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Weeral oorlog - 

Chronycke van 

Vlaenderen – Wydts – 

1736 

 

Onse krijgsgtroupen 

hadden desen winter soo 

door de felle koude, als 

door het hemelsvogt 

onnoemeijcke 

ongemacken gheleden en 

waeren hierdoor seer 

verswackt. Nogtns voor 

den lenten tijdt nog te 

velde komende, hebben 

sy effen voor Sluys een 

sterkte begonnen te 

worpen, de weclke sy, 

onaengheien het 

schietwerk uyt de stadt 

haestelijk hebben 

volctrocken met geen 

koleyn hope van hier door groot nedeel te sullen doen op die stedt.  

De staeten hier voor verslagen en bevreest, besluyten de zeedijcken te doorsnyden, het welk 

ook haest ghebeurde, den zeestroom soe geweldig indringende, dat er in ’t Spaensch leger 700 

soldaeten zijn verdronkcen, en de sterkte op ’t Hasegat, de weclke met soo veel sorge door 

Spinola was opgheworpen, bijnaer t’eenemael doorspoelde, en 13 polders wierden 

overstroomt. Weynige dagen daernaer, den windt uyt het noordwest balsende jaegde de 

zeewateren tot voor de stadt van Brugghe. Hier mag den leser, die eenighe kennis heeft van ’t 

Vlaenderlandt, in sijn ghemeodt overdencken hoe gorte schaede onse landen door desen 

watervloedt hebben moeten lijden.  

In wedervraek heeft Grobbendonck, gouverneur van ‘’s Hertoghenbosch de dijcken aen de 

Betuwe doen doorsteken, boven en beneden Rossum. Dog de landslieden door hun voorsrog 

en arbeydt hebben veel rampen gehstut, door het haestig opstoppen van de gemaekte 

openingen, gemerkt den stroom aldaer soo geweldig niet en was als de zeevloedt op onse 

kusten.   
 

En zo kon de oorlog tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden  weer oplaaien. De 

troepen van Spinola en Nassauwe gingen zich concentreren eerst rond Leuven en later rond 

Breda.  

 

Charles d’Ursel – Proost te Poperinge – Monasticon Belge Tome III – Dom Ursmer Berliere  

 

Charles d’Ursel –werd geboren te Ottignies in 1570 als zoon van Hy en Jacqueline Regnart. 

Hij ging in het klooster op de 4
de

 september 1584 en deed zijn beloften het volgende jaar. Hij 

studeerde zowel te Leuven als te Fouai.  

In het klooster van Sint Bertin was hij opvolgend ontvanger en dan graanopzichter. Hij werd 

proost in Poperinge van december 1622 tot februari 1626.  



Hij was het die zich in maart 1623 bezig hield met de installatie van de Brigrittijnen van Sint 

Sixtus die een huis gekocht hadden en een kapel begonnen te bouwen.   

 

13 januari 1622 – De dis van Sint Jan geeft een lening uit – Renten – SAP 397  

 

Comparerende in persone 

Andries de Meulenaere ende 

Janneken zyne huusvrauwe 

verkennende ende belydende wel 

ende deuchdelick vercocht te 

hebben an  

Jaecques de Schottere ende 

Jacques vande Wynckele de 

jonghe als bedeelders vande 

aelmoessen vanden disch van 

Sin Jans binnen deser stede  

ten desen present ende 

accepterende over ende ten 

proffyte vande zelven disch  

eene erfvelicke losrente van 

vyfthien ponden parisis by jaere - 

den penninck xvj –  

voor de somme van twyntich 

ponden grooten byden voornoemde Andries tzynen contentemente ontfaen 

 innegaende heden date deser  

danof t’eerste jaer vallen ende verschynen zal den xijde lauwe 1623 naestcommende ende zoo 

voorts midts oplegghende de voorseide capitalen etc.  

verbyndende daerinne een hommelhof,  

groot een ghemet ende xxxv roeden 

 ligghende neffens deser stede inde Edewaerthouck –  

streckende oost ende wet, paelende van oosten jeghens de weddynghe upde Yperstraete van 

noorden de selve straete – van zuuden Arnoudt Ryckewaert ende van westen 

‘tLapperstraetgen ende voorts met innynghe ende executie etc.  

Actum present Jan Makeblyde, burghemeester, Jan Mazeman, Gilles de Roode, Meester 

Pieter van Renynghe, schepenen, vervanghende Pieter vande Peerebome, burghmeester 

Den xiijde january xvjc tweentwyntich  

 

13 januari 1622 – Mauris Chys heeft  hoppe verkocht – Renten – SAP 397  

 

Comparerende in persone Mauris Chys ter eender zyde 

 metgaders Jan Kestelyn ter andere,  

te kennen ghevende hoe dat den zelven Mauris alhier condemnatie vercreghen ten laste 

vanden zelven Kestelyn  

vander somme van twee hondert ponden parisis van intereste van vijf hondert ponden hoppe 

blyckende by acte danof zynde van xv october 1620  

danof noch resteert te betaelen de somme van acht ponden grooten 

binnen alle betalynghe daerby ghedaen daerinne begrepen  de costen vande processe  

de welcke den voornoemde Kestelyn belooft te betaelen ter  vrye jaermaert deser stede naer 

paesschen naestcommende  

waervooren hem boorghe ende principael gheconstitueert heeft zoo hy doet by desen,  



Pieter Hallynck omme by ghebreke vande selve betaelinghe de zelve by hem te verhaelen 

ende recouvreren by heerelicke executie met belofte van indemniteit naer style –  

waerinne de selve boorghe ende den zelven Kestelyn by haerlieden en voluntairen wille ende 

contente by ons schepenen onderghenomt ghecondemneert zyn ende dese t’haerlieden laste 

ghewesen executoire zoo wy hemlieden condemneren ende wysen executoire by desen 

Actum present jan Wyts ende Gillis de Roode schepenen desen xiij january sessthien hondert 

tweeentwyntich  

 

28 januari 1622 – Verhuring  van het Reepken 

– subdalterne wetten  

 

Francois Devoldere  
heeft gheheurt jeghens burghmeesters ende 

schepenen deser stede de nieuwen herberghe 

ghestelt byden oppersten overdraeghe 

ghenaemt ’t Reepken, 

 metten erfven daermede gaende  

ligghende tusschen den schipvaert ende de 

hofstede ende landen van Frans Folcke  

endr dat voor eenen tydt ende termyn van vijf 

toecommende jaeren  

dannof teerste innegaen sal tot baefmisse xvic 

tweeentwtintyich naerstcommende  

op de naervolghende conditien  

te weten dat den heure met den jaerlykschen 

heure vry ende exempt werd van de assysen de 

stede competerende op de bieren die ter zelver 

herberghe ghevent ende ghedebiteert werden 

zynen pacht ghedeurende, 

nemaer niet vande gonne die zouden moghen 

ghesleten zijn in zeker 

feesten ende buyloftfeesten, zoo verre als hy 

eenighe daeranne t’anveerden danof hy 

schuldich zoude zyn t’zelven stede recht te 

betaelen  

Welcken pachtere ghehouden ware de 

gheplackte meuren tonderhouden van staecken 

ende placken vanden osie nederwaert tzynen 

costen  

Item wart ghehouden voor zynen pacht te 

doene goede ende souffisanten zekeren ten 

contentemente vande verheurders den welcken 

hy schuldich wert te betaelen by twee halve 

payementen – d’een helft ten ommeganghe 

deser stede ende d’ander helft ten expireren van 

elcke jaersschare  

Dies zal den pachtere van het tweede jaere moghen maecken het leste van zynen pacht indient 

hem goet dynckt midts wetten danof adverterende zes maenden voor t’expireren vanden zelve 



tweeden jaere voor welcke heure den heurder jaerlicx betaelen zal ten proffite vande 

voornoemde stede de somme van vierendertich ponden grooten vlaemsch  

En xxx pnd parisis ter tafel eens,  

Actum ter camere present t’college vande wet 

Den xix lauwe xvjc xxij  

Boorghen Christiaen Maesen ende Willem de Snepere, elck voor d’een helf vanden 

voornomden pacht  - Actum present Jan Makeblyde, burghmeester, Niclolais Babelaere ende 

Gillis De Roode, schepenen 

Den xxviij lauwe xvjc xxij  

 

Den zelven Voldere heeft zynen pacht verlanghet op de zelve conditien ende bespreck voor 

den tydt van een jaere inghegaen ghelycke half maerte laetsleden ende verschynende te half 

maerte xvjc achtentwyntich voor de somme van twyntich ponden grooten van principale ende 

vj pond parisis ter tafele met last van borghe te stellen ter contentemente vande thresorier 

binnen viiij daeghen daernaer ( ? )  by hem payement hy zal tractheren van een tonne bier by 

hem betaelt zoo hy zecht 

Actum ter camere present t’college vande wet den vj maert 1627  

 

7 februari 1622 – Verkoop brouwerij op de Overdam - Halmen – SAP 368 

 

Ten halmdaghe den vij february 1622 present burchmeesters ende schepenen 

 

Jacob Bollaert heeft gecocht 

 jeghens Jacob De Berch ende jeghens Peronne zyne huysvrouwe,  

Het vierde van het huus, erffve ende cathelen, brauwerie, brauwallaem, stallynghen ende 

mueren daer de cooper jegenwoordich woont –  

gereserveert een deel vande erffve achter  zoo x roeden toebehoorende Jacques Folcke  

geleghen op de Overdam staende oost ende west  

van oosten de schipvaert  

van zuuden de nieuwstraete,  

van westen de den overdam 

van noorden Augustyn Vandamme ende dat omme te godspenninck vj schele  

te lyffcooope xij pond parisis  

van ghelycken xij pont voor tvercoopers huusvrouwe 

ende van principalen coope de somme van eenhondert ende vierentwyntich ponden grooten 

vlaems te te betaelen gereet gelt ter erffachticheyt tselve noch belast in een huere van vier jaer 

ten proffitte vande coopere  

voorts zuuver goet voor zuuver gelt  

gereserveert tzelve overdamsche schult  

erffven ende onterffven half ende half  

ghehalmpt over erffve dach date als vooren.  

 

SAP121a - nummer 45 

21 february 1622 – De huidevetterie van de weduwe an Jan Folcke -  

 

Intendit omme de weduwe van Jan Folcke d'oude verweereghe 

 jeghens Vincent Roens heescher dienende voor ulieden mine heeren burghmeesters 

ende schepenen der stede van Poperinghe.  

Inden eerten persisteert de verweereghe by haer voorgaende ghediende tzelve employerende 

voor preuve.  



ende midts desen zake van sverweerghe weghe alleene ghefundeert es op hare oude ende 

onghetroubleerde possessie die langhdeurich ghenouch gheweest 's omme daerby vercreghzn 

te hebben proprieteyt by prescriptie.  

Beliefve u edele te hooren, vragen ende examnieren op eedt de ghemargineerde persoonen - 

Cornelis Pierens d'oude - Guillaume Rouvroy ende Christiaen Doom –  

of hemlieden niet wel bekendt en es de gheleghentheit vande huusynghe ende ambachte vande 

verweereghe daer zy presentelijck woondt ende namelick 

de hudevetterye vande verweereghe zoo zy jeghenwoorelick ghestaen ende gheleghen es.  

Ende dien volghende of niet warachtich en es dat de cuupen vande zelve hudevetterye ende 

meur vande voornoemde hoove ten zyde vande  

heescher ende ambachte nu ter tyt staen zoo zy over vichtich jaerren ofte bet ghestan hebben.  

ende voor redenen van heurlieden wetenschap at zy over zoo langhen tyt de zelve 

gheleghentheit geweten ehbben.  

mids welcken de verweerreghe concluderende tendeert als tanderen tijden implorqatie ende 

protestatie naer style.  

 

Enquete judiciele ghehouden 

by Vincent vande  

Peerebome, burghmeester 

vanden commune ende 

Christiaen Mannen, 

schepene upden intendit  

vande weduwe van Jan 

Folcke d'oude verweereghe 

jeghens Vincent Roens 

heescher - roerende ten 

oppositie waerup ghehoort 

zyn de onderghenomde  

ghtetuughen den 21 february 

1622 

 

Guillaume Rouveroy, 

tanderen tyden gheweest 

hebbende burghmeester 

vande wet deser stede ende 

presentelick raedt der zelver  

 - oudt 65 jaeren ofte 

daerontrent - oorconde  

ghedachvaert ende gheexamineert upde voorseiden intendit naer eedt by hem ghepresteert  - 

zecht tuicht ende affirmeert - naerdien hy beleet hadde  

gheweest - ter presentie vande voornmde burghmeesters ende schepnene opde achter erfve 

vande huuse vande verweereghe ende inspectie ghenomen 

hadde vanden ambachte van de huuvettereie aldaer  ende cuupen daertoe dienende, wel te 

weten ende ghesien thebbene ontrent den jaere xvc lxxv 

ofte lxxvj dat de cuupen vanden zelven ambachte staende onder den dobbelen meur ghestelt 

int ghescheet vande errven van  

partien collitiganten upde noordtzyde van sverweeereghens erfve stonden ter zelver plaetsse 

daer die nu jeghenwoordelick staen, zegghende tanderen 

dat het zyn de zlve cuupen die ten dien tyde aldaer stonden de welcke daer zoo langhe 

ghestaaen hebben als dat de depsoant gheen memorie en heeft ter contrarie.  



Zegghende toedien dat ten voorleden tyde int ghescheet vande voorseie erfvenn oock stont 

eenen meur zonder te connen deposeren of ht was  

eenen dobbelen meur ofte niet voor redenen van zyne wetenschaép zecht dat hy voor de ruyne 

deser stede ten diversche stonden gheweest ende  

verkeert heeft ten huuse daer de verweeregeh nu woont, dar alsdan woonde eene Andries de 

Buckere ende tter cause van dien tgonne voorseid wel  

onthoduen eeft.  

Sluytende daermede zyn depositie.  

 

Christiaen Doom - upzittene cuerbroeder deser stede - oudt lxxv jaeren ofte daerontrent - 

oorconde ghedachvaert ende gheexamineert, als vooren 

naer inspectie by hem ghenomen ter presentie alsvooren ene ten bbeleede vande verweereghe 

vande achtererfve  vanden huuse daer de zelve  

verweereghe presentelick woondt ende zonderlynghe vande huydevetters cuupen staende 

onder de dobbelen muer, ghestelt ten utcanten vanden zelve erfve upden  

noortzyde jeghens d'erfve ende waterganck vanden heescher, zecht, tuucht ende affiermeert 

by eede dat hy over den tydt van lvj jaeren gheweest  

ende gheconverseert  

heeft ten huuse vanden verweereghe daer Andries de buckere alsdan woonde ten welcken tyde 

aldaer oock stonden de zelve cuupen die jeghenwoordelick 

onder de voornomde dobbelen muer noch staen ende tr zelver plaete in welcke ambacht den 

deposant voor zyn  

huywelick ghevrocht heeft over xlvij jaeren ofte daerontrent - hebbendeq oock memorie dat 

int ghescheet vvande errfven van partien collitiganten  

ten voorseiden tide stont eenen dobbelen meur die dar preesntelick noch staet ter zelve plaetse 

ende dat van zoo  

langhen tytde als den deposant ghedynct 

sluytende daermede zijne depositie. 

 

28 februari 1622 – Verkoop helft vande Gervelgatmolen - Halmen – SAP 368 

 

Ten halmdaeghe den laesten february 1622 present burchmeesters ende schepenen 

 

 
 



Domyn Vermeulen heeft gecocht  

jegens Antheunis Mosseau ende jegens Suzanne zyne huusvrouwe,  

haerlyeden recht, cause ende actie als zy hebben aen de gerechte helft vande meulen ende wal 

metghaeders de huusinghen daer mede gaende alzoo  

die nu jegenwoordich verhuurt zyn genaempt den Gervelgatmuelen, geleghen in den … 

houck (niet ingevuld maar bedoeld wordt de Pezelhoek ) hem Mosseau de vernomde helft 

gecomen by coope jegens daeldinghen van Ch. Declerck ende dit omme de somme van v 

schele te godspenninck 

Xxiiij pond parisis te lyfcoope  

Al tcoopers laste ende voor principaelen coop de somme van een hondert en veertich ponden 

grooten vlaems te betaelen metter erfvenesse ghehalmpt over erffve – dach ende date als 

boven  

 

28 februari 1622 – Verkoop van erf in de Casselstraat – de Troost - Halmen – SAP 368 

Ten zelven halmdaghe 

Jacob Wanten heeft gecocht  

jegens Ghelein Debergh filius Christiaen ende jeghens Cristyne zyne huusvrouwe  

een vierendeel lant streckende van voor op de Casselstraete,  

van osten ende zuuden Jacob DeBergh filius Jacques  

van noorden cooper ghenaempt den troost ende dat voor de somme van vj schele 

godtspenninck te lyffcoope vj pond parisis  

 

 

Ende voor tvercoopers wyff xij pond parisis ende van principaelen coop een entwyntich 

ponde ngrooten vlaems tvoorseyde  gereet gelt met desen  

Voorts zuuver goet voor zuuver gelt 

Gereserveert theerelick rente waer aff dachterstelen moeten betaelt zyn by den vercooper tot 

den dach van heden 

Gehalmpt over erffve  - de laesten february 1622  

 

3 maart 1622 – Keuren nopende 

de warrandise van bier, brood, 

visch en harinck  – SAP 470 

 

Nopende de warrandise van 

bier, brood, visch en harinck  

 
Folio 34 

NOPENDE DE WARRANDISE 

VAN BIER, BROOD, VISCH EN 

HARINCK 

 

Ceure ende reglement 

noopende de warrandise 

van den biere, broodt, 

visch ende haerinck met 

datter aen cleeft, 

onderhouden binnen den 

stede van Poperynghe  



Vernieuwt ende verbetert volghende verandrynghe des tijts gepasseert ende 

gheredigiert in diversche  

pointen ende artikelen   

 

Eerst noopende de warrandise van de cleen bieren  

Eerst alle brauwers ende brauwegen zijn schuldigh ende verobligiert hemlieden cleen bieren 

te doen warranderen te hemlieden huysse ofte brauwerie, doende aenden cnape van de 

officieren d’adverteren ten selven daege datter getonnet is, omme des anderen daeghs door de 

officieren ghewarrandeert te zijne ende de contrarie doende sullen boeten ten proffritte van de 

voornoemde officieren iij pond  

2 

Sal oock incurreren gelycke boete van iij ponde die eenige cleen bieren, tzij in tonnen, halfve 

tonnen ofte vattjens, sal laeten lichten ofte draeghen uyt zynnen huysse ofte brauwerie tzij bij 

de ge-eede voerders ofe iemand anders voor d’advertentie, tselve bij officieren zal 

ghewarrandeert zijn – iij pond  

folio 35 

3 –Welcke officieren ten vermaende daeghen themlieden huisse ofte brauwerie commenden, 

sullen allen de tonnen, halfve tonnen ende vatjens bij ende neffens andere bij de brauwerie 

ofte die van zijnen huyse gheleyt worden , ten fine den cnape van de officieren mach tappen 

van alsulcke tonnen ofte vattjens als hem bij zijne meesters ghelast zal worden. 

4 

T’welck alsoo ghedaen zijnde ende t’byer (naer behoorelycke taux by  d’officieren bevonden 

zijnde invalid ende ter vente niet weerdigh,  

sal tselve bij hemlieden mogen te loete ghegheven zijnde ende gheschickt naer de 

gasthuyspoorte deser stede ofte ter andere bequaem plaetse ter dispositie van weth ofte 

officieren omme tselve aldaer voor de armelieden daer begheirende bedeelt ende ghetapt te 

worden voor aelmoessen, ende dat bijde brauwers tselve byer toebehoorende ofte andere 

persoonen bij hem daertoe te stellen tzynnen  coste al boven de boete van iij  pond  

5   

Nemaer soo verre eenige ceurbroeders ofte ingezeten hemlieden ghe-eede vatliders 

begheirden te lichten, hebbende danof groot ghebreeck, 

Sullen tselve moghen doen ende dat voor het vutvoeren van het andere gesteken byer, daer 

vooren niet betaelende, newaere den oude impost, soo verre die versocht waere van pachtere 

ende alle d’andere tonnen, halfve tonnen ofte vatjens vut ghetapt zijnde, sullen de advenante 

vaeten bij den brauwere  geschikt worden aen de somme de selve toebehoorende   

op peine van die ofte de weerde aen hem te recouvreren ende verhaeld 

6 

Item den brauwere zal betaelen aende officieren voor elke brauwste biers warrandise 

passerenden de somme van xiiij schelle parisis 

7 

Folio 36 

Ende voor hemlieden cnaepe – iiij schelle  

Ende sullen tselve acquit betaelen wedery cleen byer maecken ofte niet  

Ter vergaderynghen was wetten ende raeden den xxx 8ber 1632 

Toorconde ende is ondertekent G. Wenis  

8 –Item d’officieren sullen ontfanghen voor  hemlieden recht ordinaiere van de brauwer die in 

eene nieuwe brauwerie eerst sal brauwen de somme van recht van ouden tijden gheobserveert 

– vj pond 

9 



Ghelick recht sal oock betaelen eenen nieuwen brauwer tselve ambacht aennemende ende 

doende eenighe brauwerie, oude ofte nieuwe.  
 

Raekende de warrandise van 

de grootbyeren  

10 

Alvoren sal het groot byer bij 

de officieren ghewarrandeert 

zijn in de herberghen, tappers 

ofte tappeghen huusden, ende 

en sal bij hemlyeden ten 

hoogheren pryse niet ghestelt 

moeghen werden dan op de 

prijs by de statuitten daerop 

ghemaeckt, ghepermitteert.  

11 

Item soo wanneer eenige 

herberghiers, tappers ofte 

tappeghen eenich grootbyer  

ingedaen ofte ghekeldert 

sullen hebben, werden 

ghehouden stappans ende 

sonder dilay, danof 

t’adverteren den cnape vande warrrandise om zijne meester de wete ghedaen hebbende, tselve 

byer te commen warranderen t’welck altijts moet gheschieden ten behoorelicke tijde van de 

daeghe – de heilich daeghen ghereserveert; te wetene het byer inghedaen voor den middach, 

zal naer den middagh gewarrandeert zijn –  

Ende ’t gonne naer den middach ghekeldert des anderen dagh voor middach.  

Folio 37 

12  

Item dat geen brauwers en sullen moeghen eenighe tonnen te vullen ende leveren aen eenighe 

waerden, tappers ofte tappeghen, ten zij dat elke tonne gheteeckent zij met de letter C ofte met 

het marcq ende teekenen van de brauwer, ende boete daer toe staende volghens t’disposityf 

van de statuitten daeroppe ghemaeckt  

13  

Item d’officieren, aldaer commende vermaendt zijnde, sullen die vande huuse ofte herberghen 

den cnaepe gheleedt doen ter plaeste daer t’byer is liggende hem toonende de tonnen ofte 

tonnen die zij last ghekeldert hebben, wanof den cnaepe van elcke tonne tappen sal een kanne 

byer, die zijne meesters presenterende omme by ordre van hemlieden ghetoust te zijn, zonder 

nochtans zijne meesters te kennen te gheven wye den brauwer ’t selve byer is, soo verre hij de 

kennisse danof heeft  

14 

Wel verstaende dat geen herbergiers ofte tappers en vermoeghen eenich byer te vercoopen 

ofte de craene in eenighe volle tonne te steken voor ander stondt de selve ghewarrandeerd is, 

te contrarie doende, bevonden zijnde, sal boeten iij pond parisis  

15 

Newaere hij prealable consent vercreghen hadde van de president vande tselve collegien 

omme pregnanten ende nootsaeckelikce redenen  

16 



Item als officieren bevinden sullen eenich byer niet weerdich den ordinairen prijs, 

vermoeghen tselve te steken ende te stellen op sulck een waerde ende prijs als zij op 

hemlieden godt bevinden sullen te behooren, wesende een ghetalle van vyfve  

Folio 38 

17  

Welk ghesteken byer zal van stonden af ende metter daet by de gheeede byerwerckers ende 

dienaers van de heere ten bevele van de officieren ghevoert ofte ghedreghen zijn vut de 

herberghe -, tappers ofte tappeghen huuse naer de gasthuuspoorte deser stede ofte ter andere 

bequaeme plaetse beschikt omme aldaer naer voorgaende becondiging ende bryven rontomme 

de stede metter clape ofte becken ghevent ende op den ghestelden prijs voor een iegelick 

ghetapt te worden  

Wanof den brauwer van tselve ghesteken byer sullen gheminkt  en ghededuceert worden,  

soo wel alle extraordinaire oncosten soo van vutwercken, sallaris van tappen ende bryven 

ende alle andere ordinaiere daeraenne dependerende wesende het surplus alleene tzijnne 

proffiten  

Item in ghevalle dat eenighe herbergiers, tappers ofte tappeghen eenighe onghehoorsaemheyt 

ofte wederspanningh jegens ’t bevel van de officieren nopende het vutwercken van den 

ghesteken bieren betoonde, ofte eenighe van tselve byer terstondt  naer t’verbodt in kannen, 

flasschen ofte vatjens af tapten, zal danof  boeten de somme van iij ponden parisis 

18 

En daerenboven bij den heere ende weth ghestraft worden naer de merytte van de zaecke  

19 

Item alle Inghelsche ende inlantse vutghebrauwen groote byeren ghebracht ten vonte binnen 

deser stede ende by de herbergiers ende tappers tot debyt ghecocht sullen dye by officieren 

ghewarrrandeeert zijnde, op behoorelijcke prijs naer haere weerde ghestelt zijnde, wete 

hebbende van de cnape die zij herberghiers hem danof sullen terstondt adverteren, die sulcx 

obmitteerde ende verswynde sal boeten van elcke tonne de somme van iij ponden parisis  

Folio 39 

20  

Item officieren vermoeghen versocht zijnde te warranderen het bruyloft byer ende tselve te 

stellen  naer zijne weerde, niet jegenstaende de ghestipuleerde prijs tusschen den versoucker 

ende den brauwer te vooren ghemaeckt, welcke prijs den brauwer sal ghehouden zijn 

t’aggreeren op de boete van iij ponden parisis ten waere zij met elchanderen andersins konden 

danof accorderen ofte vereensen 

21 

Den sallaris van het bruyloftbyer sal wesen voor officieren van elke tonne vi schelle 

22 

Item van elke tonnen intlants vytghebrauwen byer  - vj schelle 

23 

Item van elcke tonne inghebrauwen byer vi schelle  

Item van elke tonne inghels byer – een stoop byer  
 

’t stellen prijs der brooden 

Ceure van de warrandise ende stellen der prijs van de brooden 

 

Alvoren zijn officiers ghehouden ende verobligiert hemlieden te vinden alle vrijdaeghe van de 

weke ter coornemarkt met hemlieden cnape ten minsten in ghetalle van vijfve, newaere H. 

dachen,  welken cnape hebbende drye leeren bursen, van dicersche grootte zal die 

differentelick vollen met dryederhande soorten  van terwe vut drye differente zacken, te weten 



terwe van de minsten, middelsten ende hoogsten prijse van de marckt, de selve zijne meesters 

aldaer zijnde, toonende den kennissen van elcken particuliere prijs ghevende  

Folio 40 

2   

Daernaer zyn officieren ghehouden het ghewichte van broodt te stellen met volghende den 

hoogsten ofte minsten nemaer op den middelste prijs dat de terwe alsdan sal ghegolden 

hebben ende dat naer proportie, qualiteyt ende grootte van de broode, dan of maecken, 

onderhouden de schriftelicke notitie en consequentelick daer vuyt copierende een billiet, 

welck den cnape  terstondt bewegen zal in de handen van gheswoore ickere deser stede omme 

naer den inhouden van tselve billiet het ghewichte bij hem terstont ghemaekt of ghe-ickt, 

gheloet te houden, ten fine dat alle de backers ende backegen binnen der selver stede 

residerende van hem moeghen gheickt worden op elcks ghewichten, conforme den 

voornoemde billieten.  

3 

Aenstondt ende naderhandt dat voornoemde cnape het billiet voorschreven zal ter handt van 

ickere geschickt hebben, wert hij ghehouden  stappans ende zonder dilay te gaen adverteren 

alle backers ende backeghen dat het ghewichte van ’t brood bij zijne meesters verandert is, 

hemlieden belastende ter stont het selve totten icker te haelen naer oude costume ende 

smorghens ende andere naevolgende daeghen daer op te backen andere cande zyn, door weclk 

advertissement den cnape sal heffen tot sallaris van elcke backer ofte backege de somme van 

1 schelle parisis  

4 

Welck ghewichte sal bij  officieren consecutivelick telcken vrijdaeghe van de weke 

gheaugmenteert, ghedimineert, ofte in state blijfen tot de veranderynghe van de prijs van de 

voornoemde graene, nemaer sulx sal cesseren op de vrijdaeghe ghedeurende den ougst, in 

groote noot van vremde, op verzette marcktdaegen wesende cortheyt van graene, omme 

occasie wille, ende ter onveranderynghe van de prijs, alles ter discretie van de officieren  

Folio 41 

5  

Item  officieren voorschreven vermoghen omme te gaen met hemlieden cnape ende te 

visiteren ende bevonden alle de backers vercoopers ende herberghiers huusen, oock ter marckt 

duncket hemlieden goet, tallen tijde  als t’hemlieden believfen zal ende aldaer sterck regaerd 

ende opsicht nemen op t’ghewichte van de broode bij hemlieden last  vut ghegheven, en 

eenige faulten mercken aldaer bevindende zullen officieren het broot te cort wegende 

vermoeghen te sniden in stucken, tselve met hemlieden te verdraeghen ende den aermen 

behousteghen, te bedeelen voor welcke faulten sal den backer ofte backege boeten de somme 

van voor elke soorte van broodt iij pond  

6  

Item sullen vallen in ghestelde boete van iij pond parisis, aldaer men bevinden zal quaet ofte 

sober berech van broode welck men hemlieden belasten ende bevelen zal niet te vercoopen 

nemaer binnen hemlieden huuse tselve t’eeten op dispenseren naer dattet nochtans bij 

officieren in twee stucken ghesneeden sal worden  ofte andersins naer discretie bij hemlieden 

ghedisponeert  

7 

Item in ghevalle dat officieren bevonden eenich broot bij backer ofte backeghe verduistert, 

verborghen ofte achter ghehouden naer voorgaende neerstich ondervraching met loocheninge 

sal alsulcken boeten de somme van iij pond parisis 

8 

Item in dien eenighe backers ofte backeghen wederstandt dede in het ondersouck van eenich 

verborghen broot  ofte eenighe injurieuse woorden gave  sal  boeten iiij pond parisis  



9 

En daerenboven ghecorrigiert zijn bij den heere ende wet naer de merite van de zaeke  

Officeren voornoemt zullen vermoeghen hemlieden boeten over te bringhen ter  snede. 

 

Een snedeboete wordt door Verwijs Verdam  beschreven als: boete betaald voor het feit dat 

van een stuk laken wegens ondedugdelijke bewerking een hoek wordt afgesneden. Het lijk ons 

hier een gelijkaardig betekenis.  

Folio 42 

10  

Item men sal van nu voortaen 

luiden een clocken ten twaelf 

uren ten fine dat den landtman 

alsdan sal wesen ghehouden 

zijnde zack met coorne open te 

doene, omme dat de poorteren 

zoude vermoeghen terwe te 

coopen, elck zijn gheryf, ende 

dat geen backers en sullen 

moeghen eenighe tarwe coopen, 

dan naer den een ure op de boete 

van xxschelle ten proffieten van 

de officieren ende officeren 

t’beslach doende  

 

Warrendeeren van visch  

Nopende de warandise 

van de visch ende 

haerinck  

11 

De voornoemde officieren vermoeghen te warranderen alle soorten van visschen, in tonnen 

zoo ghesoutten visch, zalm, harynck, witte als drooghen  

12 

Waervoren d’officieren sullen ghelden van elcke tonne – iij schelle 

13 

Ende de cnape van elcke tonne gezouten visch – 1 schelle 

14 

Ende van elcke tonne haerinck – eenen haerinck  

15  

De voornoemde officieren vermoeghen oock te warrandeeren alle versche zeevisch ghebracht 

ter vischbanck in corfven ofte andersins, ende tgonne dat niet goed ghevonden wert ghevent te 

zijne zal ghewesen zijn te venten buutten de visschmaerckt, omme vercocht te zijne bij de 

pellorine  

Folio 43 

16  

Nemaer indien d’officieren bevonden dat tselve visch onbequaem waere zullen vermoeghen 

tselve visch te doen delfven daert hemlieden goet duncken zal wanof den cnaepe hebben zal 

van elcken corf …. Vi schelle  

17  



Van ghelycke vermoeghen d’officieren te warranderen zeevisch ende reviere bisch ghebrracht 

ter vente in corfven, panders ende andersints, waervoren de cnape hebben sal van elcken corf 

pandere ofte cuiphen – vi schelle 

Aldus ghedaen ende geresolveert bij balliu, burghmeesters, schepenen ende raeden den iij 

maerte 1622 ende ghepubliceert bij mij greffier der selve stad van Poperinghe den xij der 

selve maendt 1622 

Onderteekent M. Lottin  

 

12 maart 1622 - SAP 435 - folio 63 

 

Hier naer volghen de twaelf mannen vande draperie ghecooren ende ghedenonmeert by 

burghmeesters ende schepenen den xijde maerte xvjc xxij  

 

Jan de Schottere - Ghelein Devos - Pieter de Rycke - Frans van Beveren filius Pieter - Jan van 

Heede - Charle Roens - Glaude Buuck - Gillis Kesteman - Christiaen Clinckemaille - 

Jaecques van Waeterleet d'oude - Jan Roens filius Jans    

 

SAP 121b - nummer 71 

16 maart 1622 – Pieter de Vicq contra Jan Wullem de jonghe -  

 

Intendit omme Pieter de Vicq heescher  

jeghens Jan Wullems de jonghe verweerder  

voor ulieden mijne heeren burghmeesters ende schepenen 

alvooren dient ghenoteert omme tot verstande van desen processe te commen dat den 

heesscher heeft part ende deel in zekeren coop by den verweerder van  

zekere parseel elsttaille groot twee ghemeten ofte daer omtrent die den verwerder ghecocht 

hadde jeghens joncker Cornelis Heurlebont,  

omme 

danof met den heescher heurlieden ghemeene proffyt te maeken, zoot blyckt by dobligatie 

onderteeckent by den verwerder alhier ghecotteert met de lettere 

A.  

ij 

ende boven dien heeft den verwerder tzelve wederstaen ten keurghedynghe by loochenyngh 

ende is den heeschergheadmitteert gheweest ter preuve up de faicten 

by hem gheallegeert.  

iij 

Te weten dat den heescher niet ghehat en heeft zyn part ende contingent in de zelve partie van 

taille elst, nochte eenighe plantsoenen ofte hommelperssen 

nochte anderssins, volghende de voorseide obligatienemaer ter contrarie den verweeerder alle 

tzynne fproffcite gheapplicapeert heeft  

Mids welcken den heescher concludeert dat den verwerder ghecondemneert wertt in de scade 

ende interesse van non leverynghe,  

ghedoocht by den heescher ten zegghen  van lieden dies hemlieden daerinne verstaende met 

slagh inde costen van tvervolg.  

 

Enqueste ghehouden upden intendit van Pieter de Vick heescher jeghens jan Jan Willems de 

jonghe verwerer den 16 maerte 1622  

present Pieter vanden Peerebome, burghmeester vanden commune 

 



Jaspar Huyghe landsman, oudt lv jaeren ofte daertontrent, ghevraecht ende gheexamineert 

upden voorseiden intendit, zecht ende affirmeert by eede vanden 

inhouden vnden zelve itnendit neit te eten, zecht nietmin dat de voornomde Pieter de Vick 

alhjier heescher gheen bosch ghehauwen nochte ontbloot en heeft  

gheduerende den tydt dat hy heescher ghewoont heeft ter hofstede vanden heere vanden Niepe 

daer hy up ghecommen is over ij jaeren ende noch -  

jeghenwoordelick up woont - wandt indien hy eenich bosch ontbloot hadde zoude hy depsoant 

tzelve wel gheweten ende ghewaere gheweest hebben 

deur tvoeren vanden houtte ende anderssins als wonende hy deposant int ghebeurte vanden 

zelven heescher  

Sluytende daermede zyne depositie.  

 

Jacqus Rosre, landsman, oudt xlij jaeren ofte daerontrent, ghevraecht ende gheghexamineert 

als vooren  

zecht ende affirmeert by  eede niet te weten vanden coop vande taille van elste die partien 

collitiganten zouden ghesaemdelick ghecocht hebben  

jeghens joncker Cornelis Heurlebout ofte andere noch oock dat den verweerder anden 

heescher eenighen medecoop van taille an elste zoude ghelaeten hebben - 

niet wetende oock van t'inhoudt vande iijde arrtickelvanden zelve intendit.  

sluytende daermede zyne depositie. 

 

19 maart 1622 - Injurien - 

Processen SAP 121 B - 

zonder nummer  

 

Heesch omme Antheunis 

van Ecke heescher in materie 

van injurien jeghens ende ten 

laste van Tanneke de 

wedewe van Jan vande 

Goosteene verweereghe 

voor ulieden myne heeren 

burghmeesters ende 

schepenen van Poperynghe 

 

Alvooren tis gheschiet dat de 

verweereghe hear zoo verre 

vergheten heift op den x6de 

marty 1622  inden 

nuchtenstont –  

 dat zy over luut ende up 

straeten wesende voor de 

deure vande heescher hem dief te heeten ende dat hy zoude ghestolen hebben haer tin ende 

hommelperssen –  

ende tzelve gherepeteert tot diverssche stonden –  

hoe wel tzelve niemand gheoorlofr en is te doene ghemerckt te meer dat den heescher man 

van eere is ende noynt van zulcx beschuldicht is gheweest -   

mids welcken ten zaeke concluderende - tendeert tot reparatie van zyne eere met condemnatie 

van boete daertoe staende - 

den baillieu causa offciy met den heescher voughende -  



heeschende toedien costen 

 

19 maart 1622 – Pieter Devicq en zijn beesten – Renten – SAP 397 

 

Comparende in persone Pieter Devicq  

te kennen gevende dat hy wel ende duechdelick schuldich was jo. Michiel Bulteel, heere 

vande Niepe  

de somme van tweeentneghentich ponden groote van verschenen landspachten vande jaer 

xvcjc xx ende xxj  

ende omme den zelven heere wel ende souffisantelick te verzekeren vande somme van xvij 

ponden schellinghen penninghen grooten heeft den zelven Pieter Devicq  

wettelick opghedreghen, ghetransporteert zoo hy opdraecht ende transporteert by desen –  

in handen van Jan de Cocq   

ten desen present ende accepterende  

over ende ten proffytte van de voornoemde Bulteel  

alle zyn goet, roerende ende onroerende,  

waer tzelve ghestaen ofte gheleghen zy, ende naementlick twee zyne peerdebeesten,  

d’eene een heel witte merrie vande oude van neghen jaeren ende dander een baeyde met een 

sterre, vyf jaeren vutbringhende  

ende vyf coeybeesten – alle ghetyde te weten twee zwarte  zwarte witricte, twee grysde ende 

een zwarte schilwde, met noch twee veerssecalvers, een grysde ende een zwarte witricke te 

meye een jaer vutbrynghende 

metgaders noch zynen trop schaepen van eenenenveertich hoofden danof de viere wees zyn 

ende de resterende zevenendertich beyten metghaders noch thien lammers -  

voorts eenen gesleghen waeghen vooren ende achter met noch eenen bastaerden waeghen, 

twee zoolen met haere toebehoorten , een eechde, 

ende van huuscatheil een beddecoetse, drie schapraeden, de twee staende opde faulte van zyn 

woonhuus ende dander in de huusvloer, twee ketels, acht tinnen plateelen, een pluymen bedde 

ende voorts zyn cuuppen keerne ende voorts generaele ende speciale alle ander zyn 

huuscatheil hoedanich zelve soude moghen wesen  

omme by faulte van prompte betalynghe vande voorseide somme van xvij pond grooten  

inde welcke de voorseide Pieter DeVicq heeft verzocht ghecondemneert te werden naer dat hy 

by eede gheaffirmeert hadde dit verbandt te gheschieden zonder schimp, fraude ofte 

prejudicie van yemant,  

zoo wij hem ghecondemneert hebben ende condemneren by desen,  

de voorseide catheilen hier boven gespecifieert byden voorseide heere van Nyepe promptelick 

heerelick vercocht te wesen tallen tyde alst hem beliefven zal 

Actum present Pieter vande Peerebome, burghmeester, ende Nicolais Babelaere, schepenen 

Den xix maerte 1622  

 

21 maart 1622 – Verkoop deel van de brouwerij van Jacob Bollaert - Halmen – SAP 368  

 

Ten halmdaghe den 21 maerte 1622 

Jacob Bollaert heeft gecocht  

jegens Jacop Delandsheere ende Cathelyne zyne huusvrouwe  

het xij de deel van het huus, erfve ende catheel met ghelycke deel inde brauwerie van allaem, 

stallinghen ende mueren ende ghelycke part ende deel 

 als hij heeft daer de selven Jacop ves staende ende ligghende op den Overdam  

streckende van oosten de schipvaert, van zuuden de Nieuwes Straete van westen de 

voornomde Overdam van noorden Augustin van de Maele  



ende dat omme te godspenninck vij schele 

Een dobelen ducaet voor tvercopers huusvrauwe  

voor lijfcoop vj pond ende van principalen coop de somme van achtenveertich ponden 

grooten vlams het zelve te betaelen deen helft te baefmisse etc. int jaer 1622 ende dander helft 

te baefmesse 1623  

een maent onbegrepen tselve goet belast in Overdamsche schult als daer onder in dien de 

lopene jaerschare te proffiteren van copers gehalmpt over erfve dach date als boven.  

 

21 maart 1622 – Heilig Sacramentsgilde – Halmen – SAP 368 

 

Den voornomde halmdaghe den 

21 marte 1622 

 

Andries de Meulenaere de jonge 

ende vande Goesteene hebben 

gecocht jegens Janneken de 

weduwe van Jan vande 

Goosteene een partie slants 

groot lx roeden ende half op de 

Casselstraete immers al zuck 

recht, cause ende actie als de 

vornomde weduwe daer an heeft 

– de xxx roeden belast in eene 

reten van ix pond parisis tsjaers 

den penninck xvj – ten proffitte 

van de gilde van Heylighen 

sacremanete ende is ghegeven 

omme ij schele te godspenninck  

Te lyffcoope xvj schele parisis 

ende voor principalen coope de somme van ses pnden grooten vlaems  

Ende daerinne moeten de coopers garranderen costeloos ende schadeloos van alle de costen 

diemen zoude de selve weduwe connenvragen 

Ghealmpt over erffve dach – date als vooren.  

 

21 maart 1622 – Deel van de brouwerij verkocht – Halmen – SAP 368 

 

Jacob Bolaert heeft gecocht jegesn Jacop de Lansheere ende Chatelyne zijne huusvrauwe 

het xijde deel van het huus, erffve ende cateel met ghelycke deel inde brauwerie brauallaem, 

stallinghen  ende mueren ende gelicke part ende deel als hij heeft daer den selven Jacob  

woonende es, staende ende ligghende op den Overdam, streckende van oosen de scipvaert, 

van zuuden de Nieuwstraete – huidige Benedictijnenstraat – van westen de vernomede 

Overdam – van noorden Augustyn van damme ende dat omme te godspenninck vj schele 

Een dobbel ducaet voor tvercopers huusvrauwe  

voor lijffcoop Vj pond ende voor principalen coop de somme van achtenveertich ponden 

grooten vlaemsch – het zelve te betalen deen helfft te baefmesse erstcommende int jaer 1622  

ende dander helft te baeffmesse 1623 een maent onbegrepen 

tselve goet belast in Overdamssche schult als van ouden tyden 

de loopende jaerschaere ten proffitten van d copere 

gehehalmpt over erffve – dach, date als vooren 

 



4 april 1622 – Huis op de Yperstraete – Halmen – SAP 368 

 

Pieter van Damme de jonge, heeft gecocht jegens Willem de Snepere ende Mayken zijne 

huusvrauwe een huus ende erffve ende catheelen lighende ende staende op de Yperstraete  

daer de weduwe Van Thune nu woont, palende van zuuden jegens derffve van Jacques Melis 

– van noorden dyperstraet ende dat omme de somme van tseventich ponden grooten vlaems 

boven twee renten die op tsele goet liggen, te weeten een rente van xv pond parisis tsjaers 

geldende de huusvraouwe van Willem de Rycke  doude ende een rente van negen pont parisis 

tsjaers ten proffitte van Clays vander Doene dus moet de vercooper de achterstellen betalen 

tot half maerte voorleden – tselve huus is noch belast met een huere ten profite vande 

vernomede wedewe van twee jaeren van gelycke van halff maerte voorleden voor xlij pond 

parisis tsjaers  

den vercooper kent ontfaen te hebben vande cooper een dobbel ducaet voor zijn huusvrauwe 

een hoffcleet met noch in gelde de somme van thien ponden grooten ende tot breeder 

bealinghe van de rese bedragende noch lx pond groote zoo heeft hy pieter van Damme an 

Willem de Snepere het vierde van een hofstede liggende inden hamhouck ligghende gemeene 

met Pieter van Damme zijnen vaeder ende Sacharias vande berghe  - groot van lande zeven 

gemeeten ende een viernedeel genaempt tcortelopken ligende in rie pertien waer aff dat de 

hofstede paelt van westen tgroene straetgen , van noorden daeldinghen van Octemaen de 

Clerck – doostzyde tlant vande gasthuuze – van zuuden de dreve van de heere – noch een 

partie zaylant groot zeven vierendeel idnen selven houck – streckende zuut ende noort – de 

oostzyde de  heere Izmeten – westzyde ende noort den selven heere 

item een ander prtie groot zeven vierendeel idnen selven houck – streckende metten noorten 

op tlant vande disch van Ste. Bertins – doostzyde de heere – tzuuthende Leon Moreel – de 

westzyde pieter van damme met meerder consorten – tselve goet is zuuver ende onbelast 

ghereserveert theerlicken renten ende is noch belast in een huere van twee jaeren immers 

volghedne een pachtbrieff ten proffitte vanjan Wits waer meest den lesten vercoopers hem 

kent te vullen betaelt vande vornomde huuse ende erffve 

gehalmpt over erffve dach  - date als voren.  

 

4 april 1622- Erf op de Yperdam Coutere  – Halmen – SAP 368 

 

Andries de Meulenaere doude heeft gecocht jegens de weduwe van Jan van goesteene in deze 

geassisteert met Clays de Vos haeren bystaenden man een huus ende erffve met alle zijne 

toebheorten alzoo tselve huus alsnu gestaen ende geleghen is op den Yperdam coutere, 

streckende van vooren ter straete – achterwaaert tot de erffve van Voudewyn Beuten – van 

oosten daeldinghen van Geleyn de Coninck en de Croone – van westen thuus van jan 

Fechelen belast in zijn advenante in vier ont parisis tsjaers an den disch van Ste. Jans 

mitsgaeders noch in zijn advenante grotte van erffve ende derffve onder thuus van de 

aeldinghen van de voornoemde Coninck voorsceid daerjeghens ligghende in ix schele ix 

deniers tsjaers de – de achterstellen te lossen by de vercoopege tot den dach vande halm – 

vorts zuuver goet voor zuuver gelt – ende es gegeven omme te godspenninck vj schele  

Te lyffcoope xxiij pond parisis – den helft by de coope te mincken - een dobbel ducaeten voor 

een hooffcleet ende voor principalen coop de somme van tsestich ponden grooten vlaems te 

betalen by de cooper deen helft gereet gelt met den halm ende de resternde xxx pond vlaems 

te betaeln by thien ponden grooten vlaems tsjaers waeraff het erste jaer valt naer date deze een 

ajer ende zoo vorts van jaere te jaere x pond groote tot de vulle betalinghe –  

gelast in een huere van ix jaeren ten proffytte van Andries de Meulenaere de jonge tot lx pond 

parisis tsjaers –  

vallende altijts te halfmaerte  



de loopende jaerschare ten proffite van de coopere  

Gehalmpt over erfve – dach date als vooren  

 

6 april 1622 - Deellot van Jan de 

Rycke - SAP 124A - nummer 19  

 

Burghmeesters ende schepenen der 

stede van Poperynghe als 

uppervoochden van de weezen der 

selver stede ende jurisdictie  

alle de gonne die dese presente 

letteren zullen zien ofte hooren 

lesen, salut  

 

Doen te weten dat Robert du Flocq 

als deelvoocht van Jan de Rycke 

filius Willems  

heden date deser voor ons 

overghebracht heeft by deellote in 

date van de xxj novembris 1621 

onderteeckent Clais Tlam de 

naervolghende goedynghen den voornoemde Jan ghesuccedeert ende anghedeelt by den 

overlyden van Franchyncken Buckers zyne moeder zaliger int verscheeden ende verdeelen 

van zyne broeders ende susters - 

Eerst onderhalf ghemet gherslandt ligghende inde Haghebaerthouck deser jurisdictie 

ghenaemt den Fenelbilck  paelende met den oostende up tlandt Clays Tlam - de noortzyde 

tlandt Pieter de Buckere - de zuudtzyde tlandt van d'aeldynghen Jacob Schevele - twestende 

tlandt van tkynt meeser Pieter Makeblyde  -  

belast met dhelft van zes razieren evene hofmaete sjaers den heere van Sinte Bertins -  

dit landt moet hebben vrye lydynghe over tlandt van Pieter de Buckere tot d'Yperstraete  

Item txjste deel vande twee onderschreven renten - zoo in principael als in verloopen 

ghemeene met zyn broeders ende susters  

Een losrente van vj pond parisis sjaers - den pennynck xvjde - sprekende up goet van 

Christiaen Markey blyckende par rentebrief van xij pond parisis sjaers -  

danof dander helft ghelost is by Jan van Fechelen - de zelve rentebrief in daten vande iiijde 

wedemaent 1543 ende by transporte van weghen Guilaume Rouvroy in date vande vij mey 

1621  

Een rente van ix pond parisis sjaers - den pennynck xvj - sprekende up de voorschreven 

hypotheque blyckende par rentebrief in daten vande xjde decembris 1514 -  

Item behoudt txjde deel vande messynck ende madelstede metgaders tgonne schuldich zyn 

Robert de Flocq ende Pieter Everaert 

Item txjde vande verloopen van eene rente van xij pond parisis sjaers - eertyden  bezet op een 

huus ende erfve ghenaemt tSchaeck binnen Poperynghe - 

te weten vande verloopen tot den overlyden van zyne moeder ende niet vooren - ghemeene als 

vooren  

Item behoudt an hem zelven tgonne by hem ghecocht inde coopdach bedraghende xij pond vj 

schele parisis 

Item behoudt tzynen proffyte tvierde van vier ... die toegelaeten zyn de vier jonghste kynderen 

by wille ende consent van d'ander aeldynghen  



Item deelt in ghereede pennynghen zuuver boven alle schulden daerinne begrepen de 

weezepennynghen van zynen vaders doot - 

bedraeghende tzamen boven tgonne hy volghen moet in baete van lote te weten an Jacques 

van de Wynckele ende Mayken Ryckes tzamen de somme van vjc xxxij pond xj schele  

Item deelt txjde vande onderghenomde onghereede inschult ghemeene alsvooren - 

 de weduwe Guillaume Ghillebert xxiiij pond parisis - Philips Taghon xxxvij pond parisis -  

Frans de Vynck xij pond parisis - Pieter van Damme de jonghe xxiiij pond parisis - de 

weduwe Anthonis Waels xviij pond xvj schele - Jan de Keuwere xxviij pond xviij  - Kaerle 

Jacobs viiij pond x schele - Ghilein Danquuin ix pond viij schele - Clays Stekelorum xxx 

schele – Clays Michiel lxj pond xvj schele parisis - Pieter Denys lxij pond - Ghilein Verclyte 

xiiij pond - Piete van Ackere  xiij pond -Nicolaes de Quellerye vj pond xvj schele  

Indien datter eenighe baete ofte schade viele ten desen sterfhuuse boven tgonne byden staet 

bekendt zal dese weeze proffyteren ende betaelen txjde neffens zyn broeders ende zusters met 

tgonne voorschreven is  -  

dit lot voldaen vande voornoemde successie  

Actum ter weezerye den xj april xvj xxij - in staete 1623 - in state 1624  

 

11 april 1622 – Pieter de Paed heeft hommel gekocht – Renten – SAP 397 

 

Comparerende in persone Pieter de Paeu  

kennende ende belydende wel ende duechdelick schuldich te sijne  

Jan Queua de jonghe ten desen present ende accepterende  

de somme van xlij pond parisis procederende van coope ende leverynghe van hommele byden 

zelven Paeu tzynen  contentemente ontfaen 

Belovende de selve somme te betaelen by afgaende payementen van maende te maende – 

 te weten telcker maent xj pond parisis wanof tjste maendt  ende payement vallen zal den xvde 

meye naestcommende ende zoo voort van maende te maende tot de volle betaelynghe vande 

voornoemde somme 

verbyndende daerinne een baeyde meerie hem toebehoorende vander oude van vijf jaeren 

omme by faulte van betaelynghe vande voornoemde somme ende elck vande payementen 

zonderlynghe de zelve daeranne te verhaelen ende recourveren 

Waerinne den zelven Paeu eersten comparant by ons schepenen onderschreven met zyne 

consentie gehcondemneert is 

zoo wy hem condemneeren by desen 

Actum present Jan Wyts ende Guillaume Pierens, schepenen, 

Den xj april 1622 

Ghepubliceert den 17 der selver  

 

30 april 1622 – De riole door thuis van Boonstraete  – Renten – SAP 397  

 

Compareerde in persone Jan Zanneken, heescher ter eenen zyde  

ende Claeys Boonstraete verweerder, ter andere,  

de welcken by tusschenspreken van Jan Makeblyde, burghmeeser ende meeser Pieter van 

Renynghe ende Guillaume Pierens, schepenen van de berechte,  

vereenst ende veraccordeert zyn tot aflegghen vande voorseide differentie ende processe 

tusschen hemlieden gheresen inder vormen ende manieren zoo hier naer volcht –  

te weten dat de riole byden processe gheroert, die van ouden tyden is gheweest ende noch is – 

zal blyfven hebben vryen loop ende cours vanden keucken vande voornoemde Zanneken 

duer thuus vande voornomde Boonstraete  

langhes den steenen gevele van de huuze vande voornoemde Zanneken  



zonder dat den voornoemde Zanneken zal meughen eenich vischsop, zeepsop ofte ander 

vuylicheyt daerduere te doen fueren  

alles schimp ende fraude gheweert  

dies zal den voornoemde Zanneken ghehouden zijn voor thogen van de voornoemde keucken 

te doen maken ende zetten een yteren platgen ende de zelve riole behoorelick onderhouden 

ende vermaken  

ende indien den voornoemde Boonstraete begeerde te maken een pitgen jeghens over 

t’riolegat vanden voorseide keucken wert ghehouden tzelve te maeken onderhalfven voet 

vande zelven gevele,  

nopende de luchte vande spende vande keucken commende op derfve van de vooroemde 

Boonstraete zal blyfven als van ouden tyden  

ende en zal den voornoemde Boonstrae niet vermoghen deselve venster ende lucht vande 

keucken ofte spende te bestoppen ofte benemen.  

Belovende beede de voorseide comparanten dese voorseide transactie ende vriendelick 

accoord te houden goet, vast ende van weerden  - nu ende ten eeuwighen daeghen -  

 zonder daerjeghens te attenteren ofte laeten attenteren,  

verzouckende beede de voorseide comparanten ende elck van hemlieden zonderlynghe in 

tgonne voorseid ende elck poinct byzonder by ons burghmeester ende schepenen voornoemt 

ghecondemneert te zyne  

dien volghende hebben wij hemlieden ghecondemneert by desen  

Rakende de costen vande processe by partyen hunck inde ghedoocht zyn gheconsenseert.  

Actum present Jan Makeblyde, burghmeester, meester Pieter van Renynghe ende Guillaume 

Pierens, schepenen 

Den  laesten april xvjc xxij  

 

30 mei 1622 – De Zwynlandmolen – Renten – SAP 397  

 

Compareerde in persone Mariette Haeze,  

weduwe van Pieter Masseau,  

ghassisteert met Jan Dekyndt, in desen haeren bystaenden man,  

verkennende ende belydende dat Pieter Masseau haeren soone  

ten desen present ende de zelve kennesse accepterende competeert ende angaet de gerechte 

helft van de pacht vanden Zwynlandtmeulen  

met den huuze ende landen daermede gaende  

metgaeders al tgonne dat den zelven meulen angaet byde voornoemde Mariette ghepacht 

jeghens François Keerne  

causa uxoris, ende haere kynderen,  

beginnende te Baefmesse 1621 lestleden  

ende zoo voort den tyt van zeven jaeren lanck ghedeurende  ende achter een volghende 

totten eynde vande nieuwen pacht, expirerende te Baefmesse xvi c xviij  

ende dat voor zulcken gbespreken ende conditien als by de pachtbriefven danof by de 

voornoemde Keerne ende zyn huusvrouwe ende kynderen ghegeven, gheseyt ende ghenarreert 

staet  

belovende hij Pieter Masseau zijn voornoemde moeder van de helft vande zelve pacht ende al 

tgonne danof dependeert te ontheffen, ontlasten, garranderen ende indemneren costeloos ende 

schaedeloos jegens de voornoemde propiertarissen als naer redene  

actum present Jan Wyts vervangende Pieter van Renynghe,  

schepenen den xxx° meye 1622  



 

7 juni 1622 – Een huis op de oud markt verkocht - Renten – SAP 397  

 

Compareerden in persone 

François Folcke ter eender zijde  

Ende Anthoine de Pape ter 

ander  

Verkennende ende belydende hij 

Folcke  

wel ende deuchdelick ghecocht te 

hebben  

jeghens den voornoemde Paepe 

den welcken kende insgelickx 

vercocht  thebben an de zelve 

Folcke  

een huus staende op de zuudzyde 

vande oude mart deser stede,  

tusschen den steenwech 

treckende naer tVroonhof  

ende thuus van Pieter Cappelle 

met alle zyne toebehoorten  

metghaders trecht van cheinse 

hem Paepe competerende an de erfve toebehoorende de kercke van Sinte Bertins daerover 

ende achter ligghende zoo die jeghenwoordelick met steenen meuren bevrydt is  - 

geldende an de zelve kercke xx pond parisis by jaere ende dat omme vj schele te 

godspennynck 

te lyfcoope thien ponden parisis  

voor den disch ende voor de kercke van Sinte Bertins elck xl schele  

ende teenen hooftcleede xxiiij pond en voor svercoopers huysvrouwe  

ende van princiapelen coope de somme van een hondert veertich ponden grooten te betaelen 

veertich ponden grooten ghereet  

ende de resterende somme by vijftich ponden grooten by jaere  

danof d’eerste vijftich ponden grooten zullen moeten betaelt zijn te baefmesse xvjc xxiij 

daerup den cooper myncken zal de somme van eenentwyntich ponden grooten die hij an 

vercooper goet heeft,  

ende dander vyftich ponden grooten over de vulle betaelinghe te baefmesse xvjc xxiiij  - hant 

te slaene by den cooper an tvoornoemde huus ende erfve te baefmesse naestcommende tot 

welcken tyt toe den vercooper schuldich wert te betaelen den cheins van derfve voorseyde 

ende danof den cooper te ontheffen ende ontlasten jeghens de voornoemde kercke 

Actum present Jan Wyts, meester Pieter van renynghe schepenen  

Den vij juny xvic xxij 

 

7 juni 1622 – Huis op de Grote Markte ten houcke vande grooten steenwech  – Renten – SAP 

397  

 

Compareerde in persone Jacques Faulconier te kennen ghevende hoe dat hy af ghegaen ende 

gherenunchiert hadde,  

zoo hy renunchiert by desen ter acceptatie van Anthoine de Paepe  

vande coope van zeker huus, staende opde Oude Maert deser stede  

ten houcke van de grooten steenwech streckende naer de kercke van Sint Bertins,  



by hem Faulconier jeghens de zelve Pape ghecocht al volghende den contracte danof 

ghemaeckt ende verkent voor meester Jan le Roendre notairs publicque ende getuughen 

opden xijde maerte 1621  

metgaders van alle conditien ende bespreken daerby vermelt, blyfvende ten proffyte vande 

voornoemde Pape  

de somme van  xxiiij pond grooten by hem vande voornoemde Faulckonier opden zelve coop 

ontfaen, midts by hem Pape danof restituerende ande zelve Faulckonier  

de somme van xiij pond grooten  

ende dat voor ende in recompense vande woonste vande voorseide huuse ende erfve daermede 

gaende byden voornoemde Fauckonier ghehadt  

ende die hy noch hebben zal tot Baemesse naestcommende   

tot welcke tyt toe hy Faulckonier daerinne zal moghen blyven woonen dies hij Faulconier 

schuldich wert te betaelen ande kerckmeesters van Ste. Bertins den cheins vande erfve onder 

tvoorseide huus van de jaere ghevallen te Baesmesse 1621  

Ende den voornoemde ppae tnaervulghende jaer 1622  

Blyfvende ten proffytte vande voornoemde pape twee spenden ende ander temmeraeige, 

naghelvast ende houtvast byden voornoemde Faulconier int voornoemde huus ghemaeckt 

Actum present Mannen ende Wyts, schepenen 

Den vij de juny 1622  

 

SAP 121a - nummer20 - Franchois Lucas - tegen Maillart Van damme herberge drie 

coninghen - gevecht met wonde  

getuige - Phlips Winnebroot, chirurgien - Joos Michiel, meulenaere - Cathelyne weduwe van 

Guillauem de BulJan Miserolle,  

sheeren dienaer - Claeys Wydts, aerbeider ende hoppesackere  = 7 juni 1622 

 

10 juni 1622 – Jan Brulin heeft schulden  – Renten – SAP 397  

 

Jan Brulin comparerende in persone  

kent ende belydt schuldich te zyne Pieter Cappelle  

ten desen present ende accepterende  

de somme van xxxiij pond parisis procederende van coope ende leverynghe van brycken ende 

van houtwerck 

Belovende de selve somme te betaelen binnen een jaer naer dat deser al teene payemente  

Verbyndende daerinne een huus staende in dYperstraete deser stede op de erfve van Pieter 

Everaert daer hy Brulin nu woondt 

Omme etc.  

Actum present Wyts vervanghende Renynghe, schepenen 

Den xde juny 1622  

 

14 juli 1622 – Passchier Calliau gaat de Ieperstraatmolen bouwen – Renten – SAP 397  

 

Compareerde in persone Passchier  Calliau,  

meulenaere van zynen style  

verkennende ende belydende zoo over hem als over Mayken Cappoen zyne huusvrouwe in 

goeden ende loyalen title van huere ofte cheinse  ghenomen thebben  

jeghens myn heere de prelat van Ste. Bertins, heere deser stede,  

ten desen present ende deselve kennesse accepterende  

eene meulenwal daer eertijden eenen meulen op ghestaen heeft  



ligghende by de zuutzyde van 

de Yperstraete deser stede  

met  laste van eenen andere 

meulen daerup te stellen  

ende dat voor eenen tyt ende 

termijn van achthien jaeren  

inneghaende heden date deser  

ende dat voor de somme van 

achthien gulden by jaere   

daerinne begrepen twee 

guldenen voor recojintie  ende 

erkentenesse van de wynt,  

welcke somme den zelven 

pachter schuldich wert jerelicks 

te betaelen an den ontfangher 

van de heerelicke renten der 

voorseyde stede,  

soo hij Callau kent ende belyt 

insghelick vanden voorseyde 

heere prelat  

bij gheschreven title van huere ofte cheinse  

ghenomen thebben vier ghemeten ofte daerontrent lants ligghende an ende ontrent de 

voorseyde meulenwal  

houdende hem van de groote ende situatie van dien tevreden  

voor de somme van achtenveertich gulden bij jaere  

metsghaders trecht ende vrydom van te moghen ryden metten waeghenen, peerden ende ander 

lastdraeghende beesten totten zynen gheryfve ende dienste vande ghemeente  

waervooren hy jaerelickx schuldich wert te betaelen dertich gulden voor ghelicke tijt ende 

termijn als vooren –  

ontvanghende alle de voorseyde sommen vier mael  - twyntich sesthien gulden by jaere de 

voorseyde achtien jaeren lanck ghedurende danof t’1
ste

 jaer vallen ende verschynen zal te 

weten vande voorseyde jaerelickse prestatie van xviij gulden  upden xiij ste july 1623  

ende van de voorseyde xlviij gulden by jaere ter cause van pacht ofte cheins vande 

voornoemde vier ghemeten lants  

een jaer naer texpireren van de loopende pacht van dien  

ende rakende den cheins ende jaerelische prestatie vande voorseyde vijf ponden grooten ter 

andere van  ryden met waeghens, peerden ende lastdraeghende beesten,  

zoo voorseyd is,  

is gheconditioneert dat teerste jaer van dien  

maer vallen en zal naer dat den voorseyde Caillau  comparant ofte zijne voornoemde 

huusvrouwe ses jaer lanck tghebruuck van voorseyde meulene  

die zij byden voorseyde wal zullen stellen  

ghepacht zullen hebben  

ende zoo voort van jaere te jaere  

totten expireren vande voorseyde jaeren  

boven welcke jaerelickse prestatie den zelven Calliau schuldich wert ende belooft by desen  

te betaelen an de proost deser stede zijn ordinaire wynghelt,  

bedraeghende xviij schele van elck pont grooten  

ende dat over de drie eerste jaeren van de voornoemde huere ofte cheins  

met ghereeden gelde  



ende zoo voorts van drie jaeren te drie jaeren totter expireren van de zelven cheins  

dies wert den voornoemde Caillau schuldich ende ghehouden te onderstaene ende tzynen alte 

te nemen de straetschauwynghe metghaders alle poinctynghen, zettynghen, ende 

ommestellinghen die hij ter cause vande voorseyde landen zal moeten betaelen,  

onvermindert den voornoemde cheins ,  

wel verstaende ende met conditie dat den voorseyde heere prrelat ten expireren van de 

voorseyde achtien jaeren  

sal vermoghen over te nemen by prisie indeint hem  goet dynct  

den voorseyde meulene mette huisynghen ende stallyngen  

die de voorseyde Caillau ofte zyne huusvrouwe op den voorseyde wal ende landen zullen 

doen stellen, temmeren ende erigeren  

twelcke by den zelven heere gheconsenteert is te doene,  

int onderhout van al twelcke wij schepenen voornoemt  

den voornoemde Caillau met zynen consente ghecondemneert hebben  

ten desen zynen laste ghewesen executoire  

zoo wy hem condemneren ende wijsen executoire by desen 

Actum present meester Pieter van Renynghe ende Robert Duflocq schepenen  

Den xiiij ste july 1622 

 

16 juli 1622- Een huis op de Yperdamcouter  – Renten  

 

Comparerende in persone Mathijs van Caysele  

verkennende ende belydende wel ende deuchdelick vercocht te hebben an Jan Wyts  

ten desen present ende accepterende  

eene erfvelick losrente van xv pond by jaere  - den penninck xvjde  

voor de somme van xx pond groten vlaemsch byden vercooper zynen contentemente ontfaen 

inne ghegaen synde den ijde meye 1622 laestleden  

danof t 1
ste

 jaer vallen ende verschunen sal den ijde meye 1623 naestcommende  

ende zoo voorts van jaere te jaere etc  

verbyndende xxij roeden erffve metten huuse daerup staende upden Yperdamcoutter deser 

steede, abouterende van oosten straetjen loopende van de zelve Yperdamcoutter naerde Sint 

Jansvyver  

Van noorden  den zelve yperdam van westen Nicolas Tlam  

ende van zuuden Franchois Folcke 

Item een huus ende schuere met xij roeden ofte daer ontrent erfve daermede gaende staende 

ende ligghende by de zuudtzyde van de Hondsgracht ghenaemt Ste. Sebastiaen  

Item een huusken in ste. Janscruyce staende byden  efrve van de kerke van St. Jans emmers 

wesende   litigieux  

tusschen de selve kercke ende den zelve vercooper, wesende deselve erfve en huusynghen 

voor desen belast  in een erfbelicke losrente van vij pond parsis by jaere ten proffytte van 

Andries Rebaut met zulcke inninghe etc.  

Actum present Babelaere, Mazeman, Mannen, Reninghe ende Pierens schepenen  

Den xvjste july 1622  

 

27 juli 1622 – Pieter Paisant heeft –schulden bij de baljuw – Renten – SAP 397  

 

Comparerende in persone Ambroise Paisant, verkennende ende belydende wel ende 

dueghdelick schuldich te sijne an jo. Anthonis de Loemel, baillu deser stede, ten desen 



present ende accepternde de somme van sesthien ponden parisis, procederende van costen van 

zeker procdes tusschen Pieter Poisant, scomparants zoone ende den zelven balliu ende omme 

de selve bailliu danof wel ende ghetrauwelick te bewaeren ende verzekeren zoo heeft Frans 

Wydoot ten desen medecomparerende hem ghestelt boorghe ende principael voro de selve 

somme staende te betaelen binnen zes weken naer date deser waerinne den zelve comparant 

ende ende zyne voorseide boorghe met hemlieden consente bij ons schepenen odnerghenomt 

ghecondemneert zijn soo wij helieden condemneren by desen, wesende dese 

jeghenswooridghe thaeren laste met ghelicke consente executoire 

Actum present Roode ende Proventier, schepenen  

Den xxvij july xvjc xxij  

 

11 augustus 1622 – Een 

huidevetterij op de oude markt 

– Halmen  

 

Ten selven halmdage xi oust 

1622 

Cornelis Pieren doude heeft 

gecocht jegens Jacob Bollaert 

ende jegens Cathelyne zyne 

huusvrauwe het iiijde deel van 

de erfve aldaer den voornomde 

Cornelis nu presentelick woont 

metgaders het viijde deel van 

alle de maeteriaelen liggende 

te selven plaetse met gelycke 

viij de deel in het ambacht 

vande huvetterie namelicke in 

ses tan cuypen, calckpi,t 

mueren ende stallinghen 

geene gesondert metgaders het 

achtste deel  in alle de groene cathelen staende ter selve plaetse, streckende desen erffve van 

vooren ter oude marct over de beeke met den westzyde tot den leene van voornomde 

Cornelis ter cause van zijne huusvrauwe met eender vrye dreve ostwaert tusschen de erffve 

van Clays van Simpol ende de weduwe van Pauwels  Diedeman tot op de Leverstraete, groot 

elff roeden en half ende een roede breet al volgende tbewijs vande paelen staende ter selver 

plaetse liggende tvernoemde part ende deel gemeene ende onverdeelt met de voornomede 

Cornelis Pieren ene dit omme te godspennninck xij schele 

Te lijfcoop vj pond  tsurplus half en half eenen dobelen ducaet voor de vercopers huusvrouwe  

Een hoffcleet ende van principaele coop ’essendertich ponden grooten vlaems  

Vorts zuuver ende onbelast van alle renten … 

Ende andersins vorts zuuver gelt te betaelen met gereet gelt met de halm  

Gehalmpt den x oust 1622 als vooren  

 

SAP 121b - 15 augustus 1622  

processen nummer 64  

 

Beliefve mynnen heeren burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe te willen 

hooren ende examineren by solemnelen eede de persoonen als hier  

ter marerge opde poincten hier naer  Volghende. 



Franchois Pieren - Guillaume Verlaet - Jacques Diedeman - Jan Minne  

Erst of zy lieden niet wel en weten ende present gheweest hebbende dat opden vcde der maent 

van ougst 1622 savens tusschen zeven ende acht heuren  

ter herberghe van het Doorneken dat jacques Ponnaert ghecocht heeft jeghens Christiaen 

Masen, drapier alhier te Poperinge, de nombre van  

zeshondert ponden hoppe vande wasse vande jaeree 1622 van zyn eeghen plock in pryse van 

xxvj poond parisis elck hondert darvan dat hy vercooper  

ontfanghen heft vanee cooper de somme an xxiiij pond parisis daer van dat desen cooper zyn 

ceure hadde om te ontfanghen voor dat zy moste zegghen  

anden vercooper bescheet voor den xxijde september 1622 of hy dezelve hoppe begherde te 

ontfan ofte niet.  

ende indien desen cooper de voornoemde hoppe niet en begheerde te ontfaen mochte ghestaen 

myts te abandoneren de voornoemde xxiiij  

pond parisis ende indien desen cooper de hoppe ontinghe zyn insghelycx ten proffitte vande 

vercooper de 24 pond parisis die de cooper  

niet myncken en moet inde betalynghe vande coop vande voornoemde Dorneke.  

Ende boven dien es noch verschoten van desen cooper te lyfcoope de somme van xl schele, 

soo wie int beste es an hem ende noch boven dien of d 

esen coopere jeghens de vercooper niet gheseyt heeft  ick en wil met niemandt van doene 

hebben dan met ulieder Chrisiaen 

ende wat hy meer wete te materie dienden.  

myts welcke  desen cooper gheseit zyn eede in supplemente van voorder preuve  

tgonne hier vooren warachtich te wesen   

 

Informatie preparatoire ghehoort by de burghmeesters ende andere vanden wet der stede van 

Poperinghe opden intendit ende etisuet over geleit by Jan  

Ponnaert jeghens Chrisiaen Maes den xvj september  

 

Guilleuame Verlaet , coopman , oudt xxxiij jaeren ofte daerontrent - gheleet ende 

gheexamineert upden voornoemde intendit affirmeert by eede by ende 

present gheweest thebbene upden xvde augustus 1622 lestleden ter heerberghe vanden 

Dorneken neffens deser stede daer jacques Pnnaert cochte  

jeghens Christiaen Maesen, drapier, zes hondert ponden hoppe vanden wasse vanden zelve 

Christiaen ende plock vanden jeghenwooridghen jaerre ten pryse 

van xxvj pond parisis thodnert up welcken coop den cooper betaelt heeft ten zelven huuse de 

somme van xxiiij pond parisis dies was bespreck dat den  

voornomden Ponnaert zyn axten zoude hebben waeraf hy de leveringhe vande zelve hoppe 

zoude ontfanghen oft niet zekren tydt te weten  

van vyf weken naer deposants beste memorie met conditie dat indien hy de zelven aldanniet 

en begheerde tontfanghen dat den cooper de zelve xxiij pond  

parisis zoude hebben ende behouden tzynen proffite ende indien den cooper de leverynghen 

ontfanghe en zouden oock de zelve xxiiij pond parisis hem  

gheen payement zyn upden zelve ncoop nemaer zonder den cooper bovendien nog sculden te 

betaelen de voornomde hoppe ten xiide van  

xxvj pond parisis thondert zoo voorseit es - hebbende den cooper oock alsdan hooren zegghen 

dat hy nmet niemant en begheerde van doene hebben  

metten voornomden Maesen vercooper houwel nochtans datJasper Verschote de helft vande 

voornoemde xxiij pond pariis op stack 

sluytende daermede zyne depoistie.  

 



Frans Pierens oudt xl jaeren ende Jaques Diedeman , oudt xl jaeren beede huydevetters van 

haerleiden stle, gheleet ene gehexamineert  

upden voornoemde intendit - zegghen ende affirmeren by eede present gheweest thebbende 

upden xvj ougst lestelden ten huuse ende heerberghe van  

Carle van Damme daer jacques Ponnaert, copte jeghens Christiaen Maesen zes hondert 

ponden hoppe van zynen polck ende wasse vanden  

jeghenwooridghen jaere 1622 ten pryse van xxvj pond parisis thondert, dies hy cooper anden 

verooper gaf voor stalengelt 

xxiij pond parisis met donditie dat hy daervooren zoude hebben zyn beraet totten xxjste ofte 

xxij deser maent van september omme te delibereren oft hy  

de leverynghe vande voornomde hoppe zoude ontfanghen ofte niet.  

Houdende den vercooperin alle ghevalle de voornoemde xxiiij pond parisis van stalengelde 

tzynen proffyte - daertoe voughende dat den cooper  

verschote te lyfcoope xl schele parisis met conditie dat de zelven zoude zyn ten alste vanden 

gonne wesende int besprek ende dat den voornomde 

Ponnaert  zoude met niemant van doene te willen hebben dan mette den voornoemde Maesen 

houwel dat daernaer hy Maesen ende Jaspar Verschote 

de voornomde xxiij pond parisis ghedeelt hebben half ende half.  

sluytende daermede zynen 

depositie 

 

Jan Minne, smet van zynen 

style - oudt xl jaeren ofte 

daerontrent zecht ende 

affirmeert ende t'inhoud 

vande depoistie vande twee 

vorogaende gehtuyghen 

hem vooren ghelesen int 

vorme ende manieren 

warachtich te zyn 

Sluytende daermede zyne 

depositie 

actum ten daeghe ende 

presentie als vooren. 

 

17 augustus 1622 – Jan 

Bocquet heeft schulden – 

Renten – SAP 397  

 

Comparereerde in persone 

Jan Bocquet te kennen 

gevende 

 hoe dat Izack Beharel zijne boorghe gheexcuteert is byden ampman desr stede ten verzoucke 

vande weduwe Jan Deruelles omme betaelynghe vande somme van xxxix schele parisis van 

principale ende xviij pond  x schele parisis van costen  

daetinne den zelven comparant onder de voorseide boortocht ghecondemneert is  

Omme wanof den zelve Beharel een lynen ghetauwe zynen huusse daer hy woondt zijnde 

omme etc.  

Actum present Jan Wyts ende meester Pieter van Renynghe, schepenen  

Den xvij ougst 1622   



 

18 augustus 1622 – Verkoop uit Zantwijck – Halmen – SAP 368  

 

Andries lebbe heeft gecocht jegens Jan Botman filius Jans als machtic hby procuratie ove jan 

Botman zynen vader metghaeders Christiaen Loys zijne huusvrauwe, zyne moedere – speciael 

ende irrevocable ghepasseert bynnen de stadt en haven van Zantwijck ende gezegelt met 

eenen zegel met rooden wasse de zegel der zelve stadt getekent Pieter Moelaert – in datum 

van xxvij juny 1622 – alhier gelezen ende gezien 

Een halff gmet xx roeden elstlant – erffve ende catheel glegen in de Lissenthouck van 

Poperinghe, gemeene ende onverdeelt met Mayken de wedewe van Jan de Lansheere tot 

Berghen in een meerder partie genaempt de Gharshaege –  

aboutterende van oosten de kercke  van onse lieve vrauwen – van zuuden joncker Charels 

Clays – van westen de Brabantdrev- van noroden den heere ende is gegeven omme te 

godspenninck iiij schel  

te lijfcoop xij pond parisis 

ende van principalen coop de somme van twaelff pont thien schellinghen grooten vlaems 

gereet gelt 

metgaders vj pond parisis ofte een spint terwe voor Willem Vergeys  

zuuver goet ende onbelast – erffven ende onterffven ten laste vande coper 

ghehalmpt over erffve – date als boven  

 

22 augustus 1622 – Brouwerij in ’t Rekhof – Halmen – SAP 368  

 

Mayken van Renynghe weduwe van Dierick Liebaert  
heeft ghecocht jegens Franchois Pil ende Janneken zyne huusvrauwe  

vier gemeten en halff lant odner hoftede, saylant ende busch waer aff dedrie gemeten hofsteed 

ende saylant zyn liggende in de Hamhouck gemeene met Pieter en Jacob Van Damme ende 

de wedewe van Geleyn van Damme,  

gebruct by Christiaen Bert ende de partie elstlant van onderhalff gemet licht inde Peselhouck 

ende hamhouck gemeene als voorseid in huere gehouden by Jacob van Damme als volgt uut 

zynde vande pachtbrief  

De voornoemde weduwe geassisteert met Jacques van Reninghe haerlieden bystaenden man 

daer vooren geeft in betaleinghe een huus ende brauwerie gestaen ende gelegen op het 

Reckhoff met de helft van derffve daeronder waeraf dander helft is noch in cheynse jeghens 

Boudewyn Everaert noch vier jaer tot v pond parisis tsjaers daer in de selve weduwe hem 

moet goed doen ende voornoemde cheyns thaerlieden laste zonder dat hy Pijl iet daer vooren 

moet geven – nu noch als off het zijn eigen goet waere off tot by de vercoopege zal gelost zijn 

ende om hem Pil daer in te bewaeren ende versekeren verbynt daer in met consetne van 

haerlieden voornomde bisaenden man ende Mailaert Liebaert voocht van haere twee kinderen 

geprocreert by Dieryck Liebaert haren overleden man – een gemet hommelhoff gelegen op de 

Crombekestraete abouttende van westen twydamhoff – van oosen Catheryne haer zustere, 

van zuuden Pieter Everaert ende dat tot alderstont dat zy de voornoemde Pijl de voornomade 

helfft vande erffve zal erffven ofte doen erffven tsijnen proffitte geeft –noch een brauketel, 

cupe, backen, tonnen, sinckmaen, twee slachketels, vorke, loette ende alle de  scutvoren ende 

andere gereescap tot brauwen tsynen proffitte voor de voornomde vier gemeen en halff lant 

daer aff elck in zijne partie is in possessie 

Gehaelmpt over erffve, dach, date als vooren  

 

23 augustus 1622 – Een akkoord met de schuldeiser Soyer - Sohier – Renten – SAP 397  

 



Compareerde in persone Pieter Meeze filius Guillaume  

te kennen ghevende hoe dat zijne inhavene, catheilen ende groene vruchten vercocht zyn 

gheweest by executie ten verzoucke van Jan van Peerboome ende Jan Guiena de jonghe 

als machtich by procuratie over Jan Soyer  

tot recompense ende betaelynghe van respective sommen hemlieden competerende ten laste 

vanden comparant by condemnatie alhier ghegheven  

bedraghende de vercoopynghe vande voorseide meubelen ende vruchten,  

tzaemen ter somme van xxlij pond grooten vlamesch ofte daer ontrent 

 al volghende de notitie byden pantvercooper danof ghehouden  

staende de selve meubelen ende catheilen te lossen binnen zeven daghen ende zeven nachten 

naer costume –  

hebbende nietmin den voornoemde Quiena ten desen present  

over ende vutten name vande voornoemde Soyer  

ende oock de voornoemde Jan vande Peerboome volghens trappoort van Jan Baervoedt de 

jonghe 

 ten deser present  

elck zoo verre hem mangaet  

den voornoemde Meeze eerste compatant gheconsenteert de voorseide vercochte meublen 

ende groene vruchten te behouden ende zyn proffyt daermede te doene  

behoudens souffissante cautie voor de voorseide somme van xxxij pond grooten  

ofte daerontrent emmers naer de vutwysen vande voorschreven notitie byde voorseide 

pantvercooper danof ghehouden hem comparant consenterende dach van betaelinghe van de 

zelve somme tot van heden in twee toecommende maenden 

Omme ten welcken te voldoene Jaques Proventier ten desen medecomparerende hem 

ghestelt ende ghesconstitueert heeft, zoo hy doet by desen,  

over de voorseide Meeze, debiteur boorghe ende principael voor de betaelynghe vande 

voorseide somme ten valdaghe voorschreven  

Tot verzekerhede ende indemniteyt van de ghelycke boortocht  

den voorseide Meeze eerste comparant verkent ende belyt wel ene duechdelick vercocht 

thebben anden voornoemde Proventier zijne boorghe,  

zeker groene hommele upde perssen met de persen daermee gaende,  

Staende an twee hommelhoven tzaemen groot twee ghemeten ofte daerontrent voor de somme 

van xvij pond grooten ende een paer ondercoussen voor svercoopers huusvrauwe, 

verbyndende tot verzkerthede vande resterende somme met ghaders noch zes ponden twee 

grooten vlamsch die de voronoemde Proventier anden voornemde Meeze goet heeft van 

wynckelwaere – drie ghemeten preter l roeden landts met de groene nede drooghe catheilen 

daerop stande hem competerende in de hofstede daer hy Meeze nu woondt metghaeders noch 

twee coeyen, gryse van haere hem toebehoorende 

Omme in ghevalle van beschaethee deser daeranne te verhaelen ende recouvreren naer stle 

In alle twelcke voorschreven de voorseide comparant ende elck van hemlieden zonderlynghe 

by ons schepenen ondergneomt met haerleiden eyghen wille ende consente ghecondemneert 

zyn ende dse thaerlieden laste ghewesen executoire 

Zoo hemlieden condemneren ende wysen executoire by desen 

Actum present Jan mazeman ende Gilles de Roode, schepenen  

Den xxiij ougst 1622 

Ghepubliceert den xxviij der zelve  

 

1625 – De verhuring van het Sint Six bos, de Visschewalle van de 25
ste

 augustus 1622  – 

Renten  

 



Sire Floris Delannoy, prevost 

de Poperinghe et le sieur de 

Wiese,  

 donne en ferme suivans le 

pouvoir par ces qu’ils en ont  

de messire Jean Baptiste de 

Thiennes, seigneur de 

Willezies, Neufville etc.  

Au Boudewyn Beuten et 

Michiel, filz de Guizols 

Devisch,  

qui aussy confescent avoir 

prins aux tiltre desdicts 

seigneurs un bois nommé St. 

Six ou Vischwalle,  

appertenant aux seigneur de 

Willezies,  

grand cent et huit mesures y 

compris un petit pré, sans 

autrement le liwas par mesure, 

dout des grandeur et situation 

ledicts prendeurs se teinnent pour content,  

le terme et espach de vingt et un ans au commencer a ij  

mettre main à la saint remy prochainement venant seize cent vingt et deux pour en faire la 

premiere couppe en janvier ou fevrier en l’an dura seize cent vingt et trois et aussy d’an en an  

proportionelement aultant que faire se peult lefuser ferme de vingt et un ans durant, pour lep 

ris de quattre vingt livres de gros par an et deux doubles ducats fais pour pot de vin , les quels 

sont promptement payer a livrer sous les ans ledicts iiij livres  de groz a leurs despens et pail 

en la ville de Lille,  

Dont le premier paiement pour la premier entier annee eschera a la st. Remy seize cents vingt 

et trois et pardessus ce aulx conditions restrictions et reserines si apres de larees si comme que 

les sudicts prendeurs deseruront le bailliage de ledict seigneur et terres de ste. Six sans gaige 

ou decution du pris annuel y dessus du rendant chascun an compte et relique des reliefs, dix 

resunes deniers et consistractiones des fiefs et d’aultres terres en tennus aussy aiant qu’il y en 

eschet delourant auxdicts preneurs les amendes et camerlinck ghelt sans seullement  

Item seront tenus ledicts fermuers de laisser d’an en an devant les sept premieres annees 

dudict bail pardessus les vieulx chesnes (lesquelz ledict seigneur de Willezies pourra abattre 

quand il luiy plaira) qu’il y a presentement au bois vingt cheneaulx stapelaux ou plaucons sur 

chascune mesure de poulx, bien plu mais poinct moins et iceulx en bone croisson sans estre 

sur estocq pour en mourir des arbres montlins et neantmoins au choix due seigneur de 

Willezies sans les pouvoir abattre aux dernieres quatorse annees  

Le surpluz des plaeçons se coupperont selon l’usage du pays ne toucheront aussy ledicts 

preneurs a aulcunx arbres montans, si non en suite de la coustume du pays cedict bois sera 

prise a l’entree de la presente ferme par deus hommes de part et d’aultre a ce se cognoissans 

pour le laisser en fin de cense en tel age qu’il leur pera livré  l’obligants iceulx fermeurs au 

payement et condition si dessu couchees envers ledict seigneur de Willezies pliege et 

principal d’ un pour l’aultre et l’un pou let out et pardessus ce de sonner caution souffisante 

en solidum sans division ou ecussion pour tout ce que depend de ce present bail au 

contentement due seigneur de Willezeis en de ans six sepmaines dacte de ceste du tesmoin 



debeuté est ce present bail signé desdicts sire Floris Delannoy, sieur de Wieze en qualité 

dessus, Boudewyn Beuten et Michiel Devisch  

Le xxvste d’augst 1622 

Et es signé Floris de Lannoy et Charles d’Ydeghem  

 

27 augustus 1622 – Brouwerij in ’t Rekhof – Renten – SAP 397  

 

Compareerde in persoone Frans Pijl ende Jane zijne huusvrauwe verkennende ende belydende 

wel ende duechdelick vercocht te hebben an jan Wytsten desen present ende acdepterende 

eene erfvlicke losrente van vier ponden grooten by ajre den pennynck xvj –  

Voor de somme van vieren sestich ponden grooten vlaems by de vercoopers thaerlieden 

contentemente ontfaen inne ghedaen zynde den ijde meye lestelden wanof teerste jaer vallen 

ende verschynen zal den ijde maye 1623 ende zoo voort van jaere toe jaere eeuwelick ende 

erfvelick etc.  

Te lossen by vier egaele payementen midts upleggehnde telcken waerf sesthien onden goroten 

over tiijde van tvoorseide captiael met de verloopen de zelve totten daeghe van de zelve 

aflossynghe naer rate van tyde in goeden ende ghepermitteerden gelde verbyndende tvierde 

van eene behuusde hofstede, erfve ende catheilen, groene ende drooghe, daerup staende – 

groot de gheheele hofstede xxiiij ghemeten – ligghende ghemeene ende onverdeelt met Pieter 

Jacob ende de wedewe van Ghileyn van Damme zyne broeders ende zuster – ligghende in de 

Hamhouck deser jurisdictie daer Maillaert Msselis by pachte up woodnt 

Aboutterende van oosten Sint Sixstraete , van westen Guillaume Rouvroy ende van noorden 

daeldynghen van Jacques Lecroy te vooren belast tvoornoemde vierde met eene losrente van 

twee ponden grooten sjaers ten profyte van Christiaen Mannen,  

noch een huus, erfve ende cathielen met de brauwerye ende braualaem daer mede gaende 

staende ende ligghende opt Reckhof deser stede  

abtoutterende van oosten tzelve Reckhof, van westen de 

 … Iepre (?)  

van noorden Gillis Buuck ende van zuuden thuus ende erfve van Abraham de Bakere te 

vooren zuuver ende onbelast 

ende voorts met zulcke innynghe ende executie alsmen heeft van landspachte volghende de 

costume deser stede in ghelycke gheuseert 

actum present Nicolais Babelaere, Gilis de Roode, meester Pieter van Renynghe, Gilaume 

Pierens ende Robert du Floucq, schepenen den xxvij ougst 1622  

 

12 september 1622 – Schulden aan zijn kinderen – Renten – SAP 397  

 

Comparerende in persone Jan de Pape, landsman,  

verkennende ende belydende wel ende duechdelick schuldich te syne an Christaien Debysere 

d’oude inde qualiteyt als voocht vande drie kynderen vanden zelven Pape  

gheprocreert by Jaecquemyne Anckaerts zijne overleden huusvrouwe  

de somme van drie ponden grooten 

 procederende van coope van zeker cleene yepenboomkens staende op tlandt vande kynderen 

van Christiaen Platevoet filius Christiaens  

die gheweert moeten zijn ende gheen langher standt en hebben  

welcke somme by Pape schuldich ende ghehouden is op te legghen ende betalen als zyn 

voornoemde kynderen comen zullen ten huwelicke staete  

elck naer portie hereditaire  



Verbyndende tot verzekerthede van dien ter acceptatie vande voornoemde Christiaen de 

Byzere – voocht ten desen present  

een huuseken lanck xxviij ofte xxx voeten met alle zijne toebehoorten – 

twelcke den zelve Pape heeft beginnen doen stellen ende erigeren op eene partye gherslandt 

zijne voornoemde kynderen toebehoorende –  

ligghende in de Hipshouck aboutterende van noorden de Wulfhilstraete – van oosten de 

weezen van Christiaen Platevoet filius Christiaen – van westen de kynderen van dheer Charles 

vande Clyte ende etc.  

Actum present Mazeman ende Wyts, schepenen 

Den xij september 1622  

 

30 september 1622- Paard gekocht  – Renten – SAP 397  

 

 
 

Comparerende in persone Nicolais Lefebvre te kennen gevende  

hoe dat Passchier Callau hem verkendt heeft boorghe ende principael  

over hem comparant jeghens Jan Markey  

voor de somme van thien ponden grooten procederende van coope van eenen baeyden run 

by hem comparant jeghens hem  Markey  ghecocht  

ende omme den zelve Callau wel ende ghetrauwelick te bewaeren ende verzekeren vande 

selve zijne boortocht zoo heeft hj comparant daerinne verbonden ende speciael verobligiert 

zoo hy doet by desen een merie – ysgraeuwe van haere hem comparant toebehoorende 

omme in ghevalle van beschaethede de voorseide somme int gheheel ofte in deel daerinne te 

verhaelen etc.  

Actum present Nicolaeis Babelaere ende Jacques Proventier, schepenen 

Den xxx ste 7bre 1622  

 

2 oktober 1622 – Erf op het vroonhof - Halmen  

 

Ten halmdaehge den iij octobre 1622 

Andries Rebault heeft gecocht  



jeghens Jooris Vandergucht ende jeghens Jonckvrouwe Gossynge zijne huusvrouwe  

Een erfve gheleghen binnen deser steede van Poperinge ende decatheelen van voornomde 

Rebaut liggende op ’t froenhoff te houcke jegens over de vangenesse ter selver stede belast de 

zelve erffve in eene cheyns van xxtich jaers ten proffite van de coopers tot xxiiij pond parsisis 

bij jaere waeraff teerste jaer vallen zal baefmesse 1623 ene is gegeven omme te godspenninck 

xviij  

Te lyfcoop xxiiij pond parsisis  

Een dobbel ducaet voor tvercopes huusvraouwe een hoffcleet  

Ende van pirncipaelen coope de somme van vierenveertich ponden grooten vlams te betaelen 

in twee payementen ter xxx tich ponden vlaems over de vulle betaelinghe te paeschen 

eerstcommende 1623 

Heerelicke renten te laste vande coopers  

Metghaders erffven ende onterffven ghepasseert ende ghehalmpt over eerfve dach ende date 

als vooren.  

 

18 oktober 1622 – Hernieuwing van de wet - SAP 435 - Folio 63 verso - Subalterne wetten  

 

De wet deser stede vermaect by myn eerweerde heere den abt van Sinte Bertins, heere deser 

stede upden xviij october 1622 

 

Burghmeester vande commune - Pieter vande Peereboome  

Burgmeester vande wet - Jaecques Wyts  

schepenen: 

Nicolais vander Doene - Jan Mazeman - Jan Deschottere - Meester Jan vander Fosse - meester 

Pieter van Renynghe - Claeys Beke - Jan Jacobssone - Clays Devos - Ghilein van Maerle - 

Christiaen Buus  

 

Tresorier - Andries Rebault  

 

Raden deser stede vernieuwt ende ghecooren by myne heeren burghmeesters ende schepenen 

der selver stede den xix octobre 1622 

Andries  Rebault, tresorier - Jan Fobert - Guillaume Floor - Jan makeblyde - Nicolais 

Babelaere - Francois Keerne - Jan Bollaert - Christiaen Mannen - Jan Wyts - Gilles de Roode 

- Guillaume Pierens - Robert Duflocq  

 

Quartier vanden berecht van de zelve jaere  

  

1° Jan Mazeman - Jan Deschottere - Jan Jacobssone doude  

2° Pieter vande Peereboome, burghmeester vande commune - Clays Beke - Christiaen Baes  

3° Nicolais vand der Doene - meester Jan vander Foosse - Nicolais Devos  

4° Jacques Wyts, burghmeester  vande wet - meester Pieter van Renynghe - Ghilein 

Vermaerle 

 

Refectiemeesters ghecooren ende ghedenomeert by burchmeesters, schepenen ende raden 

deser stede upden xxvij octobris 1612  

 

contrerolleur -  

Christaien Mannen ende  Jacques vander Foosse, refectiemeesters vanden voorghaenden jare 

zyn ghetauxeert boven haerlieden pensioen ordinaire ter cause vande lastighe  wercken ter 



voorleden jaere ghevallen elck xxxvj pond parisis - maekende met tpensioen ordinaire tsamen 

iiijxx xvj pond parisis  

 

Nicolais  Babelaer als gaugierder vande wynen ende bieren vande voorgaende jaere is 

ghetauxeert xij pond parisis  

 

Notable ghecooren by de burghmeesters ende schepenen deser stedde den xxij – 22 - october 

voorseide - 1622 

 

Pieter vande Peerboome, burghmeester vande commune - Guillaume Rouveroy - Cornelis 

Pierens d'oude - Jan Denys - Frans van Beveren d'oude - Nicolais Tlam - Jacques Baert - 

Ghilein Diedeman - Frans Folcke-  Boudewyn Beuten - Christiaen Moenaert - Matheus 

Trystam - Augustyn van Damme - Jacob Deberch - Jacob Verslype  - Caerle van Renynghe - 

Jan Maerten - Jacques Proventier - Claeys Merlevede - Jan Quetstroy - Jan Jacobssone de 

jonghe - Jan Mazeman de jonghe - Christiaen Beuten - Jacob Wanten 

 

 

Dunekeuns 

 

 

 

 

26 oktober 1622 – 

Verpachting van de 

acijnzen - SAP 435 - 

folio 65 – Subalterne 

wetten 

 

Verpachtynghe van 

diversche 

stederechten voor 

den tyt van eenen 

jaere - innegaende 

Sint Lucasdaeghe 

1622 ende 

expirerende ten 

selven daeghe int jaer 

1623 -  

ghedaen den xxvj october 1622  

 

Den pacht vande calcyde es naer instellynghe ende diversche verhooghynghen ghebleven up 

Jan Baervoedt de jonghe voor de somme van iiijxx iiij pond 

Den pacht vanden ghebranden wyn ende lyservijdt is ghebleven up Andries Rebaut voor de 

somme van lxx pond 

Den pacht vande azyn es ghebleven up Jacques Steven voor de somme van Lx pond 

Den pacht vanden seysere, meeyken ende clarette es ghebleven up Jacob van Caeyseele 

voorde somme van iij pond parisis 

 

SAP 121 b 

Processen nummer 84 Schorsemolen 



7 november 1622 – Proces over de Schorsemolen – de huidevetters tegen Domyn vander 

Muelen -  

 

Intendit omme de huuvetters der stede van Poperynghe heescher 

teghens Domyn vander Muelen verweerder voor burchmeesters ende schepenen der 

voornoemde stede.  

 

Alcooren dheeschers emplyeren de notoryeteit angherendedat de schurssemuelen dyen quetie 

hemlyeden is toebehoorende.  

employ  

Daerby voughende sverweerders facite kennesse als tzelve nyet ghelochent hebbende - 

Emplooy 

Toedien dat by ordonnantie vanden iiijde octobre 1622 inhoudende dat den verwerder ghelast 

is gheweest ande heeschres als propryetarissen  

te levende den sluetel vande voornomden muelene.  

Dat den verweerder anden vooseiden mueen gheenen prys gehhat en heeft ende 

consequentelick gheen overpys pretenderen en can dheeschers employeren de cracht vande  

negative. - employ 

Notoir synde te registre dat den verweerder incombeert last van te proberen dat hem prijs 

competeert.  

Sonder prejuditie van welcken sal mynne heeren belyefven te hooren doorconden inden 

marge gestelt - Jacob Buck - Clais Hasebrouck - Jasper Caiseele - Frans de Buusere -  

hemlyeden vraghende of hemlyeden nyet kennelick en es dat gheduerende den tyt dat den 

verweerder de voorseide schurssemuelen ghebruuckt heeft 

daerinne ghecommen heeft het vyer ende dat de steenen ende de vuerste vande muelen daer 

duere wel syn bedorfven van  xx pond grooten ofte daer ontrent  

ende dat den verweerder heeft laeten vervallen het woonhuus met een stal ende dat de schaede 

van dyen wel bedraecht vyer ponden grooten  

ofte daer ontrent.  

mids welcken dheescher concluderende tenderen ten fynne dat den verweerder wert 

ghecondemneert hemyeden op te leggnde voorschreven schaede  

vuterlick op heesch ende costen.  

 

Actm den vijde november 1622 present Jan Maseman ende Jan de Schottere, schepenen 

Clais Hasebrouck, landsman, oudt xxxv jaeren ofte daerontrent, oorconde ghedachvaert ende 

gheexamineert upden voorseide intendit -  

zecht ende affirmeert by eede -  

wel te weten dat gheduerende de tydt dat Domyn vander Muelene den schurssemuelen vande 

heescher in pachte ghehouden heeft,  

leden vijf ofte zes jaeren, den justen tydt hem wesende vut memorie -  

tvier inden zelven muelen ghecommen es,  

twelck den verweerder verstande ende van buuten siende den roock -  

is daertoe ghecommen ende heeft alsdan wel bemerct grooten brande inden zelven meulene 

gheweest hadde - twelcken ghebluscht was,  

ende zach den ddeposant dat den zelven brandt gheweest hadde ande staecke neffens de 

steenbalcke ende dat de goote 

daer den ghemaelen schursse deure loopt afghebrandt was,  

gheen merck alsdan ghenomen hebbende upde steenen inden zelven meuelen zynde -  

Weet nietmin wel dat ten tyde dat hy deposant upde zelven muelene diende - wesende in 

knaepschepe 



vanden voornoemden Domyn verweerder - leden xij jaeren -  

daer up Lasten steen vanden zelven meuelene, ghenaemt den loopere gheheel was ende 

ongheschent -  

anders dan dat hy lam ofte gheschorret was ende ghebonden met eenen yseren bandt  

- niet wetende wat schaede dat duer de voornoemden brandt inden zelven meuelen 

ghecauseert is gheweest.  

Sluytende daermede zyne depositie als niet anders vande zaecke wetende.  

 

Jaspar van 

Cayseele filius 

Joos, timmerman 

van zynen stile, 

oudt xxx jaeren 

ofte darontrent - 

oorconde 

ghedachvaert ende 

gheexamineert 

 als vooren - 

tuicht, zecht ende 

affirmeert by eede 

van t''eersten 

poinct raeckende 

den brandt inden 

voornoemde 

meulene 

ghecommen  

ende de schaede 

daerdeure 

ghecauseert - nii 

te weten 

ende nopende 

t'vervallen van 

thuuseken ende 

stal  vermelt inte 2de artickel vanden voornomden intendit - zecht dat hy naer t'expireren 

vanden  

pacht dat den voornomden Domyn alhier verweerder ghehadt heeft vanden ouden 

schurssemeulene den heeschers toebehoorende by  

de zelve heescher gheemployeert heeft gheweest omme tzelve huuseken ende stal daermede 

gaende te repareren, hebbende in tzelve huuseken 

ghemaect een nieuwen camerdeure - een niewue hoofende ande coetse ende twee nieuwe wete 

- (?) mueren 

ofte halverynghen inde cappe ende tanderen teenemael gerepareert de dackbelustere ende 

ander wercken int zelven huuseken ghedaen  

dat daer te vooren zoo vervallen waer datmen daert te nietten hadde anderssins connen 

woonen,  

daertoe voughende dat hy deposant int voornoemde stal eenen niewuen we 

ghemaeckt heeft ende inden cappe twee nieuwe spannekens van plantsoenen ghemaect  

slytende daermede syn depositie  

 



Jacob Buuck, landsman van zynen stytle - oudt xxxviij jaeren ofte daerontrent - oorconde, 

ghedachvaert ende geexamineert als vooren -  

affirmeert by ende wel te weten dat leden zeker jaeren  

den brandt ghecommen es inden ouden schurssemeulene den heeschers toebehoorende - dien 

alsdan den verweerder van hunlieden in pachte hadde -  

ende tzelve wel wetende -  

ende alsdan zelven brandt hebbende helpen blusschen,  

deur welcken brandt de steenen gheinteresseert ende beschaedicht waeren  

zoo den deposant zelven alsdan verstont zoo vanden verweerder als van zynen zone ghenaemt 

Jacob -  

welcken brandt oock wat schaede ghedaen hadde inde cappe vanden zelven meulen   

daerinne een gat ghebrandt hebbende zoo groot dat een mensche daerdeure hadde connen 

cruppen -  

niet wetende hoeveele dat de zelve schaede te waerderen es -  

ende nopende thuuseken ende stal met den zelve meulene gaende -  

zecht dat tzelve huuseken ten expireren vanden voornoemde pacht zeer dinne in daecke stont 

ende anders vande zaecke niet wetende 

Sluyt zyne depositie.  

 

Frans Debuusere, meulenaer van zynen style, oudt xxx jaeren - ghedachvaert ende 

gheexamineert alsvooren - zecht ende affirmeert by eede -  

anders vande vraeghen byden voornoemde intendit ghedaen niet te weten dan dat hy Domyn 

Vandenmeulene alhier verweerder, ghedient heeft leden 

thien jaeren ofte daerontrent wel wetende oversulcx dat ten dien tyden de steenen dansende 

inden schursemeulene byden zelve intendit  

vermelt de heeschers toebehoorende goet waeren ghereserveert dat den looper hadde een 

manieren van lammicheit den welcken ghebonden  

was met eenen yzeren bandt en was nietmin wel goet ende zeer luttel duer de zelve 

lammicheit gheinteresseert  

Sluytende daermede zyne depsoitie  

 

Present Jan Maeseman schepenen den xijde novembris 1622  

 

Contradictien omme de huvetters der stede van Poperynghe heeschers, jeghens Domyyn  

Vandeer Muelene verweerder 

voor mijne heeren burchmeesters ende schepenen der voorseide stede 

 

Alvooren dheescher emploieren alle huerlieden voorghaende ghedaen ende beleedt met de 

generaliteit van rechte -  

implorerende alles tofficie vande juge.  

Nemende ten voordeele dat den verweerder in faulte ghebleven is,  

van te proberen zyne exceptien dies hy diesaenghaende te verclaeren is niet 

ontfanghelick.  

Sonder dat den verweerder eenichsins kan suffragieren de prysbrief in daten xxiiij july 1590  

by hem tot preuve van zynen intendit overgheleyt 

overmits dat den zelven prys op hem verweerder niet en spreckelick nochte oock anderssins 

betooght en wordt -  

hoe den zelven prysbrief hem ter handt ghecommen is, -  

welcken de verweerder nootsaeckelick hadde moeten betooghen,  

ghemerckt dat hy alsdanne den muelen danoff questie vande prys is, ten pachte niet en hadde.  



Boven dat den zelven prysbrief, deur de radiatie van tarticle mentionerende vande steenen,  

te houdden is voor ghecasseert emmers suspect van ghefraudert te wesen,  

te met dat  by tselve artickel  blycken soude de deught ende werde vande steenen tsynen 

tnaedeele.  

In zulcken voughen dat de voorseide prysbrief de verweerder niet te baete commen en kan  

ghemerckt dat hy in ghebreke ghebleven is van te proberen dat hy de zelve inde voornoemde 

manieren van de heeschers heeft ontfanghen 

solverende ten surpluse sverweerders intendit ende preuve met loochenynghen, impertinentie 

ende non admissie 

midswelcken etc.  

 

21 februari 1623 

Reprochen ende contracitien omme Domyn vander muelene verweerder jeghens den ghemeen 

huvetters deser stede heeschers  

voor myne heeren burghmeesters ende schepenen van Poperynghe.  

Alvooren den verweerder employeert voor reprochen syn obligatien apud acte ghedaen 

metgaders syne preuve ende gheposeerde by inventaris ghenarreert.  

Versouckende als tanderen tyden voor eeneghe voorder produderen  

dat de heescher namptieren sullen ter greffie  

dixerenventie van e overprys vande schurssemuelene in questie bedraghende xj pond v  

schellynghen grooten vlamsch volgende te dach van de xxv october 1622 ende naer 

vuytwysen vande pryssiebriefven by  

inventaris ondergeleyt - zonder dat de preuve van weghens dheeschesr ghsdaen den 

verweerder connen bejeghenen nochte prejudicieren  

die particulierlick ende singulierlick syn sprekende  

 

Oversulcx in soo verre dheeschers hennen weten vande verweerder devoleren  

ende eeneghe schaede tzynen laste weten te procederen   

stelt de verweerder hemlieden onverlet omme hem divergaende te actioneren ende betrecken 

zoo zy in raede werden sullen 

 

Soo dat sheeschers preuve dese zaeke niet en raet noche ghedisponeert en es omme den 

verwerder te oppsitie 

daeromm vervolghende 

mitswelcken concludeert tot orlof van  

protestatie naer style  

 

28 maerte 1623 

 

Salvatien omme de huvetters der stede van Poperinghe heechers jeghens Domyn 

Vandermeulen verweerder 

voor mijne heeren burchmeesters ende schepenen der voorseide stede.  

Alvooren dheeschers emploieren salvatien van rrechte met heuren voorgaende ghedient.  

Betrouwende den rechte om ghenouchten gheprobeert thebben heurlieden intentie te meer dat 

den verweerder nit en heft willen in eenighe manieren 

te reprocheren de oorconden by hemlieden gheproduceert, dies de zelve te houden zyn pro 

testibus omme execptoir maribus.  

Sonder dat by heaerlieden depositie bevonden werdt dat zy singuliere deposeren, min testes 

tum dernumm repetantur singularis  

quam illorum repositiorus  renquium separtaorum ex diversit&te factorum  



dat sy regaerd van sheeschers oorconden neit en gehschiet.  

Ende al waert zoo dat dheescher gheen preuve gedaen en hadden, zoudde voor hemlieden 

ghenouch bleken dat den prysbrief daerby de verweereder 

hem fondeert voor den verweerder nit en kan opereren, omme de redenen by contradictien 

ghestelt dies hy frivol tendeert tot  

namptissement.  

Salverende voorts tsurplus van sverweerders contrarien met voorgaende, impertinentie ende 

non admissie.  

Midswelcken etc...  

 

31 Juni 1623 

Inventaris omme Domyn 

Vander Muelene, verweerder, 

jeghens de ghemeene 

huvetters deser stede, 

heeschers voor myne heeren  

burghmeesters ende 

schepenen der stede van 

Poperinghe.  

Alvooren omme byden 

verweerder te vuldoene ter 

ordonnancie vande xjde 

october 1622 letstleden  

alhier over den prysbrief 

vande schurssemuelen  

ghepresen te versoucke van 

Cornelis Pierins ende Frans 

Lamoot in daten van de 

xxiiijde july xvc t'neghentich  

bedragende xxij pond v 

schele ende thien penningen groote.  

Bovendien noch den prysbrief vande selve muelene te versoucke vande heeschers ghedan 

opden  

iijde octbobris 1622 bedraghende ter somme van xxxiij pond xj schellynghen grooten 

vlamsch.  

Presenterende by eede te affirmeren dat hy verweerder van gheen anderen prysie en weet te 

spreken tzydert d'eerste prysie ghedan opden  

xxiiij uly xvc t'neghentich voorseyt.  

Versouckende overzulck dat d'heescher om t'surplus vande excressentie bedraghende xj pnd v 

schellynghen 5 grooten vlamsch  

sal ghecondemneert worden met costen.  

Ende by maniere van proufve versouct den verweerder dat d'heeschers ghecondempneert 

werden de excressentie 

te namptisseren ende de verweerder danof gheconsenteert de lichtynghe op  zekeren ten pryu 

par  

onverlet.  

 

in de marge 

De originele prysbrieven hierby ghementionneert zyn ghelicht by Domyn vander Muelene 

verweerder ende heeft in plaetse van die ghelaeten copie  



 

Excressentie = oversom -  

 

Copie 

Prisie vande schurssemuelene toebehoorende de weeze van Jooris Memert ghepresen ten 

verzoucke van Cornelis Pierens ende Guillaume Rouvroy by Jan 

Lauwers ende Frans Lamoot alzoo hier naer volcht.  

Eerst den asse met zyn toebehoorten  

 

beede de buucken ende de vier roerende 

alzoo de zelve maelt ende tgroote wiel met den schyneloop 

tgroote yzere, peire ende panne metghaders de ryne ende spoire  

de welcke  

zyn ghepresen ende weerdich bevonden de somme xxij pond v schele xj deniers grooten 

vlamsch 

 

De steenen zyn bevonden dicke tweentwyntich duymen dicke ende de slete van elcke duyme 

es ghepresen neghenthien ponden parisis  

ghedaen upden xxiij july xvjc tneghentich onder onse hanteckenen ende is onderghetekent 

Frans Lamoor ende by my Jan Lauwers  

 

ghecollationneert jeghens zyn origniael ende daermede bevonden accorderen by my g'reffier 

der stede van Poperinghe  

Lottin 

 

 

Copie 

Heden iijde octobre xvjc xxij was by  meesters Michiel de Gram ende Frans Lamoort over 

ghezien ende ghepresen de schurssemeulene in 

Poperynghe, toebehoorende de huydevetters van de voornoemde stede ten  verzoucke vande 

voornoemde hudevetters ende Domyn  

Vermeulene als scheydende pachter  dese naervolghende partyen 

eerst  

den asse met haer yzerynghen, de buytroeschen ende zonnen 

Bynne roe mietschen ende zoomen ghesloten om te maelen 

Het groote wiel met het schyneloop ende harnassen  - het clauyzere, rynne, piere, apnne ende 

spoore 

somme bedraghende alhier int gheheel driendertich ponden thien schele grooten vlamschende 

dit is by ons prysers alsboven voornoemd ende is ondertekend Michiel Degram ende Frans 

Lamoot  

ghecollationeert jeghens zyn origineel ende hiermde bevonden accorderende by mij greffier 

der stede van poperinghe - Lottin 

 

Extraict van proceduren vut trolle van expositien onderhouden voor burghmeesters ende 

schepenen der stede van Poperynghe 

ghetrocken vut den extraordinaire register 

upden iiijde october 1622 

De heeschers hebben Baptiste ende Winnebroot voor procuereur ghestelt den x 9bre 1623  

ende den verweerder jonghe den 24 july 1623  

 



Upden iiijde octobris 1622 

Domyn Vandermeulene verwerder jeghens de ghemeene huudevetters deser stede heescher  

tenderen tot overleverynghe van de sleutels van de schurssemuelene dheeschers 

toebehoorende.  

Partyen in persone ghehoort ende zonderlynghe ghelet op sverweerder exceptien raekcende 

d'overprysye van draeyende werck van sheescher meuelene 

danof hy maninteneert voldaen  te zyne metghadders sheescher redenen daerjeghens 

gheallegiert -  

burghmeestrs ende schepenen hordonneren de heesscher te doen namptieren de prisers vande 

vorogaende prisye van tvooorseide draeynde werck  

den verweerder ghehoort te zyne binnen achte daghen  

hiermet ordonnerende nietmin den verwerder ande heeschers te leveren den sleutele van de 

meulene in questien zonder prejuditie van elcx voorder  

recht naerlevende de zelve prisye vertacterende de costen vande differentie totten  diffinitifve 

actum deselve  

 

11 oktober 1622 

De heescher niet voldoende ter voorgaende interlocutoire zyn verclaert danof versteken ende 

angaende de voorgaende ende oude 

pryusie van t'voornoemde drayenede werck in questien by partyen  

inde ghecontroverteert by haerlieden verbaele allegatien - burghmeesters ende schepenen 

admitteren beede partyen daerup ter prueve by ordre met  

resumptie vande zelve allegatien by intendu met pertinente fynene ende conclustien te xiiij 

daeghen hierna 

actum den xj octobris 1622 

betaelt yde heescher voor trecht xxxvj schele  

 

De verweerder in persone ende sheeschers procureur ghehoort burghmeesters ende schepenen 

consenteren dheeschers acte van constraincte  

omme haerlieden preuve te doene voir den naesten up verteken te zyne ende te blyfven ende 

recht doende ter verzochte provisie ordonneren de heeschers 

depresentie vande prys van meulene in questien te consigneren ter greffie deser stede 

cosnenterende den verweerder de lichtynghe van dien op souffissanten  

zekere - staterende de costen totten diffintyfve  

actum den 25 octobris 1622 

 

Actum den 2 meye 1624 

Burghmmeesters ende schepenen recht doende raeckende d'overprysie byden verweerder laste 

ghepretendeert - hebben ghewesen ende den verweerder verclaert zooo ze doen by desen - 

inde zelve zyne pretense overprisie sheeschers laste te zyne niet ontfanghelick ende de 

heescher danof alsalverende - condemneren de verweerder inde costen vanden processe ter 

tauxatie 

Actum den 2 meye 1624 

 

SAP121B - nummer 91 - 21 maart 1623 

 

Voor myne heeren burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe 

Domyn vander Muelen verweerder  

jeghens Antheunis Masseau, heescher 

 



Den verweerder ghesien hebbende syne replycque gedient den vijde sprocle 1623 ende 

daerjeghens prcoderende, zeght te persisteren by alle zyn  

voorgaende sustierende mitgahaders de conclusien daerby ghenomen.  

Accepterende toedien tzynen voordeele dat dheescher ten derden artickle van zyn replycque 

expresselick kennende is, dat hy in vercoopynghe van het part  

vande muelene in questien niet te kennen ghegheven en heeft 'tlast ende de rente in questien. 

Waeruyt concluderende is volghende d'fundament van sverweerders exceptie - cum in jure 

notorium sit verditorem emptori obligatum enno rem tradere  

libertum et absyn omni overe nosi aliter inter partes convertum fuisser 

Waerjeghens niet en doet of schoone den verwerder voor eht ingaen vande contracte van 

cercoopynghe wetenschap ahdde ghehadt van eht selve last,  

gheconsidereert  dt zynen exceptie en deure gheensins verstaen en can wesen ghe-endet te 

wesen, deur dien den verweerder niet ghehouden  

en was tselve last inde vercoopynghe te kennen te gheven, nemaer wel dheescher by faulte 

van weclke hem verweerder tot concurrentie van t'selve  

last competerende is jus retentionis inde pennningen ande coop clevende - cum weno aliam ad 

impetionem contractis compellere pont - quie evudem 

priemo adimpleverit.  

Ontkennende den verweerder als t'anderen tyde, dat de vercoopynghe gheschiet soude zyn by 

stelleghelde ende ter contrarien soude blycken noodt zynde -  

dat die gheschiede by verhooghynnghe 

solverende hiermede ende voorts met loochenynghe, impertinentie ende non admissie 

t'suràplus van sheescher replicque 

mits welcken etc. 

 

9 november 1622 – Molen te 

Kemmel verpacht – Renten – 

SAP 397  

 

Compareerden in persone Jan 

ende Anthone Masseau de 

zoonen Pieters  
beede woonende binnen deser 

stede,  

de welcke ende elcken 

zonderlynghe hemlieden ghestelt 

ende gheconstitueert hebben,  

zoo zy doen by desen,  

elck voor andere ende een voor 

al in solidum ende zonder divisie 

ofte excussie  

met penningh actie van 

tbeneficie van dien  

over ende vutter name van 

Antheunis de Haze,  
woonende jeghenwoordelick inde prochie van Westoultre,  

voor de huere ende pacht by hem Haze ghenomen van Frans Mahieu  

van eenen coorne wyndtmeulen  

met zeven ghemeten landts daermede gaende staende ende ligghende in de prochie van 

Kemmele  



ende dat voor eenen tyt ende termijn van vijf jaeren teerste van dien innegaende 

talderheiligmisse naestscommende  

voor de somme van xxxij pond parisis by jaere te betaelen van drie maenden te drie maenden  

in elck jaer by raete portie met af zulcke voorder conditien ende bespreken als byden 

pachtbrief danof ghemaeckt ghespecifieert staen  

de voornoemde comparanten wel bekent,  

Met condemnatie executoir ten gemelde verzoucke van de voorseyde voorschreven 

Actum present Ghelein Vandermaerle ende Christiaen Baes , schepenen 

Xvde november 1622 

 

18 november 1622 – Ordonnantie Uitvoer hop -  

 

 
 



 



 
 

 

19 november 1622 – Cheinskoop van erf naast Sint Joris – Renten – SAP 397  

 

Nous Jacques Wyts, bourghmaire de la loy  

et Guislan Vandermaerle eschevin de la ville de Poperinghe  

scavoir faisons que y devant nous  

sont comparusz en persone sire Floris Delannoy prevost de cestdicte ville d’une part 

et Georges Van Yhuyne d’aultre et recognit icelluy prevost  

d’avoir donné au mesme Thuyne  

lequel recognit peillement d’avoir prin aucht prevost  

en bon et loyal tiltre d’arrentement un petit heritage seant aucht Poperinghe  

abouttant de devant sur la rue nommé l’yperdamcouttere  



du costé d’oost au heritage de Robert Derycke 

west a heritage de St. George  

contenant le nombre de dix verges,  

pour par ledict George faire bastir  sur le mesme hertaige  

une maison et en jouyr le temps et terme de trente ans ensuivans 

 l’un l’aultre a commencher a l’an st. Remy, xvc xxij  

parmyt et en rendant y ledit prendeur chascun an a monseigneur de St. N-Bertin ou son dict 

prevost la somme de dix livres parisis  - francq argent – dont la premiere annee de payement 

sera et eschera a la jour de sint remy en l’an seize trente vingt et trois et ainsi a continuer l’’an 

en an lesdicts trente ans durans  

A charge de descherger ledict heritage de touttes tailles et habbeeles mises au a mtere par 

icelluy  

En tesmoin etc.  

Faict et passé ce xix de novembre xvjc vingt deux  

 

24 november 1622 – Slag van de hoppe – Subalterne wetten  

 

 
Slach vande hoppe van de jaere 1622 

 

Heden desen xxiiij novembris hebben wy warrandeerders van de hoppe deser stede van 

Poperinghe slach ghenomen ende hebben den zelven slach ghestelt ter presentie van meester 

jan van der foosse ende meester Pieter van Renynghe als schepenen der voornoemde stede ter 

pryse van xxxix pond parisis elck hondert  

Actum als boven ons toorconde 

Ende is onderteeckent Willem Floor, Jan Bollaert, Clays merlevede, J. Vander foosse ende 

Pieter van Renynghe met hemlieden respectieve hanteeken daerneffens  

 

26 november 1622 - Vernieuwing van de officieren - Subalterne wetten - SAP 435  

 

Officieren deser stede ende jurisdictie van Poperinghe vernieuwt by myne heeren proost, 

burghmeesters ende schepenen deser stede 

upden xxvj novembris 1622  

 

Uppervooght van de weesen -  burgmeester vande wet- Jacques Wyts 



Kerckmeesters van Sinte bertins - Guillaume Rouvroy - Maillaert vande Goosteene - Jan 

Wyts - Guillaume Pierens  

 

Kerckmeester van Onse lieve Vrouwe - Jan Makeblyde - Nicolais Babelaere - meester Jan van 

Foosse - Abraham Masselis  

 

Kerckmeesters van Ste Jans - Guillaume Floor - Robert Duflocq - Frans de Schottere - 

Cornelis Beudaert  

 

 

Dischmeesters van St. Bertins - Christiaen Mannen - François Folcke - Loys vande Goosteene 

- Boudewyn Beuten -  

Knape : Jan lamy  

 

Gasthuusmeesters : Jan Fobert - Jacques Baert - Pieter Diedeman  

 

Vooghden vande cappelle vande Magdaleene : Frans Pierens - Jan vande Zande - Jan vander 

Slype  

 

 

Bedeelders van de aelmoessen inde disch van Onze Lieve Vrauwe : Jan Bollaert - Jacob 

Deberch - Augustyn van Damme  

 

Bedeelders van de aelmoessen inden disch van Sint Jans: Jan denys - Jacques vander 

Wynckele - Frans Wydoot d'oude  

 

Bezorgers vande goede weghen van St. Bertins: Alaerd Faes - Jan Christaien filius Frans  

 

Bezorgers vande goede weghen van Onse Lieve Vrauwe: Jacques Rosiré - Andries Lebbe  

 

Bezorgers vande goede weghen van Ste Jans : Pieter dequidt - Andries Vermote - Knape: 

Claeys Wyts  

 

 

Warrandeerders vande biere ende broode met datter ancleeft  

Jan Makeblyde - Clays Babelaere - Mallaert vande Goosteene - François Folcke - Jacques 

Baert - Guillaume Pierens - Robert duflocq  

knape: Anthenuis Cathoire   

 

Ommeloopers, voorziters, gehebieders van de wachte ende besteders vande mart : Pieter 

Zoolhof - Boucyn de Conynck  

  

Warrandeerders van de smalle lysten ter persse ende rauwen perse met datter aencleeft  

Jan van Damme - Jan Roens d'oude - Jan Baervoedt d'oude - Jooris Staessen - Clays van 

Boonstraete - Cornelis Decocq - Doanes Verahghe -  

Jan van Bochoutte - Clays van der Doene filius Caerle  

Knape: Maillaert van Ockeghem  

 

Warrandeerders van de upperloye, recke ende vulders persse : Gilis de Roode - Jan Maerten - 

Christiaen Beuten - Augustyn van Damme - Christiaen  Maezen  



- Ghelein van de Peereboome - Frans van Berveren filius Pieter - Caerle Roens - Michiel 

vande Zande - Claeys Devos de jonghe - Pieter Vermeersch - Jaccob Pladijs  

Knape: Christiaen vande Peerboome   

 

Warrandeerders vande  sayen: Andries rebaut - Pieter de Dammere - Jacques Fobert - Frans 

de Schottere - Andries delmere  

Knape: Adrien van Bochoutte   

 

arrandeerders van de varwe: Gillis Deroode - Pieter de Dammere - Jacques Liebaert - Pieter 

Fobert - Gillis Buuck - Knape: Adriaen van Bochoutte  

 

Gouverneurs vande 

vulambachte: Jacob 

Waterleet  d'oude - Jan 

Verhaghe, vulder - 

Jacob van Dale - 

Knape: Charles Beurin  

 

Gouverneurs vande 

weifambachte: Pieter 

vande Peerboome, 

burghmeester vande 

commune - Jaques 

Wanten - Ghleien van 

Elstlande - Jan 

Zanneken -  

Christiaen 

Clynckemaille - Cnape: 

Pieter van Neufville  

 

Gouverneurs vande 

scheerambachte: 

Ghliein van der walle - 

jan de meulenaere - jacques Onof - Knape: Jan Baervoedt de jonghe 

 

Warrandeerders van de vlake : Jan Roens d'oude - j&an Baervoedts  d'oude - Pieter van 

Damme, drapier - Anthoeunis Cahtoire - Jaques van Waterleet de jonghe 

cnape: Bouduyn de Conynck  

 

Warrandeerders vande verckenen - Varkens 

Jooris van Lovelde - mahieu Houzeel - Boudewyn de Conynck  

 

Meetere van de lakenen, bayen ende saeyen  

Is verpacht  

 

Warrandeerders vande ghezoden ende ghebraden met datter ancleeft  

Jan Rouvroy - Frans Wyts - Baptiste van Kynderen - pieteer van Neufville - Jaques Steven - 

jaques Vasseur - jan  Baervoedt de jonghe  

Cnape: Boudwyn de Conynck  

 



Warrandeerders vanden leire 

Coirnelis Pierens de jonghe - Jacques van Renynghe - Jan Quetstroy - Rogier Steels - Izack 

Beharelle 

cnape: Jacob de Naghelaere  

 

Warrandeerders vane hoppe 

Guillaume Floor - Jan Bollaert - Jaques proventier - Gillis Pierens - Jan Mazeman de jonghe - 

Pieter Keerne - Jan Jacobssone de jonghe 

cnape: Charles Beurin 

 

 

Officieren vande ackerschade  

 

Joos de Nuwelaere inden Oosthoeck 

Pieter Ranault inden Edewaerthouck 

Jan van Neufville inde Haghebaerthouck 

Boudewyn Steyne inde Lyssenthouck 

Mahieu Huughe inden Wipperhouck  

Jan Plaetevoet inde Hellehouck 

Antheunis Quaghebeur nde Schoudemonthouck 

Jan de Pape inde Hipshouck 

Colaert Wyts inde Eeckhouck  

Maillaert Masselis inden Hamhouck 

Jacques vande Fontaien inde Pezelhouck  

 

Cnapen hebbende beslagh binnen ende buuten baillien  

Clays Wyts - Frans Rouaen - maillaert Dequidt - Clays debey - Joos Lambyn - Ghleyen 

Trysse 

 

Brandtmeesters ende warrandeerders vande brycken 

Guillaume Rouvroy - Ghleyn Diedeman - Caerle van Renynghe - jan Folcke - Clays  

merlevede - Jacob Bollaert - Jaques Floor de jonghe - Jan de langhe, temmerman - Jooris van 

Thuyne  

cnape: Maerten van Losvelde  

 

Clauwierders vande houtte 

Clays debey - Jan Dequidt filius Maillaert - frans Rouaen - Jan de Moor - Joos Lambyn  

 

Hoppezackers  

Thomas de Waghemaekr - jan van Trecht - Ghelein vande Haghe - Jan de Quidt filius 

Maillaert - Joos Lambin - Frans Rouan - Gillis van Calis -  

Bouduyn Deconinck - Clays Wyts - Gheleyn Trussesoone - jan Keersebilck- Christain 

Meerlynck - Maillaert Dequidt - Willem Vergeys 

 

Wynschrooders 

Pieter de Vryere - Gillis Waghers - Jan Quena doude - maillaer van Damme - Jan Miserole - 

Philip Fauvack - Loys Petit bergin 

 

Gaugierders van de tonnen ende vatghens  

Pieter de Vrysere - jan de Bolder  



 

Ycker vande botercuypkens  

Mauris Sys  

 

Bierwerckers vande halfve tonnen ende vatghens  

Jan van Trecht - Jan Keerssebilck - Maerten van Losvelde - Pieter Bailliu  

 

Dienaren vande heere 

Jan Quena d'oude - Maillaert van Damme - Jan Miserole - Philip Fauvacke - Loys Petit 

beghin  

 

 

Twaelf mannen vande draperie ghecooren by burghmeesters ende schepenen upden xxij ste 

decembris xvj c 1622 

 

Jan vande Zande -  Jacob van Waterleet - Jan van Heede - Jan Roens - Pieter de Dammere - 

Frans Vermote - Jacob Deberch - Christiaen Bailliu - jan van Damme -  

Willem Clynckemaille - Christiaen Zanneken - Andries de Meir 

 

10 december 1622 – De 

lening van de dis – Renten 

– SAP 397  

 

Comparerende in persone 

Lodewyck Hauwe ende 

Mayken zijne huusvrauwe,  

verkennende ende 

belydende wel ende 

duechdelick vercocht 

thebben an Guillaume 

Rouvroy, Maillaert vande 

Goosteene ende Clays 

Tlam, dischmeesers vande 

disch van Ste. Bertins 

deser stede 

Ten desen present ende 

accepterende over ende ten 

proffyte vande zelve disch  

eene erfvelicke losrente 

van xij pond parisis by 

jaere  - den pennynck zesthiene - voor de somme van sesthien ponden grooten vlamsch  

byde vercoopers thaerlieden contentemente ontfaen innegaende heden date deser danof tjste 

jaer vallen ende verschynen zal etc.  

Te lossen al teenen payemente midts uplegghende etc.  

Verbyndende daer inne een huus erfve ende catheylen staende ende ligghende inde 

Ghasthuusstraete deser stede daer de vercoopers presentelick inne woonen  -  

aboutterende van oosten Joris Looy, van zuuden Christiaen Mannen, van westen Guilaume 

Floor, ende van noorden de selve ghasthuusstraete met inninghe etc;  

Actum present Nicolais van der Doene, Jan Mazeman, Nicolais Beke, jan Jacobssone ende 

Nicolais Devos, schepenen  



Den xde decembris 1622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


