj pond parisis te lifcoope –
te betalene deen helft gheret ende dander helft te paschen feeste
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van marte xvc lix
18 maart 1560 – Ghelein Cruplant koopt van de kidneren van Frans van Dicke - SAP 364 Folio 141 verso
Ghelein Cruplant heefft ghecocht jeghens Mahieu Verbiese ende Dierick Thoeres als
voeghden van de kinderen van Fransoys van Dicke
by consente van de uppevoeght ende sceepen van Ipere alst blickt by seker sertificatie

Eerst de helft van xxvij 1/2 roeden lants in de Haeghebaerthouck - ghemene met tkint van
Pieter Bouweren ende meer ander - in een parchel van iij ghemeten preter xviij roeden lant ghelast int byleven van Pieter de Bouwere - deen helft van viij roeden een vierde van een
roede
Noch de heflt van viij roeden en twee vyste van een roede lants - ghemene als boven in een
parcheel van iij vierendeel lant streckende metten westende up de Nieuwe Straete - ghelast als
booven
Noch de helft van xiiij roeden ende tijde derde van een roe - ghemene als booven in een
parchel van iij ghemeten preter xviij roeden
Noch de helft van xxij roeden lants in de zelve houck - ghemene als boven in een parchel van
drye ghemeten - de westzyde up de Nieuwe straete - ghelast de drye ghemeten in xxiiij schele
parisis sjaers de kercke van Onze Vrauwe ende de kercke van Sint Jans xxiiij schele parisis
Noch de helft van ij roeden ende twee derde van j roede lants ghemene al boven in een
parcheel van ij lynnen xij roeden - de oostzyde ant Lissecatstratken - mits de helft van een e
tviij deel van de helft van de scuere - oovencoot ende in alle de groene catheelen ghereserveert den boom die Ghelein Cruplant gheplant heeft
Omme de somme van xij pont grooten tghemet gheret ghelt –
j schele te godspennynck - xxiiij schel te lyfcoope ten laste van de blivere
Ghelampt vorts over erffe den xviij dach van marte xvc lix
18 maart 1560 – Joes ander Doene koopt van Marten Denis - SAP 364 - Folio 142
Joes vander Doene heeft ghecocht jeghens Marten Denis
v lynnen xliiij roeden gherslants ligghende in de Scoedemonthouck –
streckende zuut ende noort -van oosten Colaert Baert - van zuuden Cristiaen Platevoet - de
westzyde Jacop de Hoverde ende Joes voornoemd - van norden Marten vorseit
Omme de somme van x pond grooten tghemet - tende mate tende ghelde - ter ervfachtigheyt
ghelt - ij schele te godspennynck ende iiij pond parisis voer een hoofcleet
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van marte xvc lix
18 maart 1560 – Ghelein moeraert koopt van Jacop de Clerck - SAP 364 - Folio 142
Ghelein Moeraert heeft ghecocht jeghens Jacop de Clerck ende Cristine zyn wyf
1/2 ghemet preter xiiij roeden elstlants - ervffe ende catheelen in de Wipperhouck streckende metten oostende ant elst van Cristiaen Masseles - de nortzyde ant elst van Joes
Verdoene
Omme de somme van lxvj pond tparscheel - te betalene xxx pond parisis gheret metten alm
ende de reste ter erfvachtigheyt ende een ghulden voer een hoofcleet
Ghealmpt vorts over ervffe de xviij dach van maerte xvc lix
18 maart 1560 – Pieter de Flou koopt van Pieter van Bambeke - SAP 364 - Folio 142 verso
Pieter de Flou heeft ghecocht jeghens Pieter van Bambecke doude
een huus, ervffe ende cathelen - mortelvast ende naeghelvast stande in dIperstraete tusschen dervfe van Jan Adam ende de ervffe van Pieter vorseit –
omme de somme van xlvj pond grooten te betalene xij pond grooten gheret ende de reste moet
de voornoemde copere nemen tzynen laste ende verbant ligghende up tzelve goet –
sprekende up Fransoys de Scottere ende vj pond parsiis sjaers losrente den disch van Sint
Bertins - de penninck xvj –
ij schele te godspennynck ende viiij pond parisis te lyfcoope

Ghealmpt vorts
18 maart 1560 – Adriaen vande Werffe koopt van Symoen vande Walle - SAP 364 - Folio
142 verso
Adriaen vande Werffe heeft ghecocht jeghens Symoen vande Walle
ij ghemeten j lynnen xxv roeden lants ligghende in de Oosthouck
metten oostende ant lant van Adriaen vorseit - de zuutzyde ant lant van de wezen van Ghelein
Kesteman - twestende ant lant van de zelven weze
Omme de somme van xvj pond grooten den hoop - ter ervfachtigheyt ghelt
j schele te godspennynck - xx schele voor een hoofcleet
Ghealmpt vorts over erffe de xviij in maete xvc lix
18 maart 1560 – Cristiaen Plaetevoet koopt van Fransde Ghele en consoorten - SAP 364 Folio 142 verso
Cristiaen Plaetevoet filius Cristians heeft ghecocht jeghens Franse de Ghele - Mahieu de
Ghele ende Loey Cristiaen - mits Mahieu de Ghele als voeght van Vincent Ansam
een ghemet preter vj roeden lants ligghende up de hoofstede daer Maercx de Ghele oover leet
in de Hipshouck
met alle de groene cathelen daer up stande - de westzyde Cristiaen Platevoet - tzuutende up de
straete
Noch een ghemet xv roeden lants ervffe ende catheelen - de oostzyde - de wedeuwe van
Marcs de Ghele - de westzyde Batholomeus de Baerdemaeker - tnortende up de straete
mits al zulc actie als de voornoemde vercoopers ghedeelt hebben int sterfhuus van Marcx de
Ghele
omme de somme van ix pond grooten te betaelene deen helft te Poperinghefeste - dander helft
vutganck van oeust - mits alsulck last als upt tzelve goet laghet
dies moet de coopere vervanghen alle schulden die de zelve aldinghen anghedeelt waeren int
vorseide tsterfhuus
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van marte
18 maart 1560 – Jacop de Waeghemaekere koopt van Wullem Platevoet - SAP 364 - Folio
143
Jacop de Waeghemaekere heeft ghecocht jeghens Wullem Platevoet
j vierendeel xv roeden lants - tende plecke tende ghelt commende metten nortende up de Casselstraete - tzuutende toot de landen van de kinderen
van Matheus Moeraert - de oostzyde jeghens tlant van Jan Voeghelen - de westzyde an de
hoofstede van Soere Dalaerts ghelast in tviijde van vij de pond x schele ij deniers parisis sjaers in Overdamsche schult den
heere
ende in tviijde van vij schele iiij deniers de kercke van Sinte Bertins Ghelast tvorseide lant in een huere van xij jaeren Jan de Voghelaere voer xj parisis sjaers
Omme de somme van xvj pond grooten den hoop - te betalene iiij pond grooten ter
ervfachtigheyt ende vorts iiij pond grooten sjaers tooter vulle betalinghe
vj pond parisis voer een hoofcleet - vj pond parisis te lyfcoope ende v schele te godspennynck
- ten last van de blivere
Ghealmpt vorts over ervfe int jaer xvc lix den xviij dach van maerte 1559

18 maart 1560 – Jacop Loodyck koopt van Mael de Haeck - SAP 364 - folio 143
Jacop Loodyck heeft ghecoocht jeghens Mael de Haeck ende Tanneken zyn wyf
terde van j ghemet lants ligghende in de Eeckhouck onder de cathelen van de wedeuwe van
Jan Beck - metter westzyde an de bilck van Jan Been - metter zuutende in de beike ende

ghemene met Jacop vorseit - ghenaempt
de zueghe
omme de somme van xlviij pond parisis tvorseide ende xxx schele parisis voer een hoofcleet ghereet ghelt - ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts ove erffe den xviij dach van maerte xvc lix
18 maart 1560 – Symoen vande Walle koopt van Jan de Ketelaere - SAP 364 - Folio 143
verso
Symoen vande Walle heeft ghecoocht jeghens Jan de Ketelaere als syn selfs man synde
ij ghemeten xxviij roeden lants in de Pezelhouck ligghende an de westzyde van de hoofstede daer Colaert de Bert nu woent - ghenampt de

Brol streckende zuut ende nort - tnoorthende up de Copernolstrate - metten zuutende toot de
leene van Symoen de Waeghemaekere - de westzyde jeghens de hoofstede van de kinderen
van Jan de Vaele ende doostzyde jeghens tlant van tkind van Rogier Waele zyn sustere
ghelast in vij 1/2 roeden evene hoofmate sjaers den heere mitsgaders ij lynnen xij roeden toebehoorende de dochter van Rogier Waels
omme de somme van zes ponden grooten en half den hoop, ter ervfachtigheyt ghelt - booven
het last van een halm - rente ende pennynck xiiij 1 schele te Godspennynck ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij in maerte xvc lix

Den eersten in aprel 1559
1 april 1560 – Matheus de Hurtere koopt van Mael Kesteloot - SAP 364 - Folio 143 verso
Matheus de Hurtere heeft ghecocht jeghens Mael Kesteloot terde van iiij lynnen lants prreter x roeden ligghende in de Hellehouck
metter oost ende westzyde ant lant van de kinderen van Pieter de Haene - tzuutende up de
dreve - metten nortende ant lant van Vincent de Roo - mitgaders all de kathelen - groene ende
droeghe - stande up de zelven gront
mitgaders tix deel van den woenhuusse stande up de gront van Clays de Vinck - ende zyn
complissen
Omme de somme van achte ponden grooten den hoop - ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over erffe den eersten dach van aprel xvc lix

1 april 1560 – Jacop Loodyck koopt van Pieter Gillis - De GALG van Poperinghe - SAP 364 Folio 143 verso

Jacop Loodyck heeft ghecoocht jeghens heer Pieter Gillis
iij vierendeel vij roeden elstlants ligghende in de Eedewaerthouck
betnoort – nog noorderlijker dan - van de galghe metter oostende up Romboutsdreve - de noortzyde ant elst van Lauwereins de Groote - de
zuutzyde ant elst van Jaeneken zyn sustere
Omme de somme van zes ponden grooten - ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den eersten in april 1559
Fricxkaart – 1712

Op de Fricskaart uit 1712 wordt de ‘justitie van Poperinghe – ook op deze plaats vernoemd.
Verder zien we dat in 1712 deze streek – die aansloot op de tegenwoordige Galgebossen –
nog sterk bebost was – zodat we hier de ‘elsten’ van de ‘stovebossen’ van Jacop Loodyck en
Pieter Gillis kunnen vinden.

Hoewel de Edewaarthoek normaal gezien kwam tot aan de Robaertbeek – zodat de Galg van
Poperinghe voor de Robaertbeek moet gestaan hebben – kan dit in deze tekst niet kloppen.
Dan zou er sprake moeten geweest zijn van deze beek en/of van het Beleedstraatje dat in deze
periode al consequent zo genoemd werd.

We vergelijken deze plaats ook eens op de kaart van de atlas van Vandermaelen uit 1850.
Na het Beleedstraatje is er nog maar één dreef richting Vlamertinge.
We nemen dus aan dat de huidige Meiboomstraat – de vroegere ‘Romboutsdreve’ was.
We mogen verder ook aannemen dat de Galg langs de ‘Iperstraat’ lag, op de hoek met de
huidige Meiboomstraat - waar ze duidelijk te zien zal geweest zijn als waarschuwing voor alle
vreemdelingen die zouden twijfelen aan de justitie van Poperinghe.
1 april 1560 – Dierick vander Doene koopt van zijn schuldenaar - SAP 364 - Folio 144
Achter volghende zeeker wettelicke afwinninghe verdreghen by Dierick vander Doene voor
kuerheers der stede van Poperinghe
by arreste op twee huuzekens - erfve ende cathelen toegehoorende Vincent Keinandt staende
in de Elssenbrugghesrate oost op de zelve strate - met de noordt zyde ant huuzeken van Boudewyn de Cock tzuudthende andt landt van Willem de Zelvere ende
dit al omme de somme van vichtich ponden parisis van prencepale coope van een vette koe
- ende omme de wettelicke costen naerdt thvutwysen van een acte daer af ghewaghende - zoo
eist dat Dierick voorseid by consente ende ordonantie van kuerheers de voornoemde steide
heerlick ter hauche te coopen ghestelt heift met drie sondach halleghebooden -

nernende naer elck ghebodt een kersse ten daghe - plaetse ende huere daer toe gheordineert
ende inde zelve ghebooden verclaerdt ende ghespetiefieert
ende de voorseide paerschelen van eerfven ende catheelen metten vutgaen ende esxpireren
vanden derde kersse - bleven ende overghesleghen Eloy de Backere
als prokuruer over de wedewe van Dierick vander Doene voor de somme van liiij tich
pondt xl schele
Ghealmpt vorts over erffe den eersten in aprel 1559
Aldus ghedaen by Nicolays Langhemerssche als heere ende bailliu - Gayfer Wyts ende Pieter
Ailleul als wetschepens den vierden in november xvc lix tich
Toorconden my G. Wyts

1 april 1560 – Jan de Reckemaekere koopt van Jaekes Oudegherste - SAP 364 - Folio 145
Jan de Reckemaekere doude heeft ghealmpt jeghens Jaekes Oudegherste
iiij ghemeten preter j roeden elstlants - ervffen ende catheelen -

ligghende in den Lissenthouck ande Bervoets pyts - de westzyde ende oostzyde ant elst
van Jacop Floor - tzutende ant elst van de aldinghen van Wullem Scrollynck
Noch 1/2 ghemet elstlants ervffe ende cathelen in de zelven houck - streckende oost ende west
- toostende op Dasdreve - twestende ant voornoemde elst - de zuutzyde ant elst van Lauwyck
Makeblyde
Noch 1/2 ghemet elstlants in den zelven houck in de Bervoets pits - tnortende ende westende
ant lant van Jacop Zanneken - de oostzyde ant voornoemde elst - tzuutende ant elst van de
voornomde Jan Omme de somme van ix pond x schele grooten elck ghemet - tende mate tende ghelde suver goet om zuver ghelt - ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den eersten dach van aprel 1559
1 april 1560 – Andries Gillis koopt van Pieter Gillis - SAP 364 - Folio 145
Andries Gillis heeft ghecocht jeghens heer Pieter Gillis
iiij lynnen elstlants - ervffe ende catheelen ligghende in den Hamhouck dat Eloy Merleveyde
nu ontbloot streckende metten zuutende int waterloop - tnoortend toot de saylande van de wedewe van
Mael Makerel
Omme de somme van iiijxx ix pond x schele parisis den hoop - gheret ghelt
Ghealmpt vorts ove ervffe den eersten dach van aprel 1559
1 april 1560 – Clement Haelcaes koopt van Staes de Verryest - SAP 364 - Folio 145
Clement Haelcaes heeft ghecoocht jeghens Staes de Verryest
xiiij roeden ervffen ligghende up dIperdam Couttere
metter westzyde an dervffe van de aldinghen van Gayfer van Hoove - tnortende an derffe van
Ghelein de Roo - doostzyde an derffe van Clement vorseit –
ghelast de gheheel ervfe in v schele parisis sjaers van coutterrente den heere Omme de somme van vyff ponden grooten en half gheret ghelt - tvorseide xl schele te
lyfcoope
j schele iij deniers te godspennynck - ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den eersten van aprel 1559 - voer paschent
In de marge
Dese kerynghe was gehdaen by Franse van GHille up de xxx dach van meye xvc lix ter
prsentie van sceepen ten bancke
Dese kerynghe was ghedaen by Jan Vermaerle filius Eloys up den xxx in meye wvc lix ter
presentie van sceepen
1 april 1560 – Jakemyne vander Doene koopt van Clays de Wulf - SAP 364 - Folio 145 verso
Jakemyne de wedeuwe van Dierick vander Doene heeft ghecocht jeghens Clays de Wulf
xxix roeden elstlants - erffe ende cathelen ligghende in de Hipshouck
in een parchel van iij vierendeel ghemene met de zelve wedeuwe
omme de somme van ix pond den hoop - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over erffe den eersten dach van aprel 1559 - voer paschent
1 april 1560 – Jacop Loodyck koopt van Jakemyne van Middelem - SAP 364 - Folio 145
verso

Jacop Loodyck heeftt ghecoocht jeghens Jakemyne de wedeuwe van Henderyck van
Middelem
j ghemet l roeden elstlants - erffe ende catheelen - ligghende in den Hipshouck
metter ooostzyde ant elst van Pauwels Diedeman - zuut an de aldinghen van Jacop Adam de westzyde an de aldinghen van Boudewin Waels - tnoortende an de aldinghen van Pieter
Maekeblyde ghemene met Jacop vorseit –
Omme de somme van tien ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde - gheret ghelt
ende een dobbel reael voer een hoefcleet
Ghealmpt vorts over ervffe den eersten dach van aprel 1559
1 april 1560 – Mael Vitse koopt van de weduwe van Cristiaen May - SAP 364 - Folio 145
verso
Mael Vitse heeft ghecoocht jeghens heer Dierick Han pbr ende Wullem de Ricke als
maedelaers van de sterfhuusse van de wedeuwe van Cristiaen May iiij lynnen vj roeden saylants ligghende by de Leene - in de Lyssenthouck
metter oostzyde ant lant van de wedewe van Wullem Scroolynck - tzuutende up de martwech
Omme de somme van xxij pond groten den hoop ghereet ghelt xij schele te godspennynck viij pnd xij schele parisis te lyfcoope naer meede de coopere xl schele parsisis payement doet
Ghealmpt vorts over erffe den eersten dach van aprel 1559
1 april 1560 – Jacop Denis koopt van Kaye Goetscalck - SAP 364 - Folio 145 verso
Jacop Denis als voeght van de kinderen van Jan Tant filius Clays – koopt jeghens Kaye de
wedewe van Anthoenes Godtschalk ende jeghens Ancel Goetscalck
als voeght van de kinderen van Anthones Goetscalck –
1/2 ghemet saylant ligghende in den Hipshouck –
streckende zuut ende noort - de oost
ende westzyde ant lant van de voornoemde kinderen - tzuutende ant lant van de kinderen van
Clays Tant omme de somme van viij pong grooten ende viij schele tghemet –
j schele te godspennynck - xl schele te lifcoope ten laste van de blivere
1 april 1560 – Joeres de Bree koopt van Claysvan Simpol - SAP 364 - Folio 146
Joeres de Bree heeft ghecocht jeghens Clays van Simpol als procueruer van Jan Birs ende
myn jonckvrauwe Jakemyne - de dochter van Jan de Nuwelaere
als blickt by zeker letteren van procuratie - specialick ende irrevocable - ghepasseert voer
borghmeesters ende scheepen er stede van Berghen Sint Winnocx gheseghelt metten seghel van saeken - de vorseide steede in groene wasse - vuythanghende
ende up den remloy ghetekent - Verhooghe –
ghepaseert den voornoemde procuratie den xiiij dach van maerte 1559 Eerst iij ghemeten xxxviij roeden lants ligghende in de Oosthouck - metten noortende up de
Brugghestraete - de oostzyde jeghens tlant van Lauwyck Vernoppe - de westzyde ant lant
van de wedwe van Jan de Nuwelaere
Item noch v vierendeel lants in den zelven houck - metten zuutzyde ant lant van Joeres vorseit
- twestende Ghelein Makeblyde - toostende up de dreve
Omme de somme van vichtien ponden grooten - tghemet - tende roede tende ghelde

ende xij pond parsiis voer een hoofcleet - ij schele te godspennynck - xl schele parisis te
lyfcoope te betalenen xxxvj pond grooten ghereet ende de reste ter ervfachtigheyt
Ghelampt vorts over ervffe den eersten dach van aprel 1559
1 april 1560 – Willem Scerrier koopt van Fransoys Jacopssoene - SAP 364 - Folio 146
Willem Scerrier heeft ghecocht jeghens Fransoys Jacopssoene alzulck actie als de voornoemde Fransoys heeft in de ervffe ligghende op de Casselstrate
onder thuus van Wullem Scerrier metten oostende up de straete - tnoortende ant Reckhoofstratken - twestende an dervffe van
de voornemde Wullem –
ghelast de voorseide ervffe in x deniers parsiis sjaers de kercke van Sint Bertins int
hoofmanscep van Clays Scerrier - belast de voorseide ervffe in een huere van Fransoys
Trissensoene - xv jaeren lanck omme iiij pond parisis sjaers - hant an te slaene te half marte
xvc lix
Omme de somme van vij pond grooten tvorseide gheret ghelt - ij schele te godspennynck - iiij
pond te lyfcoope

Ferrariskaart - 1776

Kaart Buurtwegen - 1850

1 april 1560 – Willem Scerrier koopt van Jan Scerrier - SAP 364 - Folio 146 verso
Wullem Scerrier heeft ghecocht jeghens Jan Scerrier ende broers
alsulck actie vande ervffe als de vorseide Jan heeft in dervffe ligghende bynnen de
beloeken van Wullem - ghemene met de voornoemde Wullem
Omme de somme van xviiij pond parisis gheret ghelt - zuver goet ende zuver ghelt Ghealmpt vorts over ervffe den eersten dach van aprel 1559
1 april 1560 – Paschier de Cullenaere koopt van Vincent de Roo - SAP 364 - Folio 146 verso
Paschier de Cullenaere heeft ghecocht jeghens Vincent de Roo
iij vierendeel lants ligghende in de Hellehouck
ter hoofstede daer de voornoemde Paschier nu woent - ghemene met de kinderen van Vincent
voorseit ende met alle de katheelen stande up de onderhalf ghemeten
Omme de somme van xiiij pond grooten tvorseide - iiij pond gheret ende iiij pond grooten ter
ervffachtgheyt - iij pond grooten Sint Baernebaerst daghe - de reste byn de jaere
Ghelast tvorseide in j schele parsiis de kercke van Onze vrauwe
Ghealmpt den eersten aprel 1559
Er bestaat effectief een heilige Barnebas die gevierd werd op de 11 juni van het jaar.
1 april 1560 – Jan Queke koopt van de weduwe van Adriaen de Bergh - SAP 364 - Folio 146
verso

Jan Queke heeft ghecocht jeghens de wedewe van Adriaen de Bergh
twee paercheelen van land - groot de twee parchelen 1 ghemet ofte daer ontrent- ligghende in
de Wipperhouck
metter zuutzyde ant lant van de kinderen van de vorseide wedeuwe - tnoortende ant leen van
Ghelein Lauwyck- tzuutende ant lant van Jan vorseide
Omme de somme an x pond grotoen den hoop - gheret ghelt –
j schele te godspennynck - xxvj schele parisis te lifcoope
Ghealmpt den eersten aprel 1559
1 april 1560 – Willem de Ricke koopt van de erfgenamen van Gheraert de Puut - SAP 364 Folio 146 verso

Wullem de Ricke heeft ghecocht jeghens de aldinghen van de weduwe van Gheraert de
Puut
een lynne latns ofte daer ontrent ligghende up de Couttere –
metter westzyde upt stratkin metter oostzyde an de mersch van de dochter van Mechiel
Cauchie - tnortende an dervffe van Jan de Pape –
ghelast in xxxvij schele parisis sjaers den heere in coutterrente
Omme de somme van viij pond grooten te betalene ter coudder Iperemaert int jaer lx
Ghealmpt den jste aprel 1559
1 april 1560 – SAP 364 - folio 147
Achtervolghende zeeker schult verwonnen by Casen de Buckere op den persoone van Jan de
Vriere ter camere voor zyn aflivfhicheedt
omme de somme van vij pond vj schele viiij deniers grooten ende de wettelicke costen alst
blickt byde pandebrief daer af ghewaghende volghende zyn kennessen zoo heift Casen voorseit by consentte van schepens ende kuerheers
van de stede van Poperinghe - heerlick ter hausche te copen ghestelt by drie sondach
halleghebooden - bernende naer elck ghebodt een kersse ende inde zelve gheboden verclaerdt
ende ghespetiefieerdt - dach huere ende plaetse – waermen daer af de kerssen soude doen
bernen ende den overslach gheven –
te weten van een ghemet lans ligghende inden Eedewaerthouck bachten terste overdrach in een stuck van vier ghemeten - tusschen de vaerdt ende de
bovenbeike –
het gheheele ghemet ghelast in byleven van Mincken twyff van Jan Hazebaert - ghemene met
meester Pieter de Buckere - Jan Pilgherem ende Heinke de weeze van Malen Liebaert ende dit
voorseid paerscheel es ghebleven naert exsperieren vanden derde ende laste kerse Jan vande
Zoole - voor de somme van acht ponde ngrooten Aldus hedaen by Nicolays Langhemerssche als heere ende bailliu - Gayfer Wyts ende Pieter
Aelleueul als wetschepens der voornoemde steede - den tweeden decembre 1559
toorconde my - G Wyts
Ghealmpt vorts over ervffe den eersten dach van aprel 1559
4 april 1560 – Pieter de Bouwere en Ghelein Cruplant ruilen grond - SAP 364 - Folio 148
Pieter de Bouwere gheeft in rechter laeghe Ghelein Cruplant
v vierendeel preter ix roeden lants in een parchel van v ghemeten xviij roeden lants
in de Haghebaerthouck ter stede daer Ghelein Cruplant nu woent - mitgaders den bilck
oover stratken daer inne begrepen in de vorm - v ghemeten xviij roeden ghemene met Ghilein Cruplant en
tkint van Pieter de Bouwere
Noch iij vierendeel lants in de zelven houck - de westzyde ant elst van Copken Canen tnorthende upt Lissecatstratken - tzuutende Maheiu Campart Noch een lynne xxix roeden lants in de zelven houck in een parchel van ij lynnen xij roeden de oostzyde an tLissecatsstratken - de westzyde ant lant van den Helighen Sacremente van
Sint Bertins - ghemene met tkint van Pieter de Bouwere Noch een lynne xxij roeden lants in den zelven houck in een parchel van iij vierendeel xx
roeden - de westzyde Ghelein Cruplant - de oostzyde ant lant van dde weudeuwe van Jores
Rissen - metten zuutende upt tlisecatstratken - ghemene met tkint van Pieter de Bouwere

Noch een lynne xxxij roeden lants in den zelven houck in een parchel van v ghemeten xviij
roeden lants ter steede ende den bilck oover stratken - daer Ghelein Cruplant nu woent ghemene met Ghelein Cruplant ende tkint van Pieter de Bouwere Ghealmpt vorts over erffe
Ghelein Cruplant gheeft in rechter wederlanghe Pieter de Bouwere
iij ghemeten j vierendeel lants tenen bilcke in de Lissenthouck metter oostzyde ant lant van
Lamsen Wullems - van westen an de Braebantdreve - de zuutzyde ant lant van Jores de Roo
filius Pieters sonder toegheven ofte toenemen
Ghealmpt elck ander over ervffe den iiij dach van aprel xvc lix voer paeschent
5 april 1560 – Pieter de Bouwere ruilt met Jan van Beddeleem - SAP 364 - Folio 148
Pieter de Bouwere gheeft in rechte laeghe Jan van Beddeleem filius Jacops als voeght van
Baerbelken tkint van Pieter de Bouwere
een lynne xxij 1/2 roeden lants in den Lissenthouck in een paerchel van iij ghemeten j
vierendeel lants ghemene met Pieter de Bouwere zyn vaeder
Jan van Beddeleem filius Jacops gheeft in rechter wederlaeghe als voeght van de kinde van
Piete de Bouwere - Pieter de Bouwere
een lynne xxxij 1/2 roede lants in den Haeghebaerthouck in een parcheel van v ghemeten xviij
roeden ter steede ende den bilck oover stratken daer Ghelein Cruplant nu woent - ghemene
met de zelven Ghelein
sonder toegheven ofte toenemen
Ghealmpt vorts over erffe ter prsenetie van sceepen den 5 dach van aprel 1559 voer paschent
SAP 364 - Folio 148 verso

Den 8 aprel 1559 - voer paschent
8 april 1560 – Jacob Loodyck koopt van Pieter Gillis – SAP 364 – Folio 148 verso
Jacop Loodyck heeft ghecocht jeghens Fransoys Cristiaen als procuruer van heer
Pieter Gillis –
soo blickt by zeker letteren van procuratie ghepasseert den iiij in aprel voer sceepen vande
steede van Poperinghe - met haerlieden seghels in groene wasse uwthanghende ende
ghetekent up de remploy Alensoene –
een ghemet vj roeden alnts ligghende in de Haeghebaerthouck metter westzyde ant elst van
de heere - tnoortende telst van Madeelene - tzuutende ende oostzyde jeghens telst van
Ghelein Gheus - ghelast gheheele int byleven van Andries Gillis Omme de somme van zes ponden grooten - te betaelen te Poperinghe ommeganck - mits v
pond parisis te lyfcoope
Ghealmpt den 8 in aprel 1559 voor paschent
In de marge

Andries Gillis wederstat den alm ende Jacop Lodyck protestert als hy tzyne rade vinden zal present sceepen Pieter de Brievere - Jan Goduut - Danel Canen - Lauwis Makeblide ende
Fransoys vande Maerle Jacop loodyck kent Andries Gillis te garanderen volghende de tittelle van hee Pieter Gilis alzo
verde als het contynghent zoude moeghen commen
8 april 1560 – Jan Slusseman koopt van Jan vander Slype - SAP 364 - Folio 148 verso
Jan Slusseman heeft ghecoocht jeghens Jan van der Slipe
ij lynnen xxix roeden lants - ervffe ende catehelen - ligghende in de Eedewaerthouck
metten westende up tcleene Bruggestraetje - de zuutzyde ant lant van Fransyne Cauchies Jores van de Goestene Noch ij lynnen xij roeden lants in de zelven houck metten westende up tcleene
Brugghestratken - metten oostende ant lant van Fransyne Cauchies
Noch 1/2 ghemet lants preter xx roeden in de zelven houck metten westende upt tCleene
Brugghestratken - de oostzyde ant lant van de kinderen van Pieter Lootin
Ghelast een ghemet in een henne sjaers den heere Omme de somme van xix podn grooten ende xl grooten gheret ghelt –
vier ponden parisis te lyvcoope ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over erffe den viij in aprel 1559
8 april 1560 – Jacop Loodyck koopt van Gillis de Roo - SAP 364 - Folio 149
Jacop Loodyck heeft ghecocht jeghens Gillis de Roo
vyff vierendeel elstlants - ervffe ende cateheelen ligghende in den Hamhouck - toostende ant
saylant van de kidneren van Jacop van Beveren - twestende ant elst van Coerneles de Scottere
- de noortzyde den heere - de zuutzyde ant elst van de wedewe van Coerneles vande Doene ghelast in xxiiij schele parisis sjaers de kercke van Onze Vrauwe
Omme de somme van vertien ponden grooten ende een gouden crooene voer een hoofcleet gheret ghelt
Ghealmpt vorts over erffe den viij in aprel voer paschent 1559
22 april 1560 - Pastorie van Sint Bertins uitbreiding – Papestraat SAP 364 - Folio 149
Heer Jacop Meerchat, prochiepape van St. Bertins te Poperinghe,
heeft ghecoocht jeghens Cathelyne van Wytsberghe
een huus, ervffe ende catheilen, mortelvast, naghelvast ende wertelvast, stande in de
Papestrate - streckende zuut ende noort,
metten noortende ende de oostzyde an de presbiterye van Sint Bertins – tzuutende up de
Papestrate – de west zyde an erfvffe van de wezen van Pieter Regoot
Omme de somme van vierendertich ponden grooten metten laste van iiij pond x schele sjaers
loosrente
te betaelene vyff ponden grooten ghereet
ende vorts drye ponden grooten sjaers totter vulle betalynghe
Ghealmpt vorts over erffe int jaer xvc lx den xxij in april naer paeschent
In de marge
Dese kerynghe was ghedaen by Eloy de Backere als procureur van Pieter van Wynsberghe in
zyn name ende als voeght van de kinderen van Jan Maillaert ende Jacop Wynsberghe

mitgaders van de kinderen van Corneles Lissensone als blyckt by zeker letteren van procuratie
speciael - irrecocable ghepassert voer scepenen ende kuerheers van de steede van Poperinghe
gheapseert den xxvij in meye xvc lix - gheseghelt met de seghel van saeken in groene wasse
vuthanghende ende
Ghetekent Alensoene - ghekent ter presentie van sceepe den xxx in meye xvc lx

13 mei 1560 – Noordstraat - Halmen SAP 364 - Folio 149 Den 13 in meye 1560 - Joes Vermarle heeft ghecocht jeghens Pieter de Kerle,
tderde van den erffe ende tzeste int cathelen van een huusse staende up de Nortstrate
metter zuut zyde an derffe van de weduwe van Clays Scerrier – e nort zyde Willem Scerrier –
west ende an derffe van Jan Scerrier – toostende up de strate
ghemene met Cristiaen de Conynck ende Fransoys Trissensone
Omme de somme van xiii pond grooten ghereet ghelt - ij schel te godtspennynck – vi schele
parisis de armen – iiij schele parisis voer een hoofcleet –
ix pond parisis van lifcoope ten laste vande blivere
Ghealmpt vorts over effe de xiij dach van meye xvc lx
In de marge
Dese kerynghe was ghedaen by heer Coerneles Vermaerle - den iiij hoymant 1560 ter
presentie van sceepen te bancke
13 mei 1560 – Lamsen Willem koopt vanHansken Cristiaen - SAP 364 - Folio 149
Lamsen Willems heeft ghecocht jeghens Staes Masseles ende Clays Quatghebuer als
voeghden van Hansken tkint van Caerle Cristiaen by consente van sceepen
1 1/2 ghemet saylants ligghende in de Lissenthouck mette oostzdye ant lant van de kercke van Onze Vrauwe - twestende upt stratken omme de somme van xviij ponden grooten gheret ghelt - xl schele parisis te lyfcoope –
ij schele te godspennynck ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den 13 in meye 1560
13 mei 1560 – Andries Gillis koopt van de kinderen van Jacop Haezebaert – de Beestenmarkt
- SAP 364 - Folio 149

Andries Gillis heeft ghecocht jeghens Pieter Haezebaert ende Fransoys Scerrier als voeght
van de kinderen van Jacop Haezabert by consente van sceepen tiiijde van de ervffe met de helft van thalf vierendeel in alle huusynghe ende stallen ligghende up de Iperdam jeghens oover de bestemart - daer Andries Gillis nu woent de oostzyde an de steede van de kinderen van Clays de Lantsheere - tnorthende int waterloop
- sceedende jeghens de viersteede van de kuekene
Omme vyf ponde grooten - drye ponden grooten gheret end de reste ter ervfachtigheyt
Ghealmpt vorts over ervffe den 13 dach van meye 1560
12 mei 1560 – Andries Gillis koopt van Staes Haezebaert - SAP 364 - Folio 150
Andries Gillis heeft ghecoocht jeghens Staes Haezebaert
tiijde van de ervffe met de helft van thalf vierendeel in alle de huusynghe ende stallen stande
up dIperdam jeghens over de Bestemaert daer Andries woenende es - de oostzyde an de
stede v an de kinderen van Clays de Lanscheere - tnortende int waterloop schedende jeghens de vierstede van de keuekene - ghelast in ij schele ix deniers parisis sjaers
den heere
Omme de somme van vyf ponden grooten te betalene iij pond ghereet ende de reste ter
ervfachtigheyt
Ghealmpt vorts ove ervffe den xij dach van meye xvc lx

Den 13 in meye 1560
13 mei 1560 – Jacop Lodcyk koopt van Clays Gillis - SAP 364 - Folio 150 verso
Jacop Lodyck heeft ghecocht jeghens Clays Gillis
iiij lynnen elstlants ervffe ende cathelen ligghende in den Oosthouck
met alle de haeghe rontsomme ghereservert de lande van vij roeden an de hoofstede van
Malen vanden Slype streckende metten oostende up de vornoemde hoofstede - twestende up de hoofstede van Jan
de Nuwelaere ende de noortzyde ant elst van Henderyck Ghyselbrecht Omme tien ponden grooten thgemet - tende mate tende ghelt - gheret ghelt
mits x pond v schele parisis van lyfcoope ten laste van den blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lix
In de marge
Dese kerynghe was ghedaen by Alaert de Groote filius Cristiaens den 4 in hoymant 1560 ter presentie van sceepen ten bancke - ghekent
13 mei 1560 – Andries Gillis koopt van Clays Gillis - SAP 364 - Folio 150 verso
Andries Gillis heeft ge-hecocht jeghens Clays Gillis
tvierde van de ervfe daer de vorseid Andries woenende es - ende onder thuus daer Clays
Rogiers woennede es an de Crone - ghemene met heer Pieer Gillis ende de kinderen van
Ghelein Borry ende de kinderen van Jacop Hazebaert streckende van voeren up de Bestemaert - achterwaert up dervffe van Jacop Loodyck - de
oostzyde an dervffe van de kinderen van Clays Lansheere ende de westzyde steke ghevende
upt viercand van de grooten huusse langhes de ervffe van Jane ende Jakemyne zyn susters -

Ghelast in ij schele is deniers parisis sjaers couterrente ende int byleven van Andries vorseit
Omme de somme van xxiiij pond parisis gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lix
13 mei 1560 – Andreis Gillis koopt van Clays Gillis - SAP 364 - Folio 150 verso
Andries Gillis heeft ghecocht jeghens Clays Gillis
v lynnen elstlandts in de Eedewaerthouck streckende oost ende mest - metten westende upt elst van Janeken zyn sustere - de zuutzyde
jeghens telst van Joes vander Doene ende de hoofstede van Jacop vande Enoede - de nortzyde
jeghens telst van de kinderen van Ghelein Borry
Ghelast int byleven van Andries vorseit
Omme de somme van zes ponden grooten tghemet gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lix
13 mei 1560 – Pieter Plessier koopt van de erfgenamen van Mieke de weduwe van Jan de Gay
- SAP 364 - Folio 151
Pieter Plessier heeft ghecocht jeghens Pieter Everaert - Pieter Ayebuel ende Robert
Mannen en andere - als aldinghen van Myeke de weudeuwe van Jan de Gay - saligher
memorye –
een huus mitgaders de helft vande ervffe onder tvorseide huus - ligghende up dIperstraete
mette voerhoofde ter strate - tzuutende an dervffe van Jan de Reckemakere doude - van
noorden ant hommelhoof van Pieter Boye omme de somme van xxiiij pond grooten - te betaelen vyff ponden grooten metter
ervfachtigheyt ende iiij pond grooten sjaers vier jaer lanck gheduerende wanof teerste vallen sal den eersten jully xvc lxj ende alzo vorts iiij pond grooten sjaers totter
vulle betalynghe ende de reste iij pond grooten voer de vulle betalynghe den eerten jully lxv
Ghealmpt vorts ove ervffe den xiij dach van meye xvc lix
13 mei 1560 – Wullem de Waeghemaekere koopt van Jores Hughe - SAP 364 - Folio 151
Wullem de Waeghemakere heeft ghecocht jeghens Jores Hughe
iij vierendeel lants - ervffe ende cathelen lighende in de Scoedemonthouck mitgaders de groene cathelen stande up de voornoemde gront ende terde van de scuere stande
up de gront van de kinderen van Jan de Groote de westzyde an tlant van de kinderen van Jan de Groote - de oostzyde ant lant van Wullem
vorseit - tnortende up de straete Ghelast zyn advenant in iij ghemeten xlij roeden in ij roeden v bunder en tiiijde van een
bunder evene sjaers den heere
Omme de somme van xij pond grooten den hoop end xl schele parisis voer een hoofcleet – te
betalene vj pond grooten gheret ende de reste te paeschent eerstcommende Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lix
13 mei 1560 – Jan de Hont koopt van Jakemyne Voeghelen - SAP 364 - Folio 151
Jan de Hont heeft ghecocht jeghens Jakemyne de weudeuwe Jan Voeghelen
iij vierendeel elstlants - ervfe ende cathelen ligghende in de Hipshouck –
metten westzyde

ant elst van Lauwys makeblyde - de zuutzyde an de profiterye van Onze Vrauwe - de
oostzyde ant elst van Jan vorseit - de nortzyde ant elst van de heere
Omme de somme van viij pond grooten de drye vierendeel –
te betaelen van deze daeghe in een jaer –
iiij pond parisis te lyfcoope ende ij schele parisis te godspennynck ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts ove ervffe den xiij dach van meye xvc lix
13 mei 1560 – Pieter Everaert koopt van Gillis Lobelle - SAP 364 - Folio 151 verso
Pieter Eeveraert heft ghecoocht jeghens Gillis Lobelle
tvde van een huusse, ervffe ende cathelen stande up de Nieuwe Mart –
van noorden ende oosten derffe van heer Colaert Tollet - de zuutzyde an derffe van de steede
- de westzyde de strate
Omme de somme van vij pond grooten gheret ghelt - ghelast in ij schele parisis sjaer int
hoofmanscep van Fransoys lucx
Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lx
13 mei 1560 – Clays Veyke koopt van Joes Baeck - SAP 364 - Folio 151
Clays Veyke filius Jans heeft ghecoocht jeghens Joes Baeck
de helft van eenen hoofstee - ervffe ende cathelen stande up dIperstraete metter zuutzyde an dervffe van Jacop Maes - de oostzyde an dervffe van Clays vorzeit tnortende up de straete -de westzyde an dervffe van jan vande Berghe filius Clays ghelast in iij schele iiij deniers parisis sjaers den heere
Omme de somme van xx pond grooten te betalene viij pnod grooten gheret ende vorts iiij
pond grooten sjaers totter vulle betalinghe - mits iiij pond parisis voer een hoofcleet j schele parisis te godspennynck - xxd schele te lyfcoope ten laste van de blivere Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lx
13 mei 1560 – Mael van Amele koopt van Ghys Quarghebeur - SAP 364 - Folio 151 verso
Mael van Amele heeft ghecoocht jeghens Ghys Quatghebuer
l roeden lants ligghende in de Wiperhouck metten westende ant lant van Vincent Queke toostende ant lant van Gillis Mastheere - ghemene met de kinderen van Joes Moertier ende
Mael vorseit
Omme de somme van xxiiij pond parisis gheret ghelt vj schele te lyfcoope
Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lix
13 mei 1560 – Jores de Brune koopt van Adriaen Verslype - SAP 364 - Folio 152
Jores de Brune heeft ghecocht jeghens Adriaen Verslype
1/2 ghemet lants met de helft van een huusse daer up stande - ligghende in de Pezelhouck
metten westende ant lant van de kinderen van Pieter Vercrusse - tzuutende ant lant van
Mathys van Heede - tnorthende ant lant van Jores vorseit - toostende ant lant van Ghelein
Stassen
Omme de somme van viij pond grooten ende i 1/2 pond parisis te betalene - vj pond grooten
gheret
ende de reste Sint Jansdaeghe vutganck van oeust

Ghealmpt vorts over ervffe den xiij dach van meye xvc lix
13 mei 1560 – Pieter de Bysere koopt van Katehlyne de Haene - SAP 364 - Folio 152
Pieter de Bysere heeft ghecocht jeghens Kathelyne de weudeuwe van Stoffel de Haene
de helft van eenen hoofstede - ervffe ende cathelen ligghende in de Haeghebaerthouck ghemene met Pieter vorseit - metter westzyde ant lant van de kercke van Onze Vrauwe metten nortende up de dreve
Item noch de helft van ij lynnen viij roeden lants in den zelven houck - ghemene als booven metten zuut ende nortzyde ant lant van Sanders Floer
omme de somme van xvj 1/2 pond grooten booven last van de loosrente tzynen tlaste te
betalene vj pond grooten gheret ende de reste te baemesse eerstcomemnde

Den 27 in meye 1560
27 mei 1560 – Cristiaen Merleve koopt van Jan Slusseman - SAP 364 - Folio 152
Cristiaen Merleve filius Jans heeft ghecocht jeghens Jan Slusseman
vij vierendeel saylants ligghende in de Eedewaertshouc metter oostzyde ant lant van de wezen van Pieter Looten - de westzyde ant lant an Fransine
Cauchies - tnorthende upt stratken
omme de somme van xxij pond grooten den hoop - gheret ghelt
Ghealpt vorts over ervffe den xxvij dach van meye –
ghelast in een henne den heere sjaers
27 mei 1560 – Pieter de Floo koopt van Paschier Verhaeghe - SAP 364 - Folio 152
Pieter de Floo heeft ghecocht jeghens Paschier Verhaeghe
ij ghemeten saylants ligghende in de Haeghebaerthouck - de zuutcant ant elst van de heere tnortende de wedeuwe van Pieter Lebbe –
ghelast een ghemet in j schele parisis sjaers den heere
Omme de somme van xx pond grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xxvij dach van meye xvc lix
27 mei 1560 – Jan de Brune koopt van Andries Gillis - SAP 364 - Folio 152 verso
Jan de Brune heeft ghecocht jeghens Andries Gillis
de helft van j ghemet x roeden lants ligghende in de Eedewaerhouck ghenampt de

Waelsbrouck - streckende met de noortende
up de hoofsteede daer Looz Bolle nu woent de westzyde ant lant van Jacop Hazebaert
omme de somme van ix pond grooten den hoop - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 27 in meye 1560

K. De Scottere
27 mei 1560 – De Papestraat – Halmen SAP 364 - Folio 152 verso
Jeanne de wedewe van meester Cristiaen de Roode heift ghecocht jeghens Clays van
Bambeke
een huus, ervffe ende cathelen – mortelvast, naeghelvast – stande up de houck van de
Papestrate –
ghelast in iiij schele parisis sjaers den heere
Omme de somme van drie en tseventich ponden grooten te betaelene xxvj pond grooten
gheret ende zeven ponden grooten de eersten in lauwe daer naer ende vorts x pond grooten
sjaers tooter vulle betalynghe
Ghealmpt over ervffe den 27 in meye 1560
K. De Scottere
27 mei 1560 – Vincent van Amele koopt van Jores vande Goesteene – De Kroon - SAP 364 Folio 152 verso
Vincent van Amele heeft ghecocht jegehns Jores van de Goestene als voeght van de
kinderen van Wullem Regoot
tvjde deel vin een huus, ervffe ende catheelen ghenamt de Crone stande up dIperdam
couttere ghemeen met Vincent vorseit Omme de somme van x podn grooten te betalene te twee payementen- de helft te bamesse
eerstcommende - dander helft van bamesse in een jaer –
ghelast in x schele parisis sjaers losretne de pennynck xiiij
Ghelast zot van oude tyden ghelast es
Ghealmpt vorts over ervffe den 27 dach van meye 1560
K. De Scottere
27 mei 1560 – Caerle de Scottere koopt van Paschine Schurters - SAP 364 - Folio 152 veso
Caerle de Scottere heeft ghecocht jeghens Paschine Schurters de wedewe van Pieter de
Vos
iij 1/2 ghemt lants ligghende in de Eedewaerthouck
metten oostende ant lant van de kercke van Sint Jans - de nortzyde ant lant van Pieter de Bert
- twestende ant lant van Pieter Vlamynck - tzuutende ant lant van Caerle vorseit
omme de somme van lij grooten den hoop - ter ervfachtigheyt - ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 27 dach van meye 1560
K. De Scottere
27 mei 1560 – Kristoffel Kerne koopt grond - SAP 364 - Folio 153
Phelips de Vutere - Oberecht de Winter - Gillis de Vutere - Hanstjen de Vutere ende Fransois
de Vutere mits Jan de Duerwerder - Royn de Hoerne - Maye de Winter ende Maye Winters
relicta Jores de Vutere comparerende voer sceepen van de steede van Poperinghe omme by huerlieden vut erffe te gaerne van zeker groont van erffe hemlieden upghecommen
by de overlyden van Stoffel Kerne –
de welcke ervffe gehcocht heeft Christoffel Kerne

Omme de somme van xvj pond grooten den hoop ende dat van j 1/2 ghemet lants ligghende
in de hoofsteededaer de voorseide Cristoffel te woenen plach in de Haeghebaerthouck ghedaen den xxvij in meye xvc lix
ter presentie van sceepen Pieter de Brievere - Jan Goduut - Lauwys Makeblyde - Wullem de
Rycke ende Fransoys Vermaerle
In de marge - Kenesse
Steven Braem als ghetrauwet hebbende de dochter van Jacop de Vutere met huerlieden
complysen
27 mei 1560 – Jacop Loodyck koopt van Pieter Gillis - SAP 364 - Folio 153
Jacop Loodyck heeft ghecocht jeghens heer Pieter Gillis
een ghemet preter xxx roeden elstalnts ligghende in de Eedewaerthouck
streckende metter west ende in Robaertbeike - metter oostzyde jeghens telst van de kinderen
van Jacop Haezebaert - de westzyde jeghens telst van Pieter Verstegghele end de kinderen
van Coerneles Vander Doene
Noch v lynnen xxxvij roeden saylants in de Pezelhouck - ligghende an de oostzyde van een
meerder stick dat Loy Keteloot in huere heeft - streckende metten zuutende in de Scipvaert de westzyde jeghens tlant van de kinderen van Ghelein Borry - de oostzyde jeghens tlant van
de weduwe van Wullem Strynans omme de somme van xviiij pond grooten den hoop
ghelast beede de parcheelen in 't byleven van Andries Gillis - te betaelen de xviij pond
grooten ommeganghe eerstcommende
Ghealmpt vorts over ervffe den xxvij dach van meye 1560
K. De Scottere
30 mei 1560 – Jacop Loodyck en Gillis de Roo ruilen grond - SAP 364 - Folio 153 verso
Jacop Loodyck gheeft in rechte laeghe Gillis de Roo
iij vierendeel vj roeden elstlandts ligghende in de Hamhouck ghenampt Payaers Elst
metten wetende ende de noortzyde ant lant van Gillis de Roo - de zuutzyde ant lant van Jan
de Backere - toostende an Jores vande Goestene
zonder toegeven oft toenemen - ghealmpt
Gillis de Roo gheeft in rechter wederlaeghe Jacop Loodyck
iiij vierndeel vj roeden elstlandts ligghende in de Hamhocuk in een stick van ij ghemeten
vj roeden - dat Jacop Loodyck coochte jeghens Gillis de Roo - toostende ant saylant van de
kinderen van Jacop van Beveren - twestende ant elst van Coerneles de Scottere zonder toegheven ofte toenemen
Ghealmpt vorts ove rerffe ter presentie an sceepen en xxx dach van meye xvc lix
K. De Scottere
7 juni 1560 – Adriaen Mechiels koopt van Fransoys Cristiaen - SAP 364 - Folio 153 verso
Adriaen Mechiels heeft gthecocht jeghens Fransoys Cristiaen als procureur van Willem
Trion - zoet blickt by zeeker letteren van procuratie ghepassert voor sceepen van de steede
van Poperynghe
v lynnen lants wanof een ghemet ligghet in de Eeckhouck

metten oostende up de Crombeckestraete - de zuutzyde an Ghelien Moenaert - de nortzyde an
Adriaen vorseit ende dander ij lynnen ligghende in den Hamhouck metten noortende up de
Hamdreve - doostzyde Ghelein makeblyde de Westzyde an Adriaen Mechiels
Omme de somme van xvj pond grooten den hoop - ghereet ghelt
een halve reael twyf een hoofcleet - xij pond parisis te lyfcoope
Ghealmpt vorts ove ervffe den viij dach van hoymant xvc lix
K. De Scottere
7 juni 1560 – Jacop Floor koopt van Henderyck Ghyselbrecht - SAP 364 - Folio 153 verso

Jacop Floer heeft ghecocht jeghens mynheer Henderyck Ghyselbrecht
vyf vierendeel mersch ofte daerontrent paelende langhes de beike ende up tCooestraetken
omme de somme van verthien ponden den hoop - xxv pond grooten gheret ende xv pond
grooten bynnen een jaere sprekende met een schedule brynghers briefs - ghenamt de Nonnemersch twee schele te godspennynck ende viij pond parisis te lifcoope ten laste vande blivere
Ghealmpt vorts over ervfe de viij dach van hoymant xvc lix
K. De Scottere
In de marge
Dese kerynghe was ghedaen by Jan de Reckemaekere doude als voeght van de kinderen van
Hendryck Ghyselbrecht den iij in octobre xlc lx - ter presentie van sceepen
27 april 1560 – Phelips Hellynck moet verkopen aan Heindrick Ghyselbrecht - SAP 364 Folio 154
Achtervolghende zeeker wettelicke afwinninghe ghedaen voor kuerheers der stede van
Poperinghe ten ghedinghe by Philips Hellinck op den persoone van Ghelein vande Walle
voor de somme van drienenstestich ponden zes schellinghe achte penninghen grooten
enden aer dien den selven Ghelein hem catheeloos ghezwooren ende ghekendt heift blyckende byde acte daer af ghewaghende –
zoo eist dat dien voornoemde Philips by consente ende ordonantie van schepens ende
kuerheers der voornoemde stede –
heerlick ter hauche te coope ghestelt heift met drie sondach helle ghebooden aen de drie
distincte kersseberninghen ten daghe platse ende huere daer toe gheordonneert
ende in de selve ghebooden verclaerst –

te weeten een stede - erfve ene cateheelen - groen ende drooghe - staende int Ghervelgat daer
hy Ghelein nu woenachtigh es –
streckende van vooren ter straete tot in de beike - met de zuudtzyde de kinderen van Jan de
Pouers metgaders de woenstede vast daer an - tusschen de voornoemde stede ende Willem de
Snepere Noch vyf vierendeel mersch ofte daer ontrent - streckende langhes de beeke hendende op het Coestratken –
Noch een stede , erfve ende catheelen inden Hamhouck - groot van lande xiiijde ghemeten
ofte daer ontrent - ghemene met Andries Gillys ende Willem de Reckemaekere metter
noordtzyde Gillys de Roo - de westzyde an de Crombekestraete –
Ghelast den heere - vij schele ende vier bunder eeven sjaers daer Pieter Ravel nu woendt
ende zyn de voornoemde parcheelen van erfve ene catheelen metten vutgaen ende experieren
vande derde ende laester kersse zyn overghesleghen ende ghebelven als meestbiedende
Heindrick Ghyselbrecht
voor de somme van iiij xx pond v schellinghen grooten
Aldus ghedaen by Nicolays Langhemerssche als heere ende bailliu - Gayfer Wyts ende Pieter
Amele als wetschepen den xxvij in aprel xvc lix tich
G. Wyts
Dese kerynghe was ghedaen by Nicasen de Buckere up de iij dach octobre xvc lix ter
presentie van sceepen
Dese kerynghe was ghedaen by Joes de Buckere de iiij in octobre int jaer ons heere xvc lix ter
presentie van sceepen
Dese kerynghe was ghedaen by Wullem vande Walle den iiij dach van octobre xvc lx ter
presentie van sceepen te bancke
Al dese naerheyde en waeren niet ghealmpt ut cause dat de ballue van Poperynghe
by besloote commyssye hem bevolen was niet te ervffene
8 juni 1560 – Wullem de Snepere koopt van Henderyck Ghyselbrecht - SAP 364 - Folio 155
Wullem de Snepere heeft gheocht jeghens Henderyck Ghyselbrecht
de steede - ervffe ende catheelen - mortelast, naghelvast ligghende int Ghervelgat
daer Ghelein vande Walle nu woent –
streckende van vooren ter straete – toot in de becke – zuutzyde ant ervffe de kinderen van Jan
de Pours
mitgaders de woensteede vast daer an - jeghens de voornoemde steede ende Willem de
Snepere Noch de helft van een steede - ervffe ende catheelen ligghende in de Hamhouck - ghemene
met Andries Gillis ende de kinderen van Willem de Reckemaekere - metter nortzyde Gillis de
Roo - de westzyde up de Crombekstrate –
ghelast in vij schele parisis de heere ende vier bunder evene sjaers den Heere
Omme de somme van hondert vyfentwintich grooten vyf schellinghen grooten - ghereet ghelt
ij schele grooten te lyfcoope ende vj schele parisis te godspennynck ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den 8 dacht van hoymant xvc lix
K. De Scottere
8 juni 1560 – Steven Beugrant koopt van Gillis Pieren - SAP 364 - Folio 155
Steven Beugrant heeft ghecochty jeghens Gillis Pieren als vocht van Genevieviefe ende
Fransinxke Beaugrant by consente van schepenen

trechte vierde van den huuse - ervfe ende catheelen staende op de Casselstrate daer de
wedewe van Victor Basen nu woent met gaders tvierde int hommelhof achter an streckende tot op de Werf metter zuutzyde jeghens 't Bogaertstratken -ghelast tgheheele goet in iij schele parisis sjaers
de kercke van Sint Jans ende x schele parisis sjaers tgasthuus
ende j schel vj deniers parisis den heere
ende dat omme de somme van xlvj pond grooten den hoop
Ghealmpt over ervfe int jaer xvc x den 8 dach van hoymant
K. De Scottere

8 juni 1560 – Steven Beugrant koopt van Ghelein Moeraert – SAP 364 – Folio 155
Steven Beugrant heeft ghecocht jeghens Ghelein Moeraert als procureur van Ghelein
Lauwyck zot bliect by zeker letteren van procuratie special ghepasseert voer Henderyck Ghyselbrecht
ende Joes Verdoene - cuerheers van de steede van Poperinghe met huerlieden seghels in
groene wasse vuthanghende –
in daten den xvj february xvc lix te weten terde van de catheelen van twee huussen stande up den Ooverdam mitgaders tviiij
de deel van de ervffe ende txijde deel van de ervffe die hy Ghelein Lauwyck ghebruuct int
byleven - sstreckende de zelve ervffe van vooren achterwaert toot in de becke - de zuutzyde
an dervffe van Bartholomeus de Bardemakere - de nortzyde an dervffe van de stede van
Poperinghe

omme de somme van xvij pond grooten gheret ghelt - zuver ghelt boven alle renten mits vij schele grooten voer een hoofcleet omme tvercoopers sustere ghelast tgheheele huus in de helft van iiij pond ix schele iij deniers parisis sjaers den heere
van Ooverdamsche scult
Ghealmpt vorts over ervffe de 8 dach van hoymant xvc lix
K. De Scottere
SAP 364 8 juli 1560 – Koestraatje en de Werf – Halmen SAP 364 - Folio 155 verso

Ghelein Beaugrant heeft ghecoocht jeghens Jacop Merien
de helft van eenen stede, ervffe ene cathelen – groene ende drooghe –
ligghende up de Wervf daer Jan Pordan zyn scoenevader nu woent –
groot van ervffe vyff lynnen – streckende van westen langhs tkoestratken –
van oosten ende zuuden jeghens dervffe van Gillis Pieren –
van norden up de Werfstrate ghelast de helft vande erffe in byleven van twyf van Jan Pordan
zyn schoenmoeder
Omme de somme van xxxviij pond grooten gheret ghelt
Twee gouden croonen voer zyn wyf een hoofcleet
Ende vj pond parisis te lyfcoope ten laste van de blivere
Gheampt vorts over erffe den viij dach van hoymant int jaer xvc lx
K. deScottere

Den 15 in hoymant 1560
15 juni 1560 – Pieter Roelens koopt van Lauwers Platevoet – SAP 364 – Folio
Pieter Roelens heeft ghecocht jeghens Lauwers Platevoet
vij vierendeel ij roeden elst lants - ervfe ende catheelen - ligghende in den Hamhouck
metter westzyde an scheeren leen - de oostzyde de aldinghen van Jacop van Beveren tnoortende jeghens de vutloop - tzuutende an de voornoemde aldinghen van Jacop
van Beveren
Omme elleven ponden grooten tghemet - tende roede tende ghelde - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xv dach van hoymant 1560
K. De Scottere
15 juni 1560 – Jacop Clement koopt vban Lamsen Merelaere - SAP 364 - Folio 156
Jacop Clement heeft ghecocht jeghens Lamsen Merlaere
j ghemet xxx roeden lants ligghende in de Oosthouck
metter weszyde ant lant van Ghelein de Bysere - metten northende up de Brugghestrate metten zuutende ant lant van de aldinghen van Clays de Buschere metter oostzyde ant lant van de aldinghen van de wedewe van Gheraert de Puut
omme de somme van xvj pond grooten den hoop te ervffachtigheyt ghelt
ende iij pond ij schele voer een hoofcleet - iiij pond grooten te lyfcoope ende j schele iij
deniers te godspennynck ten laste van de blivere

Ghealmpt vorts over ervffe de xv dach van hoymant 1560
15 juni 1560 – Jaene Beuware koopt van Mael Vytse - SAP 364 - Folio 156
Jaene de wedewe van Chas Beuware heeft ghecocht jgeghens Mael Vytse
iiij lynnen vj roeden saylants ligghende in de Lyssenthouck by de Leene –
metter oostzyde ant lant van de kinderen van Jan de Pours - metter westzyde ant lant van de
wedewe van Wullem Scrolynck - tzuutende up de martwech omme xxij pond grooten den hoop - xij schele te godspennynck - viiij pond xij schele parisis
te lyfcoope
waermede de coopere xl schele parisis payement doet
Ghealmpt vorts over ervfe de xv dach van hoymant xvc lix
K. De Scottere
15 juni 1560 – Pieter de Nouwere koopt van Jan Corbel - SAP 364 - Folio 156 verso
Pieter de Bouwere heeft ghecocht jeghens Jan Corbel de jonghe –
de helft van viij ghemeten iiijxx iij roeden last ligghende in de Haeghebaerthouck
in een steede van xvj ghemeten daer de voornoemde Pieter nu woent ghemene ende onverdeelt met Steven Canen ende syn complysen ghelast in zyn avenant in v vierendeel in iiij roeden een bunder ende tiijde van een bunder
evene
Omme de somme van xviij pond grooten tghemet - suvers ghelt te betalene xvc pond grooten
gheret ende de reste te baemesse eerstcommende
Ghealmpt vorts ove ervffe de xv dacvh in hoymant 1560
15 juni 1560 – Jan de Brune koopt van Staes Hazebaert – SAP 364 – Folio 156 verso
Jan de Brune heeft ghecocht jeghens Staes Hazebaert
iij vierendeel v roeden gherslants ligghende in de Eedewaerthouck
streckende zuut ende noort - tzuutende in Waelsbrouck - de oostzyde de aldinghen an de
wedewe van Clays Scerrier - de westzyde de aldinghen van Pieter vande Vaele
omme de somme van neghen ponden grooten den hoop gheret ghelt
Ghealmpt vorts ove ervffe den xv dach van hoyamnt xvc lix
15 juni 1560 – Jan de Brune koopt van Staes Hazebaert - SAP 364 - Folio 156 verso
Jan de Brune heeft ghecocht jeghens Staes Hazebaert
ij lynnen prete x roeden elstlants ligghende in de Oosthouck de westzyde ende tnortende de elste van Pieter Boye - tzuutende an de elste van Jacop
Zanneken - de oostzyde de aldinghen van Clays Scerrier
Omme de somme van lj pond parisis gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe de xv dach van hoymant 1560
15 juni 1560 – Caerle Rutsaert koopt van Clays de Vinck - SAP 364 - Folio 156 verso
Caerle Rutsaert heeft ghecocht jeghens Clays de Vinck
1/2 ghemet 1/2 vierendeel lants ligghende in den Hypshouck
mitgaders alle de opgaende boemen ende de pershoop - stande up de vorseide gront -

streckende zuut ende noort - tzuutende up de hoofstede van Cristiaen Platevoet - de westzyde
ant lant vande kinderen van Jan Vanten - de oostzyde ant lant van Ghelien Voeghelen ghelast zyn avenant in xij ghemeten in ix schele parisis sjaers ende xiij roeden vj bunder
evene sjaers den heere
omme de somme van xvj pond grooten den hoop
te betalene viij pont grooten gheret ende de reste te midwintere xvc lx Ghelampt vorts ove ervffe den xv dach van hoymant 1560
15 juni 1560 – Claysde Vinck koopt van Caerle Rutsaert - SAP 364 - Folio 157
Clays de Vinck heeft ghecocht jeghens Caerle Rutsaert
een vierendeel mersch - ervffe ende catheeelen ligghende in de Hellehouck
ghemene met de vornoemde Clays - de zuut ende oostzyde an Clays vorzeit omme de somme van vj pond grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xv dach van hoymant xvc lix
15 juli 1560 – Vulderie in het Rekhof – Halmen SAP 364 - folio 157

Pieter de Kerle heeft ghecoocht jeghens Kaye de wedewe van Wullem Borry
ende jeghens Ghelein Borry als vooght van de kinderen van Wullem Borry,
by consente van schepenen

de helft van een stede, ervffe ende catheilen, mortelvast, naeghelvast ende wertelvast
mitgaders de helft van talame van de vulderye stande in Sint Bertins Reckhoof
van oosten an tlant van Jores van de Goesteene – van westen an tlant van heer Colaert Tollet –
tzuut ende in de becke – tnort ende up stratken
Omme de somme van eenenvertich ponden grooten en half –
te betaelene xxv pond grooten gheret – de reste de helft te Couden Ipermarkt
ende dander helft Sint Jans messe utganck van oeust xvc lxj –
mits ij schele te godspennynck
Xx schele parisis sjaers de armen
Xj pond x schele te lyfcoope ten laste van de blivere
mits dat de voornoemde Pieter breder seker doet van ervffe voer de toecomende payement
Ghealmpt vorts over erffe den xv de dach van hoymant xvc lx
15 juni 1560 – Jan Stilte koopt van Pieter Quaghebuer - SAP 364 - Folio 157 verso
Jan Stilte heeft ghecocht jeghens Pieter Quatghebuer filius Andries
tiiijde van een huusse - ervffe ende catehelen stande int Boegaertstratken metten oostzyde upt stratken - tnortende an Jan Baert - tzuutende an Robert Borry
omme de somme van xx pond parisis te betaelene te baemesse xvc lix
Ghealmpt vorts over ervffe den xv dach van hoyamtn xvc lx
K. De Scottere

15 juni 1560 – Jan Stilte koopt van Mael Verslipe - SAP 364 - Foio 157 verso
Jan Stilte heeft ghecocht jeghens Mael Verslipe
tiiijde van een huusse - erffe ende catheelen stande int Boegaertstratken
metter oostzyde upt stratken - tnortende Jan Baert - tzuutende Robert Borry
omemde somme van xiiij pond parisis gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xv dach van hoyant 1560
K. De Scottere
15 juni 1560 – Mahieu Ghys koopt van Jan Quatghebuer - SAP 364 - Folio 157 verso

Mahieu Ghys heeft ghecocht jeghens Jan Quatghebeuer
de drye deelen van een sticke lants van v vierendeel ligghende in den Hellehouck
ghemene met Mahieu vorseit - metter zuutzde Matheus de Hurtere
Omme de somme van vij pond grooten tghemet - tende roede tende ghelde - gheret ghelt
Ghealmpt orts over ervffe den xv dach van hoyumant xvc lix
K. De Scottere
29 juni 1560 – Ghelein Moeraert koop van Joes vander Doene - SAP 364 - Folio 157 verso
Ghelein Moeraert heeft ghecocht jeghens Joes vande Doene ende Jan Babelelaere als
voeghden van de kinde van Joes vorseit
by consente van sceepen een behuusde hoofsteede - ervfe ende catheelen
stande int stratken jeghens oover Onze Vrauwe Crusche daer Boudewin Puent nu woent
streckende de vorseide ervffe achterwaert bachten den huusse van weduwe Scacht toot in de
becke - van westen ende noorden an de hoofsteede van Ghelein vorseit –
ghelast in v schele vi deniers parisis sjaers int hoofmanscep van Gheleins Husse
omme de somme van xxiiij pond grooten gheret ghelt ij schele te godspennynck ende een karolusghulden voer vercoopers wyf een hoofcleet
Ghealmpt vorts over ervffe den xxix dah van hoymant int jaer xvc lx
K. De Scottere
29 juni 1560 – Jeanken May koopt van Jan Lissen - SAP 364 - Folio 158
Jaenken Mays de weudewue van Cristiaen Stassen filius Andries heeft ghecoocht jeghens
Jan Lissen
alst blickt by zeker letteren van procuratie special - irrevocable ghepassert voer borghmeesters
ende scepenen van de steede van Sint Winnochberghen gheseghelt met de seghel van saeken der vornoemde steede in groene wasse vuthanghende
ghepassert de xx van hoymant xvc lx ende ghetekent up de remploy Uphooghe
Een behuusde hoofstede, ervffe ende catehelen - mortelvast - wertelvast ende cavelvast ghereserveert een hommelkete ende ander houten ghevelt ligghende ende noch twee droeghe
boemen die noch staen - ligghende in de Eeckhouck –
groot van lande xvc ghemeten iij vierendeel ofte daer ontrent daer Pieter Waels ooverleet in
de eWteuwestrate - eerst vier ghemeten een viernedeel xiij roeden lants ter hoofsteede streckende metter oostzyde ant lant van Cristiaen Stassen ende Jan Pilgherem de zuutzyde tnaervolghende lant - de westzyde ant lant van Gillis Looten - tnoortende up de
Wateuwestrate
Item iiij ghemeten j lynne xlix roeden lants van oosten tlant van Jan Pilgherem - de zuutzyde
ant lant van de kinderen van heer Colaert Tollet ende Jackemyne Verdoenes - de westzyde ant
lant van de kinderen van Adriaen van Simpol - de nortzyde an de vornoemde steede ende an
tlant van Henderyck Levers
Item j ghemet streckende metter oostzyde ant lant van Ghelein Bultel - de zuutzde ant lant van
de aldinghen van Jacop de Hont - tnortende up de Wateuwestraete
Item 1 1/2 ghemet vij roeden latns metter oostzyde ant lant van de aldinghen van Dierick
vander Doene ende heer Colaert Tollet - tzuutende up de strate - de westzyde ant lant van
Coerneles vander Doene - tnortende up de becke
Item iiij ghemeten lants doostzyde ant lant van Coerneles vander Doene - de zuutzyde up de
straete - de westzyde Willem Bart - tnortende in de becke
Item j ghemet 1/2 vierendeel lants - doostzyde Jacop loodyck - sceedende up een middeldick tzuutende Spanainaers Dale –

de westzyde de Wateuwestrate - tnortende tlant van de disch ghelast de voornoemde steede ende landen in xxxvj pond parisis sjaers losrente de pennynck
xvj - Ghelein Moeraert
ende noch lx pond grooten gheldende in prynsepael Jacop Becke mits iij pond parissi te
godspennynck-

voer vercoopers huusvrauwe een kerlaeken xviij pond parisis ende van prynsepale coop xix pond grooten elck ghemet - tende roede tende
ghelde - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xxix dach van hoymant xvc lix

Den xij in oeust 1560
12 augustus 1560 – Kathelyne Scotters koopt van Wullem de Snepere - SAP 364 - Folio 158
verso
Kathelyne Scotters de weudeuwe van Pieter vande Walle heeft ghecoocht jeghens Wullem
de Snepere
Tx-de deel van een behuusde hoofsteede - ervffe ende cathelen - mortelvast, naeghelvast,
stande up de Nyeuwe Mart metter zuutzyde an dervffe van Pieter de Brievere - metter
nortzyde an dervfe van Gillis Clays - twestende an Synte Sebastiaenhoof - toostende up de
Nieuwe Mart - ghemen met de vorseide weudeuwe
Omme de somme van neghen ponden grooten gheret ghelt
ij schele te godspennnyck - mitgaders daer in ligghende de huere van twee jaren
Gehalmpt vorts over ervffe den 12 in oeust 1560
12 augustus 1560 – Gillis de Bergh koopt van Jaeks Elleiul - SAP 364 - Folio 158 verso
Gillis de Bergh filius Jans heeft ghecocht jeghens Jaekes Elleiul
de helft vanden ervffe mitgaders de helft van de drye deelen van eenbehuusde hoofsteede
stande up den Ooverdam - streckende zuut ende noort - metter zuutende up de straete van norden Malen Scerebaert
omme de somme van xxv pond grooten gheret ghelt
Ghelast de gheheele steede in xj schele ix deniers parisis sjaers den heere dies nempt de cooper iij m – 3000 - hommele in payemente te xv parisis elck hondert
Ghealmpt vort over ervffe den xij dach van oeust 1560

12 augustus 1560 – Maximiliaen de JOnghe koopt van Jacop de Vos - SAP 364 - Folio 158
verso
Maximiliaen de Jonghe heeft ghecocht jeghens Jacop de Vos tvierendeel van den ervffe mitgaders tvierendeel van drye deelen van achte in de catheelen
stande up de Nortstrate metter zuutzyde an Bartholomeus Baerdemakere metter nortzyde Lauwers Pilgherem twestende Fransoys Scerrier
Omme de somme van vij pond parisis gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xij dach van oeust 1560
12 augustus 1560 – De Korte Kouter – Halmen SAP 364 - Folio 159

Christiaen Doen heift ghecocht jeghens Pieter de Smet

twee woensteden, ervffe ende catheelen, droeghe ende groene – mortelvast, naeghelvast, stande up de corte coutere achter de St. Jans Kercke –
metten westende upt stratke vant St. Jans kerckhoof - de zuut ende westzyde an de strate
ghelast in xvj schele iiij deniers parisis den heere van couterrente
omme de somme van zesthien ponden grooten te betalene iiij pond grooten metter ervffenisse
ende vorts drye ponden grooten sjaers tooter vulle betalynghe
wanof teerste payement vallen sal den xij in oeust xvc lxj ende vorts alle jaere drye ponden
grooten sjaers tooter vulle betalynghe –
- te baemesse eerstcommende hant an te slaene –
Ghealmpt vorts over erffe de xij dach van oeust xvc lx
12 agustus 1560 – Jadcop Loodyck koopt van Alaert de Groote - SAP 364 - Folio 159
Jacop Loodyck heeft hgeocht jeghens Alaert de Groote filius Mahieus
1 1/2 ghemet xlij roeden lants ligghende in den Peezelhouck - teenen bilcke misgaders een popelyere end viij eecken bonckelaers1 stande up de vorseide gront –
streckende zuut ende nort metten nortende an dervffe van Jan van Bleus - metten zuutende
ende westzyde Leynekens Grootens - de oostzyde Clays Beugrant
Item noch ij ghemeten xxxiij roeden lants in den zelven houck - streckende zuut ende noort metten zuutende ant elst van Anthones vande Voerde ende Jan van Blues - metten nortende
up Coppernolstraete - de oostzyde an dervffe van Jan Baert - twestende ant latn van de heere
Item noch 1/2 ghemet elstlants in den zelven houck - streckende zuut ende noort - metten
northende ant elst vande aldynghen van Pieter Makeblyde filius Gheleins ende Joes Denis tzuuthende de aldinghen van Boudewin Waels - de westzyd ant elst van de aldynghen van de
wedewe van Jan Pilghrerem - doostzyde an scheeren Dreve
Item noch lxij roeden elst lants in de zelven houck - streckende zuut ende noort metten
northende upt eeckelst van de aldynghen van Pauwels de Wickere - metten zuuthende de
aldynghen van Boudewin Waels ende Clays Beugrant
omme de somme van tien ponden grooten elck ghemet - tende roede tende ghelde te betalene xiij pond grooten gheret ende de reste ter ervfachtigheyt
Ghealmpt vorts over ervffe den xij dach van oeust xvc lx
19 augsutus 1560 – Pieter Verstegghele koopt van Cristiene Scrolynckx - SAP 364 - Folio
159 verso
Pieter Verstegghele heeft ghecocht jeghens Myn joncvrauwe Cristien Scrolynckx
weudeewe van meester Adriaen Makeblyde
vij vierendeel xl roeden lants ligghende in den Eedewaerthouck metten westende upt
Lysecatsstratken2 - toosthende in de beke - de zuutzyde ant altn van Pieter vorseit - de
nortzyde ant lant van Clays Merle
ghelast een ghemet in een raziere ende tiijde van een bunder coernes sjaers den heere
omme de somme van xij pond grooten tghemet gheret ghelt
ij schele te godspennynck ende iiij pond parisis te lyfcoope ten laste van de blivere
1

Eecken bonckelaers = WNT spreekt van Denkelijk van Bonkel, in de bet. 2), met -aar; verg.
voor de vorming beukelaar, kandelaar en misschien ook boezelaar. We nemen dus aan dat
een eiken bonkelaar een gekandaleerde eik is.
2
Het Lysecatstraatje ligt normaal gezien in dee Haghebaarthoek en is de huidige Jagersstraat
– hoe deze nu opeens in de Eedewaarthoek komt te liggen is mij dus totaal onduidelijk.

Ghealmpt vorts over ervffe den xix dach oeust 1560
In de marge
Dese kerynghe was ghedaen by Clays De Selvere up den 3de dach van octobre 1560 ter presentie van sceepen te bancke - Ghekent
19 agusutus 1560 – Cram de Bloencke koopt van Jan Wemaere - SAP 364 - Folio 159 verso
Cram de Bloencke heeft ghecocht jeghens meester Jan Wemaere
causa uxoris - de helft vaneen lynde lants in de hoofstede ligghende in de Hellehouck
ghemene met Willem de Hoverde
Noch de helft van een half vierendeel merschs in de zelven houck - de oostzyde van de sticke
Noch de heflt van een lyne xxxvij roeden lants bachten huusse in de myddelwaerts van de
sticke - emmers al ghemene met Wullem de Hoverde
mitgaders alle de catheelen stande up de gront ende in de coopdach hem upghecommen byde
doot van Jacop de Hoverder
omme de somme van lx pond parisis te betalene xxxvij pond parisis gheret ende de reste te
baemesse eerstcommende
xlvj schele parisis te lyvcoope
Ghealmpt vorts over ervffe den xix dach van oeust 1560
In de marge
Cram de Bloencke es ghecondemneert in de boete van iij pond parisis van niet te kommen om
de narye te kennen ofte tonkennen de naereheyde van Willem de Hoverde
Actum den 3 in octobre xvc lxx
In de marge
Dese kerynghe was ghedaen bty Wullem de Hoverde up de iiij van decembre xvc lx ter
presentie van sceepen
Ghekent ter presentie van Pieter de Brievere ende Daenel Canen
2 september 1560 – de Zueghe – Halmen – SAP 364 - Folio 159 verso
Jacop Loodyck heift ghecocht jeghens Jacob Lanswert als voeght van Jacop Versue by
consente van scepenen
½ ghemet lants ligghende in den Eeckhouck ghenampt de Zueghe
onder de catheelen van de wedewe van Jan Beck – metter oost zyde an dervffe van Jores
vande Goesteene ende heer Colaert Collet – de westzyde ant lant van de kinders van Jan Pill –
metter zuut ende in de beeke ghemene met Jacop vorzeit
Omme de somme van zes ponden grooten en v pond parisis dies moet de cooper de
jaerschaere ontfanghen
Ghealmpt vorts over ervffe den ij dach van septembre 1560
2 september 1560 – Ghelein de Pape koopt van Clays van Simpol - SAP 364 - Folio 160
Ghelein de Pape als voeght van de kinderen van Jan de Pape heeft ghecoocht jeghens Clays
van Simpol als procureur van Mayken de dochter van Wullem Selvere
alst blyckt by zkeer letteren van procuratie special - irrevovable - ghepassert voer Pieter de
Brievere ende Daenel Caenen als sceepen van de steede van Poperinghe
ghepassert den xxx in ouest 1560 - ghezeghetl met huerlieden seghels vuthanghende ende
ghetekent Allensoene

een hoofsteede - ervffe ende cathelen ligghende up de Couttere metter westzyde an dervrfe
van Clement Haelcaes de oostzyde an dervffe van de steede - tnortende in de becke - ghelast de gheheele ervffe in iij
pond ij schele vj denniers parisis sjaers den heere van coutterrente
Item noch een hommelhoof jeghens oover de vorseide hoofstede - de oostzyde an dervffe van
Jan Maes - de westzyde na dervffe van de weduwe van Andries Alaert - tzuutende an dervffe
van de heere Ghelast in vj pond parisis sjaers den pennynck xiiij - de wedeuwe van Robert van Abele
omem de somme vn xxx ponden grooten - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den ij dach van septembre 1560
16 september 1560 – Bij Steentje Molen SAP 364 - Folio 160 -

Anthoens vande Voerde heeft ghecocht jeghens Pieter Scaphooft
j ghemet lants ligghende in den Oosthouck metter westzyde an dervffe van Jores de Breede metter oostzyde ant lant van Pieter Verstegghele - mette zuutende up de Brugghewech
Item noch iij vierendeel lants in den zelven houck - metter westzyde ant lant van Fransoys
Kerne - de oostzyde ant lant van Olivier de Nuwelaere
metten zuutende an Oliveir vorseit hoofsteede - metten nortende up de meullen
omme de somme van xx pond grooten gheret ghelt
Ghelampt vorts over ervffe int jaer xvcx lx den xvj dach van september
16 september 1560 – Anthones vande Voerde koopt van Jan Tibaut - SAP 364 - Folio 160
verso

Anthoens vande Voerde heeft ghecocht jeghens Jan Tibaut
‘t xv de van 1/2 ghemet lants ligghende inde Oosthouck - de mullewal – mitgaders de dreve
- mitgaders tvde van een vierendeel ende tvde van 1/2 vierendeel in de cathelen mits al sulcx recht als de zelven Jan Tibaut ghedeelt heeft caus uxoris int sterffhuus van
Pieter van de Broucke
stande up de gront van Pieter Verstegghele end up de gront van Anthones vorseit
Omme de somme van vj pond grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xvj dach van septemberr xvc lix
16 september 1560 – Willem de Ricke koopt van Jan Han - SAP 364 - Folio 160 verso

Wullem de Ricke
heeft ghecoocht
jeghens Jan Han
vij vierendeel xx
roeden lants quitte
ervffe in den
Lissenthouck an de
oostzyde van eenen
meerder bilcke ghenampt den
Beeckhouck streckende metten
nortende up de stede
van Vincent de Roo tzuutende up half de
groote becke - de
westzyde jeghens tlant
an Maye zyn sustere

Item noch 1/2 ghemet preter x roeden lants in den zelven houck bezuut van de voornoemd vij
vierendeel - ligghende an de oostzyde van 1/2 ghemet xl roeden - metten northende an de
lande van de kinderen van Willem de Rycke - streckende metten nortende up haalf de becke jeghens de vornoemde Beeckhouck - tzuutende de kinderen van Willem de Rycke - de
oostzyde Pieter Denis - de westzyde jeghens tlant van heer Diercik Han ghelast t 1/2 ghemet in Bardekens Rente midtsgaders alle de groene cateheelen stande up de
vornoemde gront
omme de somme van xix pond grooten ende een darlder voer een hoofcleet - te betalene xvj
grooten gheret ende de reste by een jaere
Ghealmpt vorts over ervffe den xvj dach van septembre xvc lx

16 september 1560 – Willem de Ricke koopt van Dierick Han - SAP 364 - Folio 161
Willem de Ricke heeft ghecoocht jeghens heer Dierick Han pbr – priester 1 ghemet xij roeden lants teenen sticke in den Wipperhouck up de Coutteren streckende zuut ende noort - metten zuutnde up tlant van Jacop Loodyck - tnorthende up de
naervolghende mersch - de oostzyde ant lant van de kinderen van Andries Masseles –
ghelast met iiij schele vj deniers parisis sjaers den disch van Sinte Bertins Item noch 1/2 ghemet xviij roeden mersch in den zelven houck - metter zuut zyde jeghens
tvornoemde ghemet xij roeden - de nortzyde up half de becke - toostende up de mersch vande
kinderen van Jan de Pours
Item noch ij lynne lants in den Lyssenthouck an de westzyde van 1/2 ghemet xl roeden ligghende te nortende van de lande van de kinderen van Wullem de Ricke - streckende metten
nortende toot half de becke - de oostzyde jeghens tlant van Willem vorseit - de westzyde ant
lant vna Malen Masselis - ghelast de vornoemde ij lynnen in Bardekens Rente
omme de somme van xx pond grooten ende zes ponden parisis te betaelen byde xx pond
grooten bynnen ij jaeren -

Ghealmpt vorts over ervffe den xvj dach van septembere 1560
16 september 1560 – Vronshoof – Vroonhof – SAP 364 – Halmen – Folio 161
Jacop Bult heift ghecocht jeghens Wyllem de Rycke
de helft van vij deelen in achten in dervffe metgaders al zulck deel van catheelen als de
vorgaande Wullem ghedeelt heift causa uxoris ten sterfhuusse van Jackes Gillon
Stande
upt tvronshoof daer de voornoemde Jacop
woenachtich es
Omme de somme van xx pond grooten te betalene bynnen vier jaeren - alle jaere vyff ponden
grooten ende vj pond parisis voor een hoofcleet
Ghealmpt vorts over erffe den xvj dach van september vxc lx
16 sxeptember 1560 – Jan da Sartoz koopt van Jacop Everaert - SAP 364 - Folio 161
Jan da Sartoz heeft ghecoocht jeghens Malen Lauwers als procuruer van Jacop Eeveraert
sot blyckt by seker letteren van procuratie speciael - irrecovable ghepassert den iij dach van september voer burghmeesters, scepenen ende raet van de steede
van Brugghe - gheseghelt met de seghels van saeken in groene waesse vuthanghende ende up de remploy ghetekent Snouckaert –
te weten de helft van een huusse, ervffe ende cathelen stande in de Wateuwestrate tusschen
dervffe van Caerle Lauwyck ende derfve van Jan Hellynck met al suck recht als de
vornoemde Jacop Eevaerrt heeft int vorseide huus ofte hebben sal
Omme de somme van achte ponden grooten te betalene vier ponden grooten gheret ende vorts
twee ponden grooten sjaers tooter vulle betalynghe
Ghealmpt vorts over ervffe den xvj dach van september xvc lix
23 september 1560 – Arnout Borry koopt van Colyne vande Waele - SAP 364 - Folio 161
verso
Arnout Borry als vramvoeght van de twee outste kinderen van Jan Baert heeft ghecocht
jeghens Colyne d weudeuwe van Ghelein vande Waele
mitgaeders Steven Caenen als voeght van de kinderen van Ghelein van de Vaele
ij lynnen preter iij roeden lants ligghende up de Casselstraet - ervfe end catheelen met alle de
hommelpersen steeckende oost ende west - metten oosthende up de straet - twestende an de mersch van
Ghelein vande Walle - de zuutzyde de weudeuwe vorseit - de nortzyde de kinderen van Jan
Baert
Omme de somme van lij pond grooten s schele grooten de twee lynnen - tende mate tende
ghelde - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xxiij in septembre 1560
30 september 1560 – Caerle de Scotter –koopt van Steven Beugrant - SAP 364 - Folio 161
Caerle de Scotter als procuruer van Pieter Scollier heeft ghecocht jeghens Steven Beugrant
- zot blyckt by zeker letteren van procuratien speciale errevocablelle ghepassert den ... niet
ingevuld - september voer Pieter de Brievere ende Fransois Vermaerle - sceepen vande steede
van Poperynghe - gheseghelt met huerlieden seghele in groene wasse vuthanghende ende

ghetekent Alensoene te weten trechte vierde van een behuusde hoofsteede - ervffe ende catheelen stande up de
Casselstraete daer de weudeuwe van Victor Baessen nu woent mitgaders tvierde int hommelhoof achteran - streckende achterwaer toot up de Werff metter
zuutzyde jeghens tBoegaert stratken –
Ghelast tgheele huus in iiij schele parisis sjaers de kercke van Sint Jans x schele parisis sjaers ‘t ghasthuus ende een schele vj deniers den heere
Item noch terde van de catheelen up twee behuuse hoofsteden - stande up de Overdam mitgaders tviij deel van de ervffe ende txij deel van de ervffe die Ghelein Lauwyck ghebruckt
int byleven - toot in de becke - de zuutzyde an derffe van Bartholoemus de Baerdemaker - de
nortzyde an dervffe van de steede van Poperynghe Ghelast de gheheele steede in de helft van iij pond xi schel iiij deniers parisis den heere
omme de somme van lxiiij pond grooten end vij schele grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts ove ervffe den lasten van septembre vx lx
30 september 1560 – Lamsen Baert koopt van Pieter Lauwereyns - SAP 364 - Folio 162
Lamsen Baert heft ghecoocht jeghens Pieter Lauweryns
1 1/2ghemet xx roeden latns ligghende in den Hypshouck –
Streckende oost ende west metten westende up stratken - de nortzyde ant lant van de kinderen
van Jacop Bastaert ghelast in de helft van vj bunder eevene sjaers den heere Omme de somme van xij pond grooten den hoop - te betalene Sint Pietersdaeghe vutganck
van woemant int jaer xvc lxj mits xl schele parisis te lyfcoope ende xliiij schele parisis voer een hoofcleet
Ghealmpt over ervffe den lasten in september xvc lix
30 september 1560 – Willem Quaghebuer koopt van Pieter Lauweryns - SAP 364 - Folio 162
Willem Quaghebuer heeft ghecoocht jeghens Pieter Lauweryns
een vierendeel xv roeden lants metten huusynghe ende draghende boemen stande daer Clays
van Westbrouck woenende es streckende van voeren op den Overdam achterwaert toot de ervffe van de kinderen van Jan
de Groote - de westzyde jeghens de Wellynckstrate - doostzyde an derfvve van de kinderen
van Matheus Moeraert met de perssen ligghende up de zelve gront –
ghelast int tviijde van vij pond x schele ij deniers parisis den heere van Overdamsche schult
ende int tviiijde van iij schele iiij deniers parisis sjaers den disch
ende int tviijde van iij schele iiij deneris de kercke van Sint Bertins
mits dat den cooper jaerlicx ontfanghen moet van de kinderen van Matheus Moeraert xl
schele parisis ter cause van de huere van de ervffe onder thuus daer Bartholomeus de Clerck
woenende es
Omme de somme van xxviiij pond grooten - te betalene xvj pond grooten ghereet - vj pond
grooten te baemesse - xvc lxj
ende vj pond groten te baemesse daer naer
Ghealmpt vorts over ervffe den lasten dach van september int jaer xvc lx
30 september 1560 – Ghelein Beugrant koopt van Ghelein de Pape - SAP 364 - Folio 162
verso

Ghelein Beugrant als voeght van de twee kidneren van Jan de Papes filius Gheleins heeft
ghecocht ten behouve van de zelve kinderen jeghens Ghelein de Pape tkinderen grootheere
iij ghemeten xlij roeden saylants ligghende in de Haeghebaerthouck metten nortzyde ant elst
van de aldinghen van Boudewin Waels - de zuutzyde ant lant van Dierick van Simpol - ende
ant lant van de kinderen van Pieter Makeblyde –
dies hout Ghelein zyn blat zyn leven lanck Omme de somme van vij pond grooten elck ghemet - tende mate tende ghelde Ghelast in vj pond parisis sjaers loosrente de weudeuwe van Matheus de Pape
Ghealmpt over ervffe den lasten dach van september int jaer xvvc lx
30 september 1560 – Joes Verdoene koopt van Pieter van Bambeke - SAP 364 - Folio 162
verso
Joes Verdoene heeft ghecoocht jeghens Pieter van Bambeke als voeght van de kinderen van
MaelWaels - by consente van sceepen –
j lynne xx roenden lants onder mersch ende upperlant ligghende in den Hellehouck de westzyde Wullem de Hoverde met zyn complyssen - de oostzyde Cristian Quatghebuer
com suis - tzuutende tkint van Dierick vander Doene mits de keuken ende terde van de stallen
stande ter steede daer Jacop de Hoverde ooverleet
Omme de somme van xj ponden grooten en half tghemet - gheret ghelt
Ghealmpt over ervffe den lasten adach van september int jaer xvc lx
30 september 1560 – Joes vander Doene koopt van Cram de Bloncke - SAP 364 - Folio 163
Joes vander Doene heeft ghecocht jeghens Cram de Bloncke - Jan Mostaert - Victor
Daernes ende Olivier Pytze
xxxiij roeden lants ligghende in de Scoedemont houck in de steede daer Jacop de Hoverde
ooverleet ligghende in 1/2 ghemet preter xiij roeden up de zuutzyde van de steede de nortzyde Wullem de Hoverde - de zuutzyde ende oostende Joes vander Doene met tvierde
van den woenhuusse daer Jacop de Hoverde ooverleet
Item noch ij lynnen lvij roeden lants zylants in de zelven houck - de zuutzyde Coelaert Baert
met zyn kinderen - twestende Cristiaen Platevoet - toostende upt stratken ghelast in zyn avenant in een rente
Omme de somme van xj ponden grooten en half tghemet ter ervfachtichthett ghelt
Ghealmpt over ervffe en lasten dach van september xvc lix
30 september 1560 – Joes vander Doene koopt van Wullem de Hovferde - SAP 364 - Folio
163
Joes vander Doene heeft ghecocht jeghens Wullem de Hoverde
den helft van een lynne lants in de Scoedemonthouck in de stede daer Jacop de Hoverde
ooverleet - met de helt van de groene katheelen ende terde terde van de stallen –
de nortzyde Cristiaen Quatghebuer com suis - toostende Joes vorseit - twestende upt straken
Item noch de helft van een lynne xxx roeden lants in den zelven houck met de helft van de
groene catheelen daer up stande - de oostzyde Joes vorzeit - de zuutzyde tkint van Lucx Roen
cum suis - tnortende Malen Goemaere ghelast zyn avenant in eenen rente
Noch de helft van xxxvij roeden mersch in de zelven houck - de oostzyde de kercke van Onze
vrauwe - de westzyde tkint van Lucx Roen -

ghemene met Joes vorseit
Noch xxv roeden lants in den zelven houck ligghende in een parcheel van 1/2 ghemet xxvij
roeden de zuutzyde ende toosthende de dreve - de nortzyde Jan Martin - twestende Joes
Denys
Noch terde van 1/2 ghemet xix roeden lants in de Hellehouck - de zuutzyde Cristian
Platevoet - de nortzyde Colaert Baert - toostende up de dreve Ghelast zyn avenant in eenen rente
Omme de somme van xj 1/2 pont grooten tghemet ter ervfachtighetyt ghelt
Ghelampt over ervffe den lasten dach van september xvc lx
30 september 1560 – Joes Verdoene koopt van Peryne Roen - SAP 364 - Folio 163 verso

Joes Verdoene heeft ghecocht jeghens Malen Goemaere ende Ghelein van Honscoote als
voeghden van de kinde van Lucx Roen - Peryncke - by consente van sceepen
tiij van een lynne xx roeden lants in de Scoedemonthouck met tiiijde van de catheelen de westzyde Jacop de Bergh - doostzyde Joes vorseit - tnortende Malen Goemaere Gelast zyn avenant in eenen rente

Noch tiiijde van xxxvij roeden mersh - ervffe ende catheelen in den zelven houck - doostzyde
Joes vorseit - de westzyde Clays Quatghebuer
Noch tiiijde van j lynne xij roeden lants ende tijde derde derde roets zaylants in de zelven
houck - in een parcheel van 1/2 ghemet xix roeden
ghemene met Joes vorseit - de zuutzyde Cristiaen Platevoet - de nortzyde Colaert Baert toostende de dreve
Ghelast zyn avenant in eenen rente met txvj in twoenhuus daer Jacop de Hovberde
overleet
Ghemene de iij parcheel met Jan Denis - Cristiaen Ferrems ende Jan Roen
Omme de somme van xj 1/2 pond grooten ter ervfachtigheyt ghelt
Ghealmpt over ervffe den lasten van september xvc lx
30 september 1560 – Jacop Doem koopt van Ghelein Bulteel - SAP 364 - Folio 163 verso
Jacop Doem heeft gheocht jeghens Ghelein Bulteel - heere van de Clyte –
1/2 ghemet viij roeden lants ligghende in de Scoedemonthouck
van westen ant lant van Jacop vorseit - van oosten Ghelein vorseit - van zuuden Lauwers
Serjansoene - van norden de mersch van Jacop Doem
omme de somme van xvj pond grooten tghemet ter ervfachtiochgheyt ghelt
Ghealmpt over ervffe den lasten dach van september 1560
30 september 1560 – Joes vander Doene koopt van Malen Goemaere - SAP 364 - Folio 163
verso
Jos vander Doene heeft ghecocht jeghens Malen Goemaere
1/2 gemet lants ligghende in de Hellehouck –
de westzyde de kinderen van Jan de Bergh - doostzyde Marin Denis - tzuuthende de mersch
van Joes vorseit Ghelast in een rente
Ome de somme van xij grooten tghemet ende iiij pond grooten voer een hoofcleet - ter
erfvachtigheyt ghelt
Ghelampt vorts ove ervffe den lasten van september xvc lx
16 september 1560 – Huughers deslobel eist zijn geld - SAP 364 - Folio 164
Naerdien Huughers Des Lobel ende zyn compaignie coplieden binnen der stede van Ryssele
vercreghen hebben zeeker wettelick verbandt ende kennesse by Vincendt Renandt verbonden een huus met twee woonsten staende in de Elsenbrugghestrate binnen dese stede
van Poperinghe metten oosthende an de erfve van Willem de Zelvere - de westzyde an de erfve van de
Gasthuuze - metter zuutzyde an de potterie
verbyndende de voornoemde Deslobels te betaelen volghende zyn kennesse voor loyaelle
ende onvergolden schult de somme van vertien ponden vyf schellinghen zes deniers grooten van coope van wynaedt
tuutwysen vanden chaerter ende naerdien den zelven chartere ter inninghe ghewesen es by
kuerheers der stede naer haer voorme ende inhouden zoo heeft Huughers Deslobel ende zyn complysen - heerlyck ter hauche te copen ghestelt
tvoorseide parscheel met een sondach halleghebodt ende int tzelve ghebodt verclaerdt ende
ghespetiefieert dat tzelve paerscheel metter eerten kersse den overslagh ghebueren zoude
ende es ghebleven metter erste kersse als meestbiedende

Filips Billiau voor de somme van honderdt acht ponden ij schele
aldus ghedaen by Nicolays Langhemerssche als heere ende bailiu - mester Willem Trystram
ende Gadifer Wyts als wetschepens der stede van Poperinghe
Actum den xvj in september xc lix tich

Gehalmpt vorts over erffe den lasten van september xvc lx - G. Wyts - K. De Scottere
30 september 1560 – Corenels Lyssensoene koopt van Pieter Vercouttere - SAP 364 - Folio
165
Corneles Lissensoene heeft ghecocht jeghens Pieter Vercouttere
de helft van terde van ervffe ende catheelen waerof txiiijde deel vut gaet vut de gheheele
stecke - toebehoorende Pieter Verstegghele stande up de Casselstrate van westen Jacop Buven - van norden Malen Scerebaert Omm de somme van x pond grooten v pond grooten emt de vutgaeck - de reste bynnen ij
jaere
Ghealmpt vorts over ervffe de lasten van september xvc lx
30 september 1560 – Jacop Loodynck koopt van Jacop de Bergh - SAP 364 - Folio 165
Jacop Loodynck heeft ghecocht jeghens Jacop de Bergh filius Gillis de helft van ij ghemeten lants ligghende in de Lissenthouck - ghemene met Jacop vorseit metten westzyde ant lant van Alaert de Groote filius Mahieus
ende vorts rontsomme int lant van Jacop vorseit
omme de some van x pont grooten ende een guelden den hoop - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den lasten dach van september lx
30 september 1560 – Jacop Pyncel koopt van Jan Maes - SAP 364 - Folio 165
Jacop Pyncel heeft ghecocht jeghens Jan Maes
een behuusde hoofsteede - erfve ende catheelen - ligghende op de Couttere
metter wetzdye an dervffe van Ghelein de Pape - tzuutende an dervffe van den heere oostzyde up de dreve Ghelast in xxiiij schele parisis sjaers in coutterrente
Omme xvij 1/2 pont grooten te betalene te drie bamesse waerof teerste payement ghevallen
sal te baemesse xvc lx ende vorts alle bamesse tooter vulle betalynghe
Ghealmpt over ervffe den lasten van septembre xvc lx
30 september 1560 – Pieter de Floo koopt van Jan de Brune – SAP 364 – Folio 165

Pieter de Floo heeft ghecocht jeghens Jan de Brune - Lauwers de Brune ende de
weudeuwe Jores de Haene
tvierendeel van een huusse, ervffe ende catheelen - mortelvast – naghelvast stande up den
houck van de Mesenstrate - ghemene met Pieter voorseit - doostzyde an dervffre van Pieter
vorseit
omme de somme van x pond grooten gheret ghelt
Ghealmpt over ervffe de lasten in september xvc lx
30 september 1560 – Mechiel Teys koopt van Jan de Mullenaere - SAP 364 - Folio 165 verso
Mechiel Teys heeft ghecocht jeghens Jan de Mullenaere
in zyn persons ende vorts als voeght van de kinderen van Cristiaen Stassen - by consente van
sceepen - mitagaers tbyleven van de weudeuwe van Cristiaen Stassen tvjde van een behuusde hoofsteede - ervffe ende catheelen - mortelvast naeghelvast
stande in de Messenstraete ghemeene met Mechiel vorseit metter zuutzyde Jores de Buckere - tnorthende de kinderen van Jacop de Worm - twestende
upt Reckhoof - toostende up de Messenstrate Ghelast de vorseide hoofsteede in vj schele parisis sjaers de kercke van Sint Jans
Omme de somme van viij pond grooten – te betalene te Messenmaert xvc lxvj
Ghealmpt vorts over ervffe den lasten van september xvc lx
30 september 1560 – Jan de Connynck koopt van Jan Baertier - SAP 364 - Folio 165 verso
Jan de Connynck heeft ghecocht jeghens Jan Bartier
tvierde van 1/2 ghemet ij lynnen xxij roeden ligghende in de Eedewaerthouck streckende zuut ende nort upt lant vnde kinderen van Thoemas de Voinck - de oostzyde ant
lant van de heer Jan Dena
Noch tiijde van lij roeden lants ligghende in den zelven houck - ghemene met de wezen van
Jacop de Wulde Ghelast zyn avenant int hoofmanscep van Jacop Wilde
Omme iiij pond grooten viij pond parisis gheret ghelt ende vj pond te lyfcoope
xliij schele parsiis voer een hoofcleet ten laste van de blyvere
30 september 1560 – Joes vander Doene koopt van Martin Waels - SAP 364 - Folio 165
Joes vander Doene heeft ghecocht jeghens Martin Waels
de helft van een lynne vij roeden lants in de Scoedemonthouck
up de nortzyde van de hoofstede daer Jacop de Hoverde ooverleet metten viijde van de
woenhuusse ende de helft van alle degroene katheelen daerup stande - de zuutzyde Joes
vorseit - de nortzyde Joaes vorseit
Noch de heflt van 1/2 ghemet xxij roeden saylants in de zelven houck ghenamt

de Mispelaere - doostzyde Jacop Denis - de
westzyde Joes Verdoene ghemene met Cristiaen Quatghebuer
omme xj pond grooten tghemet
Gehalmpt over ervffe den lasten van september 1560
30 september 1560 – Joes Verdoene koopt van Mechiel Roen - SAP 364 - Folio 166

Joes Verdoene heeft ghecocht jeghens Mechiel Roen als voeght van de kinde van Jan Roen
- by consente van Sceepen - blickende by een seker letteren van procuratie ghepassert voer sceepen van de heerlyckhede van Joncker Anthoens heer van Dixmude - van
zynen heerlichede van Wateuve -gthetekent Lansheere
tiijde van een lynne xx roeden latns in de Scoedemonthouck met tiiijde van de groene
catheelen - ghemene met Joes vorseit
Noch tiijde van xxvij 1/2 toede mersch in de zelven houck - de westzyde Clays Quatghebuer
Noch tiijde van een lynne xij roeden saylants in de zelven houck - toostende upt stratken ghelast teerste ende telst paerchel in zyn avenant in een rente
Noch viij 1/2 roeden lants in de steede daer Jacop de Hoverde ooverleet met xvje van de
woenhuusse
Omme xj 1/2 pont grooten tghemet
Ghealmpt vorts ove ervffe de lasten van september xvc lx
30 september 1560 – Joes Verdoene koopt van de broers Ferin - SAP 364 - Folio 166
Joes Verdoene heeft ghecocht jeghens Gillis van Mychel ende Cristian Ferin
xvij roeden lants ligghende in de Hellehouck ter stede daer Jacop de Hoverde
overleet –
omme xj 1/2 pond grooten –
Ghealmpt over ervffe den lasten van september 1560
30 september 1560 – Joes Verdoene koopt van Cristiaen Ferin - SAP 364 - Folio 166
Joes Verdoene heeft ghecocht jeghens Cristiaen Ferrin
tiijde van j lynne xx roeden in de Scoedemonthouck met tiijde van de groene cathelen
ghemeene met Joes Verdoene - ghelast in eenen rente
Noch tiiijde van xxxvij 1/2 roeden mersch ervffe ende cathelen inde zelven houck - de
westzyde Clays Quaghebeuer
Noch tiiijde van j lynne xij roeden in een parchel van 1/2 ghemet xix roeden in de zelven
houck – ‘t oostende upt stratken Ghelast in eenen rentem et xvj van de woenhusse
Omme de somme van xj 1/2 pond grooten tghemet Ghealmpt vorts over ervffe den lasten in september lx
30 september 1560 – Jacop Oudegherste ruilt met Jan de Reckemaekere - SAP 364 - Folio
166 verso
Jacop Oudegherste gheeft in rechte laeghe Jan de Reckemaekere
tiijde in de halft van iiij ghemeten xlvj roeden lants ligghende in de Hamhouck ter stede daer
Ghelein Olievier woendende es –
mitgaders tiijde in de heflt van de cateehelen - groene ende drooghe stande up de vornoemde
ervffe - de zuutzyde langhs tGroen Stratken - de nortzyde de wedeuwe van Wullem
Serjanssoene - toostend up de Copernol straete sonder toegheven ofte toenemen
Jan de Reckemaekere de jonghe gheeft in rechte wederlaeghe Jacop Oudegherste
de helft van v vierendeel elslants - ligghende in de Hamhouck metter westzyde ant elst van
Fransois Olevier - doostzyde an Jan de Reckemaekere - van noorden upt ‘t saylant - tzuutende
int waterloop
sonder toegheven ofte toenemen

Ghealmpt vorts over erffe den iij dach van octobre xv lx

De vroegere ‘Copernolstraat’ is de huidige Pezelstraat – en het Greone Straatje is momenteel
de Groeningestraat. Ditwetende komen we op de Ferrariskaart uit op het volgende perceel.

Op de kaart uit de atlas der buurtwegen – 1846 – zien we dit stuk grond opgedeeld in
segmenten.
21 oktober 1560 – Boudewyn Drieux koopt van Jacop de Vroe - SAP 364 - Folio 166 verso
Boudewyn Drieuxs heift ghecocht jeghens Jacop de Vroe
alst blickt by zeker letteren van procuratien beloovende de zelfde procuratie in de handen van
de clerck te leveren –
de helft van een behuusde hoofsteede, ervffe ende catheelen – mortelvast, naeghelvast stande
in de Potterstrate - metter oostzyde ant derfve van Lauwys Makeblyde – van zuuden Wullem
Andries – twestende up de Potterstraete – van norden an dervffe van Boudewyn vorseit,
Ghelast de gheheele stede in xxx schele parisis sjaers den heere
Omme de somme van achte ponden grooten gheret ghelt
Iiij pond parisis sjaers van lyfcoop
Ij schele te godspennynck
Ten lasten van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den xxj dach van octobre xvc lx
21 oktober 1560 – Boudewyn Houzeel koopt van Alaert Albrecht - SAP 364 - Folio 167
Boudewyn Houzeel heeft ghecocht jeghens Alaert Albrecht
de helft van een behuusde hoofsteede - evffe ende catheelen - mortelvast - naeghelvast
stande up de Casselstraet
metter nortzyde an dervffe van de aldinghen van Pelips de Roo - de zuutzyde Jan Brant twestende up de Casselstraete
Omme de somme van zeven ponden grooten te betalene een pont grooten gheret ende vorts
een pont grooten sjaers tooter vulle betalinghe
mits xl schele parisis te lyfcoope - j schele te godspennynck ten laste van de blivere-

Ghelampt vorts over ervfe den xxj octobre xvc lx
4 november 1560 – Caerle de Scopttere koopt van Pieter Scollier - SAP 364 - Folio 167
Caerle de Scottere heeft ghecocht jeghens Ghelein Beugrant als procureur ende wutter
namen van Pieter Scollier coopman van Antwerpen - volghens zeker letteren van procuratie speciael - irrevocalble ghepassert voer sceepen van Poperinghe in date de xxviij in oeust 1560 - gheseghelt met
huerlieden seghels ende ghetekent Alensoene
jeghens Ghelein Beugrant
de helft van eenen steede - ervffe ende catheelen - groene ende droeghe - ligghende up de
werf daer Jan Poerdaen nu woent groot van erfvven vyff lynnen - streckende van westen langhes tkoestratken - van oosten
ende zuuden an dervffe van Gillis Pieren - van noorden up de Werff ghelast de helft vanden ervffe int byleven van twyf van Jan Poerdaen
Omme de somme van xxxviij pond grooten gheret ghelt
ende twee gouden croenen voer een hoofcleet ten laste van de blvyere
Ghealmpt vorts over ervffe den iiij in novembre int jae xvc lx

4 november 1560 – Marc de Muellenaere koopt van Nicolays Panmaert - SAP 364 - Folio 167
verso

Maercs de Muellenaere heeft ghecocht jeghens Eloy de Backere als procureur van
Nicolays Panmaert volghende zeker letteren van procuratie ghepassert voer Pieter de
Brievere ende Danel Caenen sceepen van de stede van Poperynghe in date ... niet ingevuld ...
gheseghelt met huerlieden seghels in groene wasse vuthanghende ende gheetekent Alensoene
- iij ghemeten ij lynnen xxx roeden lants ligghende in den Scoedemonthouck in twee
paerscheelen - teen an tander de westzyde de kerck van Onze Vrauwe - de oostzyde Jan de Brune - tzuutende
tnaervolghende lant ende de kercke
Noch ij lynnen xv roeden mersch in de zelven houck - de nortzyde ‘t vornoemde goet - de
zuutzyde in de beeke - twestende de kercke van Onze Vrauwe
Noch v vierendeel preter x roeden lants in den zelven houck - de westzyde Clays Quatghebuer
- doostzyde de kercke van Onze Vrauwe - tzuutende in de beke
Noch j lyne v roeden lants in den zelven houck - doostzyde den heere ende westzyde meester
Jacop Caenen - tzuutende up de mersch van Vincent de Roo omme xij 1/2 pond grooten tghemet - tende mate tende ghelde - te betalene Sint Sebastiaen
dagh eerstcommende
Ghealmpt vorts over ervffe den iiij dach van november int jaer xvc lx
In de marge
Deze kerynghe was ghedaen by Ghelein Moenaert den 2 in lauwe xvc lx ter presentie van
sceepen te bancke - ghekent
4 november 1560 – Cristiaen Masseles koopt van Matheus de Hurtere – SA- 364 – Folio 168
verso

Cristiaen Masseles doude heeft ghecocht jeghens Matheus de Hurtere
iiij lynnen zaylants ligghende in den Lissenthouck - streckende zuut ende noert –
van zuuden Sanders Denys - tnortende upt kemeke - ? - - de westzyde Cristiaen vorseit doostzyde Mahieu Kiecken ende zyn complysen Omme de somme van xij pond grooten den hoop - gheret ghelt
nu hant an te slaene
Ghealmpt vorts over ervffe den iiij dach van novembere xvc lx
4 november 1560 – Steven Caenen koopt van Jan Quatghebuer - SAP 364 - Folio 168
Steven Caenen heeft ghecocht jeghens Jan Quatghebuer filius Paschiers

tvjde in een behuusde hoofstede - ervffe ende catheelen - groene ende droeghe - ghemene
met Steven vorseit - ligghende in de Elsenbrugghestrate ghelast alzot van ouden tyden ghelast es omme de somme van xxiiij grooten parisis gheret ghelt mits tverloop van de huere ten
proffyte van de coopere
Ghealmpt vorts over evffe den iiij dach van november xvc lx
4 november 1560 – Jan vande Berghe koopt van Pieter de Lahaye - SAP 364 - Folio 168
Jan Vande Berghe filius Jans heeft ghecocht jeghens Pieter de Lahaye
tvj deel van een behuusde hoofstede - ervffe ende catheelen stande in de Gasthuusstrate ghemene met Jan vorseit - ghelast in de heflt van j schele viij denierss parisis sjaers den heere
omme de somme van viij pond grooten ter ervfachtigheyt ghelt
Gehalmpt vorts over ervffe den iiij dach van november xvc lx
4 november 1560 – Joes vander Doene koopt van Cristiaen Quatghebuer - SAP 364 - Folio
168
Joes vander Doene heeft ghecocht jeghens Cristiaen Quatghebuer filius Denis de helft van j lynne vij roeden lants ligghende in de Scoedemonthouck de nortzyde an de hoofsteede daer Jacop de Hoverde ooverleet met tviijde van den woenhusse
ende de helft van alle de groene cateheelen daerup stande –
de zuutzyde Willem de Hovere - de nortzyde de kinde van Malen Waels - toostende Joes
voerseit - twestende de dreve ghemene met Maerten Waels Noch de helft van 1/2 ghemet xxij roeden zaylant in den zelven houck ghenaempt de

Mispelaere doostzyde Jacop Denis - - tzuutende Malen Waels - tnortende Joes vorseit - ghemene met
Maerten Waels omme de somme van xj pond parisis tghemet - tende mate tende ghelde - ter ervfachtigheyt
ghelt
Ghelampt vorts over ervffe den iiij 9vembre xv lx
4 november 1560 – Ghelein Kesteloot koopt van Jan vande Maerle - SAP 364 - Folio 168
verso
Ghelein Kesteloot filius Gheleins heeft ghecocht jeghens Jan vande Maerle
iiij vierendeel elstlants - ervffe ende catheelen ligghende in den Hamhouck –
metter nortzyde ant elst vande dische - tzuutende ant elst van Jores vande Goestene Noch een lynne lest lants - ervfe' ende catheelen in den zelven houck - twestende ant elst
vande kercke van Sint Jans -de nortzyde ant elst van de aldinghen van Wullem de Snepere
Omme de somme van xj pond x schele grooten tghemet - tende mate tene ghelde te betalene vj pond grooten ghereet ende de reste te baemesse xvc lxj
Ghealmpt vorts over ervffe den iiijde 9bre 1560
18 november 1560 – Clays Beugrant koopt van Willem van Eensoene - SAP 364 - Folio 168 verso
Clays Beugrant heeft ghecocht jeghens Wullem van Eensoene

1/2 ghemet ervffen ligghende in de Pezelhouck - ghemene met Clays vorseit - tnorthende up
de dreve - tzuutende Jan van Blues
Omme de somme van iiij pond x schele grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 18 dach van 9bre 1560
18 november 1560 – Jan van Hee koopt van Wullem van Eensoene - SAP 364 - Folio 168
verso
Jan van Hee filius Jans heeft ghecocht jeghens Wullem van Eensoene
de helft van iij vierendeel lants ligghende in den Pezelhouck
metten oostende an dervffe van de steede de nortzyde ant lant van Mathys van Hee - de
zuutzyde ant lant van de kercke van Sint Jans - twestende ant lant van Jan Peel
Omme de somme van xxxij pond parisis gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 18 dach van 9bre 1560
4 november 1560 – Clays Daerent koopt van Jacop van Hille - SAP 364 - Folio 169
Clays Daerent heft ghecocht jeghens Jacop van Hille
de helft van een behuusde hoofstede - ervffe ende catheelen stande up de Casselstraete ghemene met Clays vorseit - daer den vornoemde Clays nu woent te betaelene drie poonden grooten gheret
Ghealmpt vorts over ervffe den 4 dach van 9bre 1560
4 november 1560 – Lamsen Baert koopt van Wullem Quatghebuer - SAP 364 - Folio 169
Lamsen Baert heeft ghecocht jeghens Wullem Quatghebuer
ij lynnen xx roeden saylants ligghende in den Scoedemonthouck de westzyd ant elst van Lauwyck Makeblyde - doostzyde Maerten Denis - tzuutende Jacop
Cristiaen ghelast de helft van ij bunder evene sjaers den heere
Omme de somme van vyff ponden grotoen den hoop ende xl schele parisis voer een hoofcleet
- gheret ghelt
Ghealmpt vports over ervffe den iiijde dach van 9bre 1560
4 november 1560 – Clays de Bree koopt van Jacop de Bree - SAP 364 - Folio 169
Clays de Bree heeft ghecocht jeghens Jacop de Bree
iiij ghemeten lants ligghende inde Hypshouck - in drie paercheelen - ooste ende west - de
nortzyde ant lant van Jacop Loodyck - de westzyde Jacop Floer
Omme de somme van ix pond x schele grooten tghemet - tende mate tende ghelde - gheret
ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 4 november 1560
4 november 1560 – Danel Caenen koopt van Ghelein Lauwyck - SAP 364 - Folio 169 verso
Danel Caenen heft ghecocht jeghens Ghelein Lauwyck
v vierendeel lants ligghende in den Haeghebaerthouck
van zuuden Clercken Elst - van westen de Kercke van Sint Jans - van oosten ende norden
de aldinghen van meester Adriaen Maekblyde

Omme xj pond grooten ende een carolusghulden een hoofcleet –
iiij schele parisis te godspennynck ende xl schele parisis te lyfcoope - gheret ghelt zuver goet voer zuver ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den 4 in novembre in tjaer xvc lx

18 november 1560 – Ghelein Borry koopt van Pieter Gillis - SAP 364 - Folio 169 verso
Ghelein Borry filius Clays heeft ghecocht jeghens Fransoys Cristian als procureur van heer
Pieter Gillis
volghende zeeker letteren van procuratie speciael ende irrevocable - ghepassert voer
burghemester ende sceepen vande stede van Poperinghe
in daten den xiij de novembre xvc lx - ghezeghelt met huerlieden zeghels in groene waesse
vuthanghende terde van een behuusde hofstede - ervffe ende cathelen - groene ende drooghe mortelvast - naeghelvast ligghende in de Potterstrate met een vutlediynghe met een berye ter
beecke voer dervffe van Jos van de Goesteene metter west ende zuutzyde an dervffe van Jores vande
Goesteene - de nortzyde ant stratken ghemene met de kinderen van Ghelein vorseit ende Clays Gillis
omme de somme van xij pond grooten gheret ghelt - ij schele te godspennynck ende iiij pond
parisis te lyfcoope mits dat de voornoemde heer Pieter renonchiert al vryheden van zyn titelle end verbint oock
alle zyn goet waert ghesstaen ofte gheleghen es
present ende toecommende - belovende den vryghelein als coopere hem ter cause van dien
nymmer molest te doene
Ghealmpt vorts ove ervffe den xviij dach van november xvc lx
18 november 1560 – Jacop Loodyck koopt den Inghel - SAP 364 - Folio 170

Achtervolgehnde zeeker wettelicke afwinninghe gheden by Jacob Loodick voor kuerheers
ten keurghedinghe met een charter van verbande - sprekende op de erfvelicke goedinghen van
wylendt Clays vande Cassele toebehoorende - te weten een huus, ervfe ende catheelen staende inde Gasthuusstrate ghenaemdt den Inghel daer Clays van Cassel wylendt te woonen plach –
ende dit voor de somme van sestich ponden xvij schele vij deniers grooten –
ghevallideert ghelt ende by betalinghe vanden voornoemde somme –
zoo yst dat den voroseide Jacob heerlic ter hauche te coope ghestelt heeft met drie sondach
halleghebooden - bernende naer elck ghebodt eene kersse - ten daghe platse ende huere daer
toe gheordonneiert ende in de zelve ghebooden verslaerst ende ghespetifieert
als tvoornoemde huus twelcke voornoemde huus - erfve ende catheelen metten vutgaen ende
exsprerieren vande derde ende latste kersse bleven ende overghesleghen es Jacob Loodick
voor de somme van tsestich ponden grooten
Aldus ghedaen by Nicolays Langhemerssche als heere ende bailliuw - Gadifer Wyts ende
Pieter Elleieul als wetscheepens
Actum den xxviij in september xvc lx tich - torconde my G. Wyts
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach vann november xvc lx

We nemen aan dat de herberg ‘Den Inghel’ op de hoek van het Inghelstraatje en de
Gasthuusstraat lag.

18 november 1560 – Jan Pylgherem koopt van Cristiaen Ogier - SAP 364 - Folio 171
Jan Pylgherem heeft ghecocht jeghens Cristiaen Ogier filius Gayfers ende Cristine zyn
huusvrauwe
ij ghemeten preter xlv roeden lants ligghende in den Hipshouck van norden ende westen an
dervffe van de zelve Jan - van zuuden an dervffe van Ghelein Pelgherem - metten oostende up
de Werffstraete Omme de somme van xlij pont grooten den hoop - gheret ghelt
mits ix pond parisis voer een hoofcleety ten laste van de blivere Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van novembre xvc lx
In de marge
Deze Kerynghe was gehdaen by Jacop Floor als voeght van Ghelein Pilgererm voer de helft
van den coope den ij in lauwe 1560 Ter presentie van sceepen te bancke - Ghekent
18 november 1560 – Ghelein Makeblyde koopt van Boudewin Alays - SAP 364 - Folio 171
Ghelein Makeblyde heift ghecocht jeghens Boudewin Alays ende Jaekemyne zyn
huusvrauwe
v vierendeel elstlants - ervffe ende catheelen - ligghende in den Haghebaerthouck
in een stick van iij ghemeten - ghemene met Ghelein vorseit - metten westende ant lant van
Madeleneke Makeblyde filius Pieters ende ant lant van Mahieu Campaert –
metter nortzyde ant lant van Maheiu vorseit – metten oostende ant lant van de kercke van
Onze vrauwe ende de kinderen van Adriaen Ghues - metten zuutzyde ant lant van Eloy
Voeghelen met eenen lydynghe duer de dreve daer an ligghende toot de Casselsweche -

Omme de somme van c lxvj pond parsiis ende een karolusghulden voer een hoofcleet - gheret
ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van novembre xvc lx
18 november 1560 – Gillis Baert koopt van Jacop Lauwyck - SAP 364 - Folio 171
Gillis Baert heeft ghecocht jeghens Jacop Lauwyck ende Adriaene Makeblyde zyn
huusvrauwe een behuusde hoofsteede, ervffe ende catheelen - mortelvast, naeghelvast stande in de
Wateuwestrate - daer Jacop van de Roede overleet tusschen dervffe van Pieter de Connynck filius Pieters ende devffe van de weduwe van
Paschier van Damme ghelast in x deniers parisis sjaers den heere
Omme de somme van xvj 1/2 pond grooten te betalene xxx pont parisis ghereet ende vorts ij
pond grooten sjaers tooter vulle betalynghe mits het zelve goet in de handen te verbinden voer
de heere - de payement
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van novembre xvc lx
18 november 1560 – Clays Metsu koopt van Clays Quatrghebuer - SAP 364 - Folio 171 verso
Clays Metsu heeft ghecocht jeghens Clays Quatghebuer filius Clays ende Crystine zyn
huusvrauwe
1/2 vierndeel saylants ligghende in den Lissenthouck - ghemene met Jan Cristiaen filius
Caerle ende de weze van Joes Cristiaen streckende zuut ende nort - tzuutende in de beek - doostzyde ant lant van Gillis Pieren
Omme xxiiij pond parisis –
j schele te godspennynck - xx schel parisis te lyfcoope - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van november xvc lx
18 november 1560 – Jan Haezebaert koopt van Willem Quatghebuer - SAP 364 - Folio 171
Jan Haezebaert filius Diercxs heeft ghecocht jeghens Willem Quatghebeuer filius lauwers
ende Kaelleken zyn wyf
1 ghemet xviij roeden lants ligghende in de Scoedemonthouck –
metten oostende ant lant van Jacop Loodcyk - de nortzyde ant lant van de kinderen van Pieter
Makeblyde filius Gheleins - twestende ant lant van de wedewe van Jan Teys
Omme xiiij pond grooten den hoop - te betalene een pont grooten gheret ende vj pond grooten
te baemesse eerstcommende
ende van de baemesse in een jaer daernaer vj pond grooten voor de vulle betalynghe
18 november 1560 – Jan Hazebaert koopt van Jan Voeghelen - SAP 364 - Folio 171 verso
Jan Hazebaert filius Diercx heeft ghecoch jeghens Jan Voeghelen filius Eloys ende
Lyncken zyn wyff
v 1/2 vierendeel lants ligghende in de Scoedemotnhocuk metten westende up de
Casseldreve - metten zuut ende nortzyde ant lant van Ghelein Bultel - heere van de Clyte toostende up de rye mersch
Omme de somme van xiij pond grooten tghemet -

1 schele te godspennynck - iij pond parisis te lyfcoope ende iij pond parisis voer een hoofcleet
- te betalene deen helft ghereet ende -dander helft ter ervfachtigheyt

18 november 1560 – Cristiaen de Groote koopt van Jan van Nordovere en Cristiaenn Maes SAP 364 - Folio 172
Cristiaen de Groote heeft ghecocht jeghens Jan van Nordovere over hem ende oover de
moeye van Joes van Nordovere - als vooght –
ende jeghens relicta Cristiaen Maes met huer complissen mits alle de aldinghen van den voornoemde Wullem van Nordovere ende Caerle Soy met zyn
complyssen een half ghemet lants - ervffe ende catheelen - mortelvast, naghelvast - stande in dIperstraete
metter oostzyde an stratken
ende vorts rontsomme an dervfe van Cristiaen vorseit
Omme de somme van xxxix pond grooten ende iiij pont parisis te betaelene vj pond grooten
gheret ende de reste te baemesse xvj pont parsiis te lyfcoope
ende xl schele parisis den disch van Sint Jans Ghelast in v schele parisis sjaers de kercke van Sint Bertins Ghealmpt vorts over ervffe de xviij dach van november xvc lx
18 november 1560 – Cristiaen Buerghof koopt van Anthoenes Denis - SAP 364 - Folio 172
Cristiaen Buerghof heeft ghecocht jeghens Anthoenes Denis ende Kathelyne zyn
huusvrauwe
x lynnen preter iij roeden lants ligghende in twee paercheelen in den Hamhouck
wanof 1 1/2 ghemet v roeden ligghet metten nortende an de aldinghen van Pieter Makeblyde
filius Gheleins - de oostzyde ant lant van den heere - tzuutende an scheeren dreve - de
westzyde ant lant van de Gasthuuse
ende dander paercheel ligghende in twee sticken streckende zuut ende nort - tzuutende de heere ende de aldinghen van Jan Cabellau - tnortende
den heere - de westzyde ant lant van den heere ende de aldinghen van Ghelein Serjanssone -

ghelast zyn advenant in xxviij ghemet in xvj 1/2 roeden evene ende ix schele parisis
pennynckrente en heere sjaers Omme de somme van xxv pond grooten den hoop suver ghelt xv deniers parisis te godspennynck - vij pond parisis te lyfcoope waermede de cooper payement doet met iiij pond parisis ende iiij pond parisis voer een
hoofcleet ten laste van de blievere
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van novembere
18 novembeer 1560 – Pieter Vercouttere koopt van Wullem van Beveren - SAP 364 - Folio
172 verso
Pieter Vercouttere heeft ghecocht jeghens Wulem van Beveren ende Grytkin zyn
huusvrauwe
terde van een behuusde hoofsteede - ervffe ende catheelen - mortelvast - naeghelvast stande
up de Nortstraete metter westzyde an dervffe van Jaene van de Pitte - doostzyde an dervffe van Wullem de
Snepere –
ghelast in 1 schele viij deniers parisis sjaers den heere Noch iiij lynnen xix roeden lants ligghende in den Hamhouck daer Gillis Vermersch nu
woent - de westzyde an de vloeghelinghe van Pieter vorseit Noch ij linnen in den zelven hoofstede - doostzyde ant saylant van Andries Vutten daele - de
zuutzyde ant dervffe van Pieter vorseit
Noch ij 1/2 ghemet lants in den zelven houck metter nortende de westzye ant elst van
Lauwers Platevoet
Noch ij ghemeten elstlants in den zelven houck – de nortzyde ant elst van Lauwers Platevoet
ghelast tvorseit lant in een rente den heere
Omme de somme van hondert twyntich ponden grooten gheret gthelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xviij dach van nvoembre xvc lx
2 december 1560 – Ieperstraat – Pukelstraatje - SAP 364 – Folio 172

Jan van Blues heift ghecocht jeghens Pieter Boye ende Kathelyne zyn huusvrauwe
een behuusde hoofsteede, ervffe ende catheelen stande in dIperstrate streckende van vooren ter strate toot in de beeke – metter nortzyde upt tPuckelstratke –
de zutzyde an dervffe van Jan de Reckemakere doude
Ghelast in x schele parisis sjaers den heere
Omme de somme van hondertvertich ponden groten voer een hoofcleet
ende iij pond grooten ten lyfcoope ten laste van de blivere
Te betalene lx pond grooten gheret ende de reste bedraeghende iiij xx grooten byn een jaere
Ghealmpt vorts over ervffe den ijde december 1560
In de marge
Deze keringhe was ghedaen by Jacop Sanneken de jonghe den 6 in sporckelle xvc lx ter presentie van sceepen te bancke - Becke - Goestene - Bazeles - Drieulxs ende Stassen ghekent

SAP 364 - Folio 173
Jan de Backere heeft ghecocht jeghens Cristaien Liebaert ende Jakemyncken zyn
huusvrauwe
ende jeghens Jan Martin met Mayken zyn huusvrauwe tvierde van een behuusee hoofstede - ervffe ende catehelen stande in de Honstraete
metten northende an de ervffe van de weduwe van Jan Bouden ende in de Hontsgracht
metten zuuthende an dervffe van Jan voreit Omme de somme van xij pond rooten gheret ghelt

Ghealmpt vorts over ervffe den ij in decembre 1560

2 decmber 1560 – Joes van Houcke koopt van Jan vande Berghe - SAP 364 - Folio 173
Meester Joeres van Houcke heeft ghecocht jeghens Jan vande Berghe filius Jans ende
Maergriete zyn huusvrauwe
een behuusde hoofstede stande in de Gasthuusstraete - ervffe ende catheelen - wortelvast
naeghelvast - stande tusschen de huuse van Fransoys vnder Maele ende Jan vander Zoele
Omme de somme van lxij pond te betalen xlij pont grooten gheret end vorts viij pond grooten
sjaers - tooter vullen betalynghe mits xij pond parsis voer een hoofcleet - iiij pond parsisis van
lyfcoope - xl schele voor een godspennynck ten laste van de blivere
Ghelast in x deniers parisis sjaers den heere
Gehalmpt vorts over ervffe den ij decembris 1560
2 december 1560 – Jan vande berghe kooàpt van Jores van Houcke - SAP 364 - Folio 173

Jan vande Berghe filius Jans heeft ghecocht jeghens meester Jores van Houcke ende
Maergriete zyn huusvrauwe
ij ghemeten xsdvij roeden gherslants ligghende in den Hipshouck onder de catheelen van Jan
van Hille - belast in xxj schele parisis sjaers de capelle van Sint Steven tOnse Vrauwe
metten zuuthende up de Werfstraete - tnorthende tooten elst van Lauwy Makeblyde - de

oostzyde jeghens de bilck van relicta Malen Staelen - de wsztzyde jeghens telst van de kinde
van Dieryck Liebaerets ende de kercke van Onze Vrauwe
Omme de somme van xxij pond grooten den hoop - gheret helt
Gehalmpt vorts over ervffe den ij in decembre xvc lx
In de marge
Deze keringhe was ghedaen by Jan van Hille ter presentie van sceepen dezen 6 in sporckelle
1560 - ghekent ter presentie van sceepen - Becke - Goestene - Bazeles - Drieulx ende Stassen
- deze kerynghe en es niet gheachtervolght
2 december 1560 – Vulle beke – Kouter – SAP 364 – Folio 173 verso

Clays Berten heift ghecocht jeghens Christine de wedewe van Malen Beaugrant
een behuusde hofsteede, ervffe ende catheelen stande up de Couttere - metter oost zyde an
dervffe van de heere – de westzyde in de Vulle beeke –
ghelast in xij schele parisis sjaers den heere van coutterrente
Omme de somme van xliij pond groten sjaers te betalen viij pond groten gheret ende vorts xij
pond groten sjaers totter vulle betalynghe
Iiij pond parisis te lyfcoope ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den ijde decembre xvc lx
2 december 1560 – Pepestrate – SAP 364 – Halmen - Folio 173 verso

Antonhis de Wally heift ghecocht jeghens Nicasen de Buckere ende Kathelyne
zyn husvrauwe een spickere, ervffe ende catheelen stande int Pepestratken
an dervffe van Anthonis voorseit
Omme vij ½ pond grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den ij decembris 1560
2 december 1560 – Noordstrate – Viverstraatken - Halmen SAP 364 - Folio 173 verso Skindles

Geronimus Babelaere heift ghecoocht jeghens Caerle Martin ende Myncke zyn wyf
tvyfste van een behuusde hoofstede, ervffe ende cathelen stande up de Nortstrate –
metter oostzyde upt viverstratke – metter westzyde an derffe van Cristiaen Zanneken filius
Jacops
omme xxj pond grooten vyn vier jaere te betaelen
ghelast in i schele viij deniers parisis sjaers de heere
iiij pond s schele te lifcoope
ij schele te godspennynck
ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over erffe de ijde december xvc lx

2 december 1560 – Jan de Backere koopt van Cristien Liebaert en Jan Adam - SAP 364 Folio 173
Jan de Backere heift ghecoocht jeghens Cristine Liebaert ende Jan Adam als voeght van
Mayken tkint van Joes Denis
by consente van sceepen terde van een huuse - ervffe ende catehelen stande in de Honstraete
- metten nortende an ervffe van de wedeuwe van Jan Boudyn ende de Honsgracht - ghemene
met Jan vorseit
Omme vj schele pont grooten gheret ghelt
2 december 1560 – Clays Wyts koopt van Pieter Clarysse - SAP 364 - Folio 174
Clays Wyts heift ghecocht jeghens Pieter Clarysse als voeght ende vader van zynen kynde
5 ghemeten latns ligghende in den Hipshouck –
streckende metter oostzyde ant lant van Jacop Loodyck metter westzyde ant lant van Jacop Floer - ghemene met de kinderen van Jan Depoost ende
Clays de Breede
Omme xlviij pond parsiis ij pond grooten grhet ende ij pont grooten ter ervfachtigheyt
Ghealmpt vorts over ervffe den ij in decembre xvc lx
2 december 1560 – Pieter Lameles koopt van Anceel van Toernoys - SAP 364 - Folio 174
Pieter Lameles heift ghecocht jeghens Anceel van Toernoys
xxvj roeden lants ligghende in den Hamhouck ghemene met Pieter vorseit - streckende oost ende west - twestende ant lant van de wedeuwe
Scacht - toosthende up de straete
Omme xij pond parisis gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den ij in decembre xvc lx
2 december 1560 – Adraien vanden Wervffe koopt van Clays Kesteman - SAP 364 - Folio
174
Adriaen vanden Vervffe heift ghecocht jeghens Clays Kesteman filius Claeys ende
Jackemyne zyn huusvrauwe
een vierendeel mersch ligghende in den Oosthouck - streckende osot ende west
metten westende ant lant van Joes de Nuwelaere - toestende Adriaen vorseit - de zuutzyde Jan
Kesteman
Omme xlviij pont parisis - ij pond grooten gheret ende de reste ter ervfachtigheyt xl schele parisis voer een hoofcleet ten lasten van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe de ij decembrys 1560
2 december 1560 – Cristian van Haryckcouck koopt van Pieter vande Walle - SAP 364 - Folio
174
Cristian van Haryckcouck heift ghecocht jeghens Pieter vande Walle filius Ghys ende
Jaeneken zyn wyf
iij vierendeel xvj 1/2 roeden lants up de nortzyde de hoofsteede daer Pieter vande Walle nu
woent -

in den Lissenthouck met alle de catheelen - ghereserveert alle upgaende boemen metter zuutzyde ant lant van Willem zyn broeder
Item noch ij lynnen vj roeden latns ervffe ende catheelen in den zelven houck - de zuutzyde
Willem zyn broere - twesthende up de straten
Item noch j lynne v roeden lants in den zelven houck - de oostzyde ant lant van Jacop
Albrecht - de westzyde Willem zyn broere - tnorthende de hoofsteede van Jan Boeye tzuuthende derfve van Cristiaen de Roo
Item noch iij vierendeel vj roeden lants tenen bilcke - ervffe ende catheelen - de oostzyde
Pieter van de Pepestrate - de westzyde de voornoemde hoofstede - tnorthende de kinderen van
Jan de Waele - tzuuthende Willem zyn broere
Omme xij pond grooten tghemet - tende mate tende ghelde - ghereet ghelt
vij pond parisis voer een hoofcleet
2 december 1560 – Jaeneken Buen koopt van Jacop Buen - SAP 364 - Folio 174 vrso
Gillis Crues heeft ghecoocht als voeght van de kinde van Jaeneken - de dochter van Gillis
Buen - jeghens Jacop Buen ende Jaeneken zyn wyf –
een ghemet xlij roeden saylants ligghende in den Wipperhouck - de zuutzyde ant lant van
Jasper Hugghe - de nortzyde Cristiaen Masseles - toosthende de wedeuwe ende aldinghen van
Pieter de Roo - twesthende int waterloop
omme de somme van hondert ponden parisis den hoop behoudens den voornoemde Jacop ende Jaeneken zyn husvrauwe huerlieden leven lanc
tontfanghene tblat van de voornoemde lande - behoudens elck zyn recht
Ghealmpt vorts over erffe den ij dach van decembre wvc lx
5 december 1560 – Paschier de Brune en Cristaien de Baene ruilen land - SAP 364 - Folio
174 verso
Paschier de Brune gheift in rechte laeghe Cristiaen de Baene filius Jacops
iij vierendeel saylants ligghende inde Scoedemonthouck - tzuuthende op de Casselstraete doostzyde de aldinghen van Jan Denis - de westzyde den disch van Sint Bertins - tnorthende
in de beike
Cristiaen de Baene gheeft in recther wederlaeghe Paschier de Brune
iiij vierendeel lants ligghende in de Scoedemonthouck - ligghende in 1 1/2 ghemet met
Paschier vorseit - de oost ende westzyde Paschier de Brune - tnorthende in de beike Ghelast deze iij vierndeel in xj schele iiij deniers parisis sjaers de ghilde van de drie
vuldicheyt van onze vrauwe sonder toegheven ofte toenemen
Ghealmpt ter presentie van burghmeester ende sceepen den v in de cember xvc lx
16 december 1560 – Anthones Glorieulcx koopt van Jan Aernout - SAP 364 - Folio 174 verso
Anthones Glorieulcx heeft ghecocht jeghens Jan Aernout ende Jaekemyne zyn wyf de helft van een behuusde hoofstede - ervffe ende catheelen - ligghende up de Wervff
ghemene met Cristiaen de Baene
omme vj pond grootne - te betaelne ij pont grooten ter erfvachtigheyt - ij pond grooten
bynnen den zelven jaere ende de reste byn den jaer daern aer mids xl schele parisis voer een hoofcleet ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den xvj decembre xvc lx

De voorgaande akte werd dookruist
16 december 1560 – Pieter de Floor koopt van Jan de Reckemakere - SAP 364 - Folio 175
Pieter de Floor heeft ghecocht jeghens Jan de Reckemakere filius Wullems ende jeghens
Paschier Verhaeghe als voeght van Dierick de Reckemaekere
by consente van sceepen 5 ghemeten lants in de Scoedemonthouck - streckende zuut ende
noort up de kerckewech - tnorthende ant lant van Jacop de Bergh - de westzyde Quinten de
Waeghemakerere
Item noch 1/2 ghemet lants in den zelven houck - streckende zuut ende noort - metter
zuutzyde up de Casselstraete - doostzyde wedewe Scroolynckx aldynghen - de westzyde
Clays Quatghebuer
Omme de somme van xviij pond grooten den hoop ter schynschent ghelt
Ghealmpt vorts ove ervffe den xvj decembre wvc lx
16 december 1560 – Mahieu Vrambout koopt van Pieter Robereght - SAP 364 - Folio 175
Mahieu Vrambout heeft ghecocht jegehsn Pieter Robereght ende Maye zyn wyff
tvierde in dervffe preter tviij-de mitgaders tweede in de drye deelen van de catheelen wertelvast, naeghelvast ligghende metten northende up de Ooverdam - metter westzyde ende
zuuthende Jacop van Lovelde ghelast tvorseide in viij schele parisis sjaers den heere van Overdamsche scult
Omme xlviiij pond grooten - te betaelen viiij pond parisis te Couden Ipermaert ende baemesse
tooter vulle betalynghe telcken viiij pond ende xij pond parisis
Ghealmpt vorts over erffe den xvj decembrys 1560
16 december 1560 – Jan Biese koopt van Symoen vande Walle - SAP 364 - Folio 175
Jan Biese heef ghecocht jeghens Symoen vande Walle ende Marye zyn wyf
ij ghemeten xxxvij roeden latns ofte daer ontrent - ervffe ende catheelen - wertelvast,
naghelvast - mortelvast - ligghende in de Pezelhouck

ghenaempt
den Brock - toosthende up de Copernolstrate tzuuthende ant lant van Ghelein de Rupele ghelast zyn avenant in iiij ghemeten in x roeden evene sjaers den heere
Omme de somme van viiij pond grooten booven alle loosrenten ende lasten te betaelen een pont grooten gheret - ij poden grooten te paeschent eerstcomemnde
ende de reste van dezen daeghe in een jaer –
ij schele te godspennynck - xx schele parisis voer een hoofcleet - iiij pond parisis te lyfcoope
ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts ove ervffe den xvj dach van decembre xvc lx
16 december 1560 – Mayken vander Beike koopt van Jaeks Oudegherste - SAP 364 - Folio
175 verso
Jan de Reckemaeker de jonghe als voeght van Mayken de dochter van Willem vander
Beike heeft ghecocht jeghens Jaekes Oudegherste ende Jaeneken zyn huusvrauwe

ij ghemeten j lynne vrylants ligghende in de Scoedemonthouck metter oostzyde ant lant van de zelve weze - tzuuthende in de becke - tnoorthende up de
Casselstraete omme xviij pont grooten tghemet - tende roede tende ghelde - gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xvj in decembre xvc lx
16 december 1560 – Malen Goemaere koopt van Jaekes Oudegherste - SAP 364 - Folio 175
verso
Malen Goemaere heef ghecocht jeghens Jaekes Oudegherste ende Jaeneken zyn wyf
j ghemet preter xxv roeden saylants ligghende in de Hellehouck metten oostende upt treveken - de zuutzyde Nycolaeys van Langhemersch - de nortwestzyde
ant lant van Malen vorseit
omme x pond grooten den hoop - gheret ghelt
iiij schele te godspennynck - iij pond parisis te lyfcoope ten laste van de blivere
metten huere van xij jaeren Jan Roen
Ghealmpt vorts over ervffe den xvj in decembre xvc lx
16 december 1560 – Jan Bram koopt van Olevier Bram - SAP 364 - Folio 175 verso
Jan Bram heift gheocht jeghens Olevier Bram ende Mayken zyn wyf
een ghemet lants - ervffe end cateheelen ligghende in de Hellehouck de oostzyde ant stratken - de westzyde Clays Quatghebuer - metten zuuthende up de
Casselwech
omme xij 1/2 grooten gheret ghelt
Ghealmpt vorts over ervffe den xvj dach van decembreis
30 december 1560 – Pieter de Kerle koopt van Jan Bastin – Rekhof - SAP 364 - Folio 176
Pieter de Kerle heeft ghecocht jeghens Jan Bastin
thalf vierendeel ende tvde int vierendeel van een behuusde hoofstede - erfvve ende catheelen
daer Wullem Borry overleet - ghemene met Pieter vorseit –
ligghende int Rekchoof met een vrie lydinghe oover dervffe van Jores vande Goesteene
ende vorts de vrie lydinghe te beike ende ter straete oover de voornoemde ervffe
omme v pond x schele grooten iij pond x schele grooten gheret metter erfynghe ende de reste
ij pond grooten te baemesse 1561 ij schele te godspennynck ende xl schel parisis te lyfcoope ten laste van de blivere
Ghealmpt vorts over ervffe den xxx decembre xvc lx
In de marge
Joeres vande Goestene protesteert up de vrie lyndinghe van zyne ervffe
30 december 1560 – Pieter de Kerle koopt van Chaerels Ammeloot – Rekhof - SAP 364 Folio 176
Pieter de Kerle heift ghecocht jeghens Chaerles Ammeloot
tvde in een vierendeel van een behuuse hoofstede, ervffe ende catheelen ligghende in tReckhoof ghemene met Pieter vorseit met een vrie lydinghe ter straete ende ter
becke oover derffe van Joeres vande Goesteene

Omme xvj pond parisis - viij pond parisis te ervfachtigheyt de reste te paesschent 1561 - L
schele parisis te lyfcoope te myncken upt laste payement
Ghealmpt vorts over ervffe de xxx in decembris xvc lx
30 december – Pieter de Kerle koopt van Mechiel de Ram - SAP 364 - Folio 176
Pieter De Kerle heift ghecocht jeghens Mechiel de Ram
tvde int vierendeel van een behusde hoofsteede - ervffe ende catheelen stande in tReckhoof
ghemene met Pieter voorseit met een vrie lydinghe ter becke - ter strate oover dervffe van
Jores vande goestene
Omme xvj pond parisis te betalene vj pond parisis ter ervfynghe ende de reste van de
erfvinghe byn een jaer
Ghealmpt vorts over ervffe den xxxde decembris xvc lx
30 december 1560 – Pieter de Kerle koopt van Maertin van Honscoote - SAP 364 - Folio 176
verso
Pieter de Kerle heift ghecocht jeghens Maertin van Honscoote
tvde int vierendeel van een behuusde hoofstede - ervffe ende catheelen
stande int Reckhoof - ghemene met Pieter vorseit met de vrie lydinghe van voeren ter straete
ende ter beike over dervffe van Jores vande Goesteene omme de somme van xvj pond parisis - te betaelen vj pond parisis ter ervfachtigheyt ende de
reste van dezen daeghe in een jaer
Ghealmpt vorts over ervffe den xxx in december xvc lx

