
Jaar 1637 – Register van de boeten – SAP 251  

 

56 boeten in het jaar 1636 

83 boeten in het jaar 1637 

 

SAP 251 - Folio 68 verso  

Opden 21ste january 1637  

Passchier Enten - verweerder contra den bailliu - causa officy heescher omme de boete van 

xij pond parisis ter cause den verweerder  

hem heeft vervoordert te kelderen t'zynen huuse ofte herberghe vier tonnen biers zonder 

ghehaelt t'hebben billiet van calmage - te weten een tonne bier opden 23ste ougst 1636 ende 

drie tonnen opden 14de january 1637 - contrarie t'statuut deser stede met costen  

 

24ste january 1637  

Robert Bollengier verweerder contra den bailliu - causa officy - heescher van de boete van lx 

pond parisis emmers volghens de costume deser stede -  

ter cause den verweerder hem heeft vervoordert inde maent van lauwe 1636 te maken groot 

tumult op s'heeren straeten zynde inde nacht ende daer te vechten jeghens eenighe soldaeten 

wannof den verweerder een ghequest heeft tot oopene wonde ende loopende bloede ende 

bovendien oock aldanne gheweest  in t'conflict aélwaer Henricus de Dye oock soldaet - 

dieaflivich gheworden is - wannof den manslagh anghenomen is gheweest by Jacob van 

Damme filius Jacobs - met costen  

 

Frans van Locre - verweerder contra den balliu - causa officy - heescher vande boete van lx 

podn parisis emmers in ghevolghe van de costume cause den verweerder inde maent van 

january 1636 hem heeft vervoordert inde nacht te moveren questie met diversche soldaeten 

alhier in garnisoene ligghende –  

metghaders te vechten op sheeren straeten ende eenighe vande selve soldaeten gheslaeghen 

thebben met een sailluete waermede zy ghequetst zyn gheweest tot oopene wonde ende 

loopende bloede - hebbende oock alsdanne present gheweest in t'conflict daer den manslagh 

gheschiet is inde persoon van Henricus Dye -   

apparentelick deur de selve s'verweerders questieuse ghevecht ghecauseert - met costen -  

Jan Delanghe herberghier verwerder contra den bailliu - causa officy -  

omme de boete van 24 pond parisis ter cause den verweerder hem heeft vervoordert te doen 

kelderen tzynen herberghe 9 tonnen bier zonder prealabele billiet ghehaelt thebben  vande 

calmaige contrarie tstatuut met costen.  

 

Den 28ste january 1637  

Jacob vande Fontaine - verweerder contra Caerle Wyckaert - heescher - omme de boete van  

zes ponden parisis te cause den verweerder heeft ghereden met een waghen over het coorne 

van Jacob Lucas 

 

Folio 170 - SAP 251 

Frans Thechelen filius Jans verweerder contra den bailliu  

causa officy heescher omme de boete van zes ponden parisis cause den verweerder 

vleesschelicke conversatie heeft ghehad met Cathelyne filia Jan  Deschildere met costen  

 

Frans wordt effectief veroordeelt en dient de boete te betalen  

 



Cathelyne filia Jan Deschildere voorseit - verweereghe - contra de zelve heescher omme de 

boete alsvooren ter cause zy vleescheelicke conversatie ghehadt heeft met de voorseide 

Techele - met costen 

De vereereghe kent  s'heeschers heesch  

 

Philips van Provynghe - verweerder contra Jan Devrey heescher omme de boete van iij pond 

parisis ter cause den verweerder met een besleghen waghen ghelaeden ghecommen thebben 

inde stede als de baillen ghesloten waeren contra 't statuut met costen  

 

Opden 1sten february 1637  

Frans van Blaerberghe - verweerder contra den bailliu - causa officy – heescher - omme de 

boete ter arbitraige vande juge ter cause van concubinat ende vleesschelick conversatie  

ghehadt te hebben met Jantgen filia Jacques Smaghe - met costen  

 

Folio 171 

Jaentgen filia Jacques Smagghe - verweereghe contra den zelven heescher omme de boete 

alsvooren ter cause alsvooren - met costen  

 

Opden 18de febraury 1637 

Christiaen Beuten - verweerder jeghens Jan Derré ende Louys Petitberghin heeschers 

als dienaers vande heere - omme de boete van 3 pond parisis ter cause den verweerder opden 

28 decembris laetsleden wesende sondagh ghecouttenaseert ende gheclapt heeft opde Groote 

Steenbrugghe ghedeurende den goddelicke dienst vande hooghmisse contrarie tstatuut 

met costen opden xxj maerte 1637  

 

Anthoine Burau - verweerder contra Philip Faufarque ende Jan Derré als dienaers vande 

heere - heescher omme de boete van zes ponden parisis te cause den verweerder vercocht 

heeft eenighe visch opden 8ste maerte 1637 - wesende sondagh gheduerende den goddelicken 

dienst vande hooghmisse - met costen  

 

Opden 28ste maerte 1637  

Frans Luuphondt - verweerder contra Caerle Wyckaert ende Pieter Dupuus als 

busbewaerders heeschers - omme de boete van 3 pond parisis  van wintersaet ghehauwen 

thebben byden verweerder tot den nombre van  45 vande grootte ende dickte van vyf en zes 

duymen in het bosch van .... niet ingevuld .... ten desen saysoene contrarie t'statuut deser stede 

- met costen  

Folio 172 

Opden 4de aril 1637  

Ancheel Pieren - verweerder jeghens den amptman - causa officy heescher - vande boete van 

zes ponden parisis emmers par arbitraige vande weth ter cause van vleesschelick 

gheconverseert thebben met Cathelyne Demuus - dienstmaerte van Jaques Hacke de jonghe 

met costen  

 

Upde requeste van Pieter Melis heeescher suppliant  

Jan Derré ende Philippe Faufaercque sheeren dienaeren pretenderende zeker boete over 

ghevonden ende ghesaisiert theben   de peerdebeese van Jan Bassée in zeker busdreve  - is 

gheordonneert dat s'heeren dienaeren daerby vermelt haerlieden zaecke vervolghen 

by actie naer style ende nietmin de weth by provisie ende zonder prejudictie van elcx recht 

consenteert de remonstrant de lichtynghe vande ghesaisierde peerdebeeste op zeker acte - ter 

caemer den 18de april 1637 



Pieter van Neufville stelt hem borghe voor de pretensien vande voornoemde dienaeren 

present Wenis ende Beke - actu mden 18de aapril 1637 

 

Opden 9de mey 1637  

Pieter Melis - verweerder contra Philippe Faufarque ende Jan Derré als dienaeren vande 

heere - heeschers omme de boete volghens de placcaeten dannof zynde - ter cause den 

verweerder heeft ghedaen ryden door diversche jonghe taille elsten om hout te meenen ende 

andersins zonder consent van de propriettarissen opden 17de april 1637 - met costen  

 

20 juny 1637  

Anthonis Noortover -  verweerder ende Caerle Wyckaert ende Pierre Dupuus - 

busbewaerders heeschers - omme 36 pond parisis ter cause den verweerder   12 plantsoenen 

ghehauwen heeft onder de ordinaire groote contra tstatuut - met costen  
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Pieter Talewé - verweerder contra dezelve  - verweerder omme 21 pont parisis ter cause den 

verweerder zeven plantsoenen ghehauwen heeft in t'gasthuubusch onder  de ordinaire groote 

als vooren contrarie tstatuut alsvooren met costen  

Mahieu Vallentin - verweerder contra Philip Fauvarque heescher omme de boete van zes 

ponden parisis ter cause den verweerder smaendaeghs naer Syncxen laetsleden wesende 

heiligh dagh ghevrocht heeft contrarie t'statuut met costen 

 

Simoen Clignet - verweerder  contra den amptman causa officy - omme de boete van 4 

guldens ende voorts in alsulcke breeder specie als byden placcaete op ’t stuck vande munte 

ghespecifieert is - ter cause hy een zeeuws dobbelen ende een franschen stuver ende twee 

ortgens- alles bilioen zynde - bevonden ij schele vier stuvers hem verweerder in handen 

ghegheven by d'heer .... Loot - portballiu der stede van Ypre by hem onfaen in wisselinghe  

vanden verweerder van eenen schellyng by hem Loot betaelt an eene vande domistycquen 

vanden verweerder van calchiede ghelt - alhier passeende met zyne coetsewaeghen - met 

costen.  

 

Opden 27ste juny§ 1637  

Jaques Steven - verweerder contra Philips Faufarcque ende Pieter de Clecq als dienaers 

vanden heere – heeschers - omme de boete van vyf schelle parisis van yeder eecken wisse 

daermede sverweerder fagooten ghebonden zyn  

 

Opden jste july 1637  

Maillaert Vandenberghe verweerder ende Caerle Wyckaert ende Pieter Dupuus  als 

busbewaerders  heeschers - omme de boete van drie ponden parisis van yder plantsoen 

ghehauwen tot de nombre van zeventhien alhier Sint Jansdagh laetstleden par heescher 

bevonden in sverweerders hof den 27ste juny 1637 - met de schorse noch an -  

contrarie t'statuutr met costen. 

 

Guillaume Zoens - schaepkecht van Guillaume de Bruyne - verweerder contra den bailliu 

casua officy heescher - omme de boete van zes ponden parisis ter cause hy vleesschelicke 

conversatie ghehaedt heeft met Clayse Verbrugghe filia Melchior - met costen  

Clayse Verbrugghe - verweereghe contra den zelven heescher omme de boete alsvooren ter 

cause alsboven met den voornoemde Zoens met costen  

 

Opden 6de ougst 1637 - SAP 251 - Folio 175 



Pieter Provoost - verweerder contra den bailliu - causa officy heescher- omme de boete van 

zes ponden parisis ter cause den verweerder vleesschelicke converstaite gheadt heeft met 

Francyne Joyel - met costen 

Fransyne Joyel - verweerder contra den zelven bailliu - causa offciy heescher omme de boete 

alsvooren - ter cause als vooren met de voornoemde Provoost - met costen  

 

Opden xiij septebmer 1637  

Jacob Kiecken verweerder contra den bailliu - causa officy heescher  

Ghedient van heesch par escript eodem  

Ghezien by burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe den bovenschreven 

heesch ghemaeckt by ende van weghen den bailliu caus officy heescher jeghens ende ten laste 

van Jacob Kiecken verweerder te andere ghehoort oock t'belydt ende kennisse vanden 

verweerder daerop ghedaen ende op als gheleth - de weth condamneert den voornoemde 

verweerder in een boete van xxxvj pond parisis te deelen d'een helft ten proffytte vande heere  

ende dander ten proffycte vande ghemeenen aermen deser voornoemde stede ende in de 

costen ende mysen van justitie  

Actum den xiiij septembris 1637 

 

Robert de Rycke - verweeder contra den zelve balliu heescher omme de boete van drie 

ponden parisis ter cause van gheene rekenynghe ghedaen t'hebben als vooghd over de 

kynderen van Willem de Rycke - met costen  

Jan Wanten omme ghelycke boete van twee mael iij pond parisis als vraemvooghd vande 

kynderen Philippe Ferou ter cause als vooren in tweede instantie zoo vande grootmoeder als 

moeye maternel - met costen  

Adriaen Sansen omme de boete van xij pond parsisis ter cause van niet behoorelick 

verborcht thebben de weese pennynghen van zyne kynderen  
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Christiaen Clynckemaille omme ghelicke boete van xij pond parisis ter cause als vooren - 

met costen  

Jan Schoonaert omme de boete van iij pond als vooghd vande kynderen Andries Schoonaert 

ter cause van gheen rekenynghe ghedaen thebben van zyne administratie - met costen 

Jan van Renynghe filius Jaques als vooghd vande kynderen Dierck Liebaert omme ghelicke 

boete van drie ponden parisis ter cause als vooren met costen 

Augustyn van Damme omme de boete van xij pond parisis ter cause van tnon verborghen 

van zyne kinderens weesepennyngh  

Item omme ghelicke boete van xij pond parisis als vooghd van de kyndeen Michiel vande 

Zande d'jonghe ter cause van tnon overbrynghen van de weesegoederen vande zelve kynderen 

Item omme ghelicke xij pond parisis als vooghd vande kynderen Jacob van Damme ter cause 

als vooren - met costen  

Pieter Diedeman omme de boete van xij pond parisis te cause van tnon verborghen vande 

weesepennynghen van zyne kynderen met costen  

Videa Pieter Vasseur omme ghelicke boete van dij pond parisis ter cause als vooren met 

costen 

Videa Adriaen Course omme ghelicke  boee van xij pond parisis ter cause als vooren met 

costen  

Christiaen De Witte omme de boete van iij pond parisis ter cause van gheene rekenynghe 

ghedaen thebben als vooghd van de kynderen Pieter Dewitte met costen 

Jan van Belle omme de boete van xij pond parisis ter cause van niet overghebracht thebben 

tvraemgoedt vande weesen Jan de Suep me helick xij pond parisis voer tnon verborghen van  



de zelve weesepennynghen  met costen  

Clays de Ram omme de boete van xij pond ter cause van niet oveghebracht thebben tgoet van 

zyne weesen ten weeseboucke  metghaders omme ghelycke xij pond parisis over niet 

verborcht thebbene de weesepennynghen van daer - met costen  

Michiel vande Zande djonghe omem ghelicke xij pond parisis ter cause van niet verborcht 

thebbene de weesepennynghen van zyne kynderen met costen  

 

SAP 251 - Folio 179 

Videa Mattehus de Keysere omme de boete van xij pond parisis ter cause van tnon 

overbrynghen van vraemgoederen van huer kynderen byden doodt van Petronelle haere 

dochter en ghelycke boete van xij pond parisis van t'non verborghen van dier - met costen  

Videa Gilles de Roode omme de boete van xij pond parisis  ter cause van tnon voleynden van 

haeren deel met gelicke xij pond parisis ter cause van t'non verborghen vande 

weesepennynghen van haere kynderen met costen 

Diercik Hallynck doude ter cause als vooren omme ghelicke boete van xij pond over tnon 

overbrynghen van de weezepennynghen van zyn kynderen met costen 

Anthoine Bureau omme de boete van iij pond parisis ter cause van gheen rekenynghe 

ghedaen t'hebben van zyn administratie als vooghd van de kynderen Mahieu Deen met costen  

SAP 51 - Folio 180 

Pieter Bonduelle - verweerder contra Pieter de Clercq ende Philippe Faufarcque als dienaers 

vande heere heeschers om de boete van vj pont parisis  ter cause dat zyn huusvrauwe gars 

ghesneden heeft opden sint Jans dagh laetsleden  

 

Opden 7de november 1637  

Michiel Minne verweerder contra Jan Derré als dienaer vanden heere heescher omme de 

boete van zes ponden parisis ter cause den verweerder opden tuundagh laetsleden 

ghedroncken heeft ghedeurende de vespers in t'Caetspel contra tstatuut met costen 

 

Opden xiiij november 1637  

Cornelis de Vos - verweerder contra den bailliu causa officy heescher vande boete van xxiiij 

pond parisis ter cause den verweerder gheen borghe ghestelt en heeft over den pacht van 

tgroot slaghghelt binnen deser stede ende jursidictie by hem anghesleghen in cotober 1637 

emmers binnen den tyt ghespecibeert byden placcaete ende conditien vande verpachtynghe 

danof zynde - met costen  

Pieter Jansseune - verweerder contra de voornoemde heecher vande boete van lx pond 

parisis ter cause den verweerder opden .... november 1637 ghequets heeft Joos Dammere in 

zyn hooft tot oopene wonde ende loopende bloede ende dat ontrent ten 2 heuren naer 

middernacht alles in ghevolghe vande costumen deser stede met costen  

 

folio 181  

Videa Nicolas Heyerman - verweerdereghe contra den voornoemde bailliu causa officy 

heecher Robert Proventier als pachter van de stedeassysen opde wynen mede ghevought 

vande boete van xij pond parsiis te cause de verweereghe gheen wyn en is hebbende t'haeren 

herberhe emmers drynckbaer achtervolghende t'statuut daerop ghemaeckt met costen  

Jaques Hacke - verweerder contra den baill!u causa officy heescher vande boete van xij pond 

parisis ter cause den verweerder niet en heeft verborcht de weesepennynghen van zyne 

behuwde kynderen gheprocreeert by wylen Jan de Nuwelare danof hy verweerdere de 

wedewe ghetrauwt heeft met costen 

 

Opden 18de nobember 1637 



Gilles Buuck - verweerder contra Jan Vemeulen als dienaer vande heere heescher - omme de 

boete van zes ponden parisis ter cause den verweerder opden xjste octobris laetsleden zynde 

heilighen dagh ghedroncken heeft ghedeurende de vespers ter herberghe van Jan Delanghe 

contrarie t'statuut met costen  

 

Opden xxj novembris 1637  

Chaerles Rousseau - verweerder contra den bailliu cause officy heescher omme de boete van 

xij pond parisis ter cause dat hy gheen borghe ghedaen en heeft over de weesepennynghe van 

Mahieu Flahau zyn behuwet kynt - met costen  

 

Foli 182 - SAP 251 

Baltasar Cerpy - verweerder contra den zelven heescher omme de boete als vooren ter cause 

van niet verborcht thebben de weesepennynghen vande kynderen Pieter vande Bussche met 

costen  

Andries de Saghere - verweerder contra den voornoemde heescher omme de boete van drie 

ponden parisis ter casue van gheene rekenynghe ghedaen thebben als vooghd vande kynderen 

Pieter Delbaere van hemlieden vraemgoet metghaders omme ghelick iij pond parisis er cause 

alsvooren als vooghd vande kynderen Mahieu Huughe met costen 

Jan de Wulf djonghe- verweerder contra den bailliu causa officy heescher omme de boete 

van xij pond parisis  ter cause van niet verborcht thebbene de weesepennynghe ende 

goedynghen van zyne kynderen volghede de costumen met costen  

Pieter Huughe filius Jans -  verweerder contra den zelve heescher omme de boete van drie 

ponden parisis ter cause van niet ghelicht thebben inde  qualiteyt als vooghd vande kynderen 

Jan de Wulf djonghe een vooghdiebrief vande selve kynderen binnen den tydt ghelimiteert 

byde costume deser stede met costen  

folio 183 

Andries Masselis - verweerder contra Jean Derré als dienaere vande heere – heescher - omme 

de boete van ze opnden parisis te cause van ghedroncken thebben ghedeurende de vespers 

opden 9de ougst 1637 zynde heiligh dagh in het Catspel contrarie t'statuut met costen  

 

Opden 28ste november 1637 

Clays vandebussche - verweerder contra den baillu causa officy heescher - omme de boete 

van drie pont parisis ter cause van gheen rekenynghe ghedaen thebben als vooghd van 

tvraemgoet vande weesen Pieter vande Bussche ter weeserye 1637 met costen 

 

Opden 5de december 1637  

Jaques Diedeman - verweerder contra den bailliu causa officy heescher  

Frans Bollaert - verweerder contra den voornoemde heescher 

Folio 184 

Lodewyck de Keerne - verweerder contra den bailliu casua officy heescher vande boete van 

tsetsich ponden parisis te cause den verweerder opden 27ste 9bre laetsleden ghedroncken 

heeft ghebrande wyn binnen den huuse van Jaques Steven contrarie t'placcaet daerop 

gheemaneert 

d'heer Andries Rebaut contra den bailliu  causa officy heescher 

Jan Maerten -  verweerder contra den bailiu casua officy heescher 

 

Opden 9de xbre 1637 

Pieter Lucas - verweerder contra den bailliu causa officy heescher - omme de boete van xij 

pond parisis ter cause van niet verborcht thebben de weesepennynghe ende goedynghen van 

zyne kynderen volghens de costume met costen  



 

Philipe Ferou - verweerder contra Philippe Faufarcque ende Jan Derré als dienaers vande 

heere heeschers omme de boete van zes ponden parsiis ter cause s'verweerders zoone  

gheduerende den heilighe dienst vande vespers op sint maers dagh laetsleden ghedreghen  

heeft vande huuse van Jaques Maeseman tot zynen huuse een mande vol vleesch met costen 

Jan de Bert - verweerder contra den voorseide Faufarcque als dienaere vande heere omme de 

boete van zes ponden ter cause den verweerder ghedeurende de hooghmisse opden xvden 

november 1637 zynde heilighe dagh ghedroncken heeft brandewyn binnen den huuse van 

videa Pieter Cappele met costen  

folio 185  

Opden wij december 1637  

Frans de Landsheere - verweerder contra den  bailiu causa officy heescher vande boete van 

xij pond parisis met de verbeurte van zyn netten  metghaders dat hy ghecorrigeeert wort van 

dier te cause dat hy ghevischt heeft inde vaert deser stede opde 4de desr maendt zonder 

consent alles in ghevolghe vande costumen deser stede met costen  

Renaet de Rycke - verweerder contra den bailiu causa officy heescher omme de boete van xij 

pond in een instantie ter cause van niet overhroch  thebben in handen vande thresorier voor 

tbreken van zyn ghyl - de quantieyt van bieren by hem ghebrauwen inde maendt van 

november 1637 - metghaders omme de boete van ghelycke xij pond parisis in een tweede 

instantie te cause van niet overbrocht thebben renseingbilliet vande vuytleverynghe van zyne 

bieren binnen de slve maent met costen 

Anthonis Baen omme de boete van ghelicke tweemael xij pond parisis ter cause als vooren 

met costen  

Jacob van Damme filius Jans - verweerder contra den zelve heesher omme ghelicke xxiiij 

pond parisis ter cause alsvoren met costen 

Lodwyck Keerne - verweerder contra den voornoemde heescher omme xxii pond parisis ter 

cause alsvooren met costen  

 

Folio 186 

Augustin van Damme - verweerder contra den bailliu causa officy heescher omme de boete 

van driemael vj pond parisis te cause dat hy heeft ghedaen lichten by Pieter Masseau ende 

Frans Neven vuyt syne brauweye inde naevent van de 9de laetsleden drie vaetgens bier tot 

behoufve van d'heer Jan Makeblyde - Jaques Cotteel ende Jacob de Meulenaere - zonder die 

thebbene ghedaen wercken by de ordinaire bierwerckers  metghaders omme de verbeurte 

vande selve bieren - toedien omme de boete van xij pond parisis in een instantie metghaders 

ghelicke xij pont parisis in een ander ter cause den verweerder inde selv maendt niet en heeft 

overghebrocht billiet in handen vanden thresorier voor 't breken van zyn ghyl inhoudende de 

quantiteyt vande bieren by hem ghebrauwen nochte oock renseing billiet vande uytleverynghe 

van de selve bieren conform tstatuut met costen 

Hubrecht Dellanoy - verweerder contra den voornoemde heescher vande boete van xxx pond 

parisis ter cause den verweerder alhier ghearresteert zynde byde heescher ten versoucke vande 

greffier deser stede  en is wech ghekeert ende ghebleven in zyn arrest conforme zyne belofte 

ende verbant alhier by hem ghedaen - hebbbende oversulcx arrestebrake ghecommitteert met 

costen  

Meester Anthonis Neut - verweerder contra den bailliu causa officy  

 

Op den xvjde xbre 1637  

Christiaen Moeraert de jonghe - verweerder contra den bailliu causa officy heescher vande 

boete van xij pond te cause den verweerder hem vervoordert heeft opden 4de deser te 

visschen inde schipvaert deser zodner consent metghaders den verweerder ghecorrigiert wort 



van diefte achtervolghende de costuemen deser stede boven de verbeurte van zyne netten 

daermede hy ghevisch heeft  met costen  

Jan Kiecken – verweerder contra den voornoemde heescher omme de boete van xij pond 

parisis als boven metghaders omme de correctie ende verbeurte alsboven ter cause van ten 

zelve daghe oock ghevischt thebben met costen 

Ghilein de Haene verweerder contra den bailliu causa officy heescher  

Folio 188 

Opden 19de decembris 1637  

Ghilein Maerten - verweerder contra den bailliu causa oficy heescher omme de boete van 

dertich ponden parisis ter cause den verweerder opden 14 deser ghequest heeft de huusvrauwe 

van Jacob Ellebout in haer hooft tot oopene wonde ende loopende bloede - met costen  

Jacob De landsheere filius Jans-  verweerder  contra den bailliu causa officy omme de boete 

van xij pond parisis te cause dat den verweerder sondaeghe laetsleden ghevischt heeft inde  

schipvaert deser stede metghaders verbeurte vande netten daermee hy ghevischt heeft ende 

toedien dat hy ghecorrigieet zy van diefte conforme de costumen -  

bovendien omme de boete van zes ponden parisis in een tweede instantie ter cause dat tzelve 

visschen gheschiede op een heilig dagh met costen 

Guillaume Volckgrave - verweerder contra Jan Vermeulen als dienaere vande heere – 

heescher omme de boete van 9 pond parisis ter cause van sverweerders zes coebeesten 

bevonden thebben schade doende opde Sint Jacobsdagh laetsleden - zynde helighc dagh -  in 

een haverstick van de vooroemde Beudaert met costen  

D'heer Andries Rebaut verweerder contra den bailliu causa oficie heescher 

 

 

 


