
Jaar 1579 - halmen 
 

11 januari 1579 – Halmen – kouter in de Wipperhoek - SAP 365 - Folio 200 verso  

 

D’heer Willem Dol, 

pbr ende pasteur van 

St. Jans in Poperynghe  

heift ghecocht teghen 

Wim de Rycke ende 

teghen Jaeckemyne 
zyn wyf –  

een ghemet xij roeden 

lants teenen plecke 

ligghende inden 

Wipperhouck,  

upde Coutter  - 
streckende zuud ende 

noort – tzuuthende ant 

tlant van Jacob 

Loodyck – tnoorthende 

de naervolghende 

meersch –  

de oostzyde an tlant 

van Jan Beyens – 

ghelast in iiij schele v 

deniers parisis sjaers 

den disch van Ste. 

Bertins  

Item noch een half 

ghemet xviij roeden 

mersch inden zelven 

houck, metten zuutzyde teghen tvoornoemde ghemet xij roeden, - de noortzyde half de beke – 

toosthende upden mersch van Gillis van Simpol 

Omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch den hoop – ghereet ghelt met den 

halm 

Ghealmpt over erffve met ij schele te godtspenninck – iiij pond parisis te lyfcoope 

Ten daeghe als vooren. 

 

1 maart 1579 - SAP 365 – Folio 200 verso  

 

Clays Wyts heift ghecocht teghen Lambrecht Verdoene -   

een ghemet ende twee roeden elstlandt -  

ligghende inden Edewaerthouck - erffve ende catheyl - oudt zynde vier jaeren -  

streckende metten noorthende upde Ypertraete van zuuden de hofstede van Maillaert  

Vereenoode ende thelst van Michiel Langhespeye -  

omme de somme van vichtien ponden grooten vlaemsch ende acht ponden parisis -  

xx deniers parisis te godtspennnck - vier ponden parisis te lyfcoope -  

te betaelen met een cedulle bedraghende x ponden grooten min vier ponden parisis  

Folio 201 



sprekende up Pieter 

Butsone woonende idne 

prochie van Zunnebeke 

over welcke cedulle de 

coope borghe blyft  

voor tverlies ende de 

costen vande innynghe -  

ende werd ghehouden de 

zelve e transporren 

wettelick in handen vande 

vercooper ende de  

reste bedraeghende zes 

ponden grooten vlaemsch 

metten erfvachtichede  

 

Ghealmpt over erffde den 

jste in maerte xvc lxxix 

 

 

 

 

 

 
 

30 maart 1579 - SAP 365 - 

Folio 201 

 

Jan de Meulenaere filius 

Marcx heift ghecocht teghen 

Jan Lammoot ende Jaeneken 

zyn huusvaruwe -  

onderhalf ghemet ende xv 

roeden elstlandt - erfve ende 

catheylen –  

ligghende inden Hipshouck - 

streckende metten oosthende 

upt eeckelst van Jacob 

Loodyck -  

twesthende de kinderen van 

Adriaen Zanneken - de 

zuutzyde Loys Makeblyde 

ende de noortzyde Vincent 



Languel -  

omme de somme van derthien ponden grooten tghemet -  

tende mate tende ghelde - ghereet met den halm ende vj pond vj schele teenen hooftcleede 

voor de huusvrauwe vande   vercooper -  

ij schele vj deniers t godtspenninck - de lyfcoop ten laste vande blyvere –  

tvoornoemde es ghelast in vj deniers parisis ende twee en half bunderen evene tsjaers den 

heere  

Ghealmpt voorts over erffve den xxx de in maerte xvc lxix 

 

17 augustus 1579 – Halmen – langs de stadsweddinghe  

 

Jan de Cattoore  
heift ghecocht teghen 

Frans Rondel ende 

teghen Margriete zyn 

huusvrauwe  

twee ghemeten ende 

een vierendeel lants 

ligghende inden 

Schoudemonthouck  
metgaeders den keete 

ende twoonhuus –  

 

de pertsen ter zelver 

plecke zynde 

metgaeders emmers de 

plecke alzoo die 

gheleghen is –  

de vier houcken ende de 

middelwaert - 

streckende oost ende 

west – twesthende upde 

stede weddinghe – 

toosthende 

tNieuwstraete – de 

noortzyde de 

Casselstraete – de 

zuuthende upde 

steenwech –  

alzoo tzelve van ouden 

tyden ghelast is 

omme de somme van 

hondert ende veertich ponden grooten vlaemsch - 

te betaelen met vijfven tzeventich ponden grooten vlaemsch ghereet ghelt ende voorts met een 

verbandtbrief  bedraeghende de somme van vierensestich ponden grooten  

ende over de reste - 

een pondt grooten van hoofcleet –  

noch boven dezen vier pondt vlaemsch voor een coutslaken –  

zes ponden zes schellen parisis ter lyfcoope  - iiij ponden parisis voor den aermen te 

contribueren daert cooper ende vercooper ghelieven zal  



Ghealmpt over erfve den xvij ste augusty 79  

 

17 augustus 1579 - SAP 365 - Folio 201 verso  

 

Jooris de Roode heiftt 

ghecocht tegehn Pieter 

vander Dale ende teghen 

Antonette zyn huusvrauwe 

-  

een huus erfve ende 

catheylen staende inde 

Gasthuusstraete –  

tusschen de huusynghe 

van Gheleyn Staelen 

metten oostzyde ende 

Rombout Blase metten 

westzyde ende Jan vande 

Vael metten zuthende 

ende zyn consoorten  -  

over de somme van 

vyfenvichtich ponden x 

schele grooten vlaemsch  

te betalen x ponden grooten 

met den alm ende thien 

ponden grooten te 

lichtemesse  

eerstcommende int jaer 

iiijxx  

ende de reste by thien 

ponden grooten tsjaers 

dannof teerste jaer wezen 

zal te lichtmesse 81 - ende 

zo voorts van jaere te jaere 

toter vulle betaelynghe 

vande voorseyde 55 x 

schele grooten – 

 zes ponden voor een hooftcleet - iij schele iij deniers voor godtspenninck - den lyfcoop ten 

lase vande blyvere -  

dies es voorewaerde dat de zelven Pieter mach woonen in tvoorschreven huus tot lichtmesse  

eerstcommende  zonder daer vooren yet te gheven -  

ghelast tvoornoemde huus in een huere van zeven jaeren ten prouffyte van Caerle de Roode 

voor xx tich ponden parisis tsjaers - ingaende te lichtmesse eerstcommende  

Ghealmpt voorts over erffve den xvij augusty 79 

 

17 agusutus 1579 - SAP 365 - Folio 202  

 

Kaerle Roens heift ghecocht teghen Jacob Polck ende Crestyne zyn huusvrauwe -  

twee ghemeten drie vierendeel ende xxx roen zaylant ligghende inden Schoudemonthouck - 

van oosten de hofstede van Chrispiaen de Berch - van westen de Betunestraete - van zuuden 

de beke - van noorden de Casselstraete -  



 

omme de somme van zessenveertich ponden grooten vlaemsch - ghereet ghelt metten halm  -  

te betalen met een verbandbrief bedraeghende xl ponden ter erfvachtighede –  

tvoorschreven lant es ghelast int byleven vande weduwe van Jan Makeblyde -  

ij schele te godtspenninck - zes ponden te lyfcoope - xij ponden voor een hooftcleet -  

met conditie waert datter min bevonden waere - dan voorschreven es –  

zo zal den cooper tzelve myncken vande principale somme naer advenant vande coope - 

zuuver ende onbelast vuytghewaerdt tbyleven voorschreven  

Ghealmpt voorts over erfve 

 

17 augustus 1579 – De scheperij in de Potterstraat - SAP 365 - Folio 202 verso  

 

Adriaen Vander Weyt heift ghecocht teghen Clays vander Maerle ende Jaeneken zyn 

huusvrauwe -  

een huus - erfve ende catheylen staende in de Potterstraete - ghenaempt de scherperye - 

metgaers noch een cleen huuseken staende upde erfve van Boudewyn  

Drieulx - streckende van vooren ter straete - achterwaert totten rfve van Boudewyn 

voorsnomede - van oosten Joos Vermaerle -  

ghelast in sheeren rente met zyn advenant van xxxvj schele parisis sjaers -  

omme de somme van achtien ponden grooten vlaemsch –  

boven alle lasten daerop ligghende tvoorschreven goedt es noch ghelast  

de kercke van Onse vrauwe in ix ponden parisis tsjaers -  



te betaelen twee ponden 

gooten ghereet metten halme 

-  

ende de reste by twee 

ponden grooten tsjars tot de 

vulle betalinghe - wannof 

teerste jaer verchynen zal 

den xijde van hoymaent xvc 

80 -  

vj schele parisis te 

godtspenninck - zes ponden 

voor een hooftcleet - 

 de lyfcoop ten laste vande 

blyvere –  

tvoornoemde huus es noch 

ghelast in een huer van 

zeven ofte ix jaeren ten 

prouffyte van Hylaris Vande 

Weyt voor de somme van xx 

tich ponden parisis tsjaers 

 

Ghealmpt voors over erfve 

den xvij de augusty 79 

 

 

 

 

 

 

 

31 augustus 1579 - SAP365 - folio 203 

 

Den laetsten augusty 79  

 

De weduwe van Frans vande Peperstraete 

heift ghecocht teghen Jan vande Broucke 

ende teghen  Laurence zyn huusvrauwe -  

een ghemet  landts ligghende inden 

Eeckhouck –  

in een parceel van twee ghemeten –  

noordoost vande hofstede daer Christiaen 

Merlevede -  

overleet –  

streckende metten noordhende up de dreve 

- tzuuthende daeldinghen van joncheer 

Gheleyn Bulteel -  

doostzyde talndt van Pieter ende Mahieu 

Waelz - de westzyde Cornelis van Stavele 

ende Fernandt de Breu - metgaeders zulcke 

groene catheylen als upt zelve landt staen –  



de plecke alzo die gheleghen es -  

ende dat omme de somme van derthien ponden grooten en half –  

ghereet ghelt metten halm - j schele viiij deniers te godtspenninck -  

drie ponden parisis voor tsvercoopers huusvrauwe een hooftcleet -  

drie ponden parsiis te lyfcoope - ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erffve den laetsten dach van ougst xvc lxxix 

 

Den vij septembris  

 

7 september 1579  Mahieu de Groote koopt van Colaerd De Mey - SAP 365 - Folio 203  

 

Mahieu de Groote 

heift ghecocht teghen 

Colaerd De Mey ende 

Barbele zyn 

huusvrawue –  

vyf vierendeel lants 

onder zayland ende 

mersch -  

ligghende inden 

Hipshouck - 
streckende zuud ende 

noort - metten 

noorthende an tland 

van Pieter Makeblyde 

- tzuudthende ende de 

weszyde tlandt van 

Mael van Hille -  

doostzyde Frans 

Cappoen -  

omme de somme van drie en twintich ponden thien schellynghe grooten den hoop  

ende de plecke zoo die gheleghen es -  ghereet ghelt met den halm -  

iiij schel te godtspenninck - vyf ponden voor een hooftcleet - vij pond te lyfcoope ten laste 

vande blvyere 

Ghealmpt over erffve ten daghe als vooren 

 

 

28 september 1579 - SAP 365 – Folio 164  

 

Mahieu Wemaere de jonghe heeft ghecocht jeghens Joos vander maele ende Christyne zyn 

wyff,  

een hofstede – erfve ende cathelen in de Potterstraete deser stede –  

metten huuse daerop staende ende andere drooghe cathelen daer Pieter de Haene nu ten tyde 

woonende es –  

Streckende van vooren op de voornoemde straete – achterwaerts totter erfve vande vande 

dochter van meester Bartholomeus Boeye -  

 



 
 

de zuudzyde tegens het Ynghelstraetken  ende de noordzyde thuus van Clays vande Maerle - -  

ghelast met tvierde van xxxvj schele parisis tsjaers de zelve ende in een erffvelicke losrente 

van ix pond parisis tsjaers - den penninck xvj –  

stellende Jacob Loodyck  metgaeders in tverloop van twee renten - tlaste vallende den jste 

octobris naestcomende zonder meerder last -  

om de somme van xviij pond grooten vlaemsch ghereet geldt - ij schele parisis te 

godtspenninck ende iij pond parisis te lyfcoope ten laste vande coopere  

ende in gevalle van beclach van naerhede ten laste vande blyvere –  

ghehalmpt over erfve den xxviij septembris xvc lxxxix -  

present Gheleyn Moenaert - Gillis Simoen - Gheleyn Stalin - Willem Scheire - Symon vande 

berghe ende Jacob Merlevede - schepenen  

In de marge 

De kerynghe vande naerheyt es ghedaen by de weduwe van Pieter Beausart - den derden van 

maerte xvc tachtentich - in presentie van burchmeesters ende schepenen ter bancke –  

Ghekendt 

 

 

 

25 oktober 1579 – Matheus de Fieulx koopt van Lauwyc Lammoot en Barbele - SAP 365 - 

Folio 203 verso  

 

Den xxv octobris xvc lxxix  

 

Matheus de Fieulx heift ghecocht teghen Lauwyc Lammoot ene teghen Barbele zyn 

huusvrauwe -  

eerst drie vierendeel xij reoden landts ligghende inde Hamhouck -  



streckende metten westzyde an tlandt vande weduwe van Jacob Perreboom van oost 

Christiaen Haezebaeert - metter zuuthende inde beke -  

ghelast zyn advenant in thofmanschip van Sanders Floor   

Item noch drie vieerndeel xxij roeden en half landts ligghende inden zelven houck -  

streckende metten 

noorthende an tlandt van 

Joos Costenole - 

tzuudhende inde beke - 

doostzyde Pieer van 

Eenoode - de westzyde de 

weduwe van Jacob 

Perreboom -  

ghelast in tvoorschreven 

hofmanschip den heere 

tsjaers naer zyn advenant -  

omme de somme van 

derthien ponden xl 

grooten den hoop –  

de plecke alzo die 

gheleghen es -  

den helft te betaelen 

ghereet metten alm ende 

dander helft ter 

erfvachtighede -  

iij pond parisis voor een 

hooftcleet - xx deniers te 

godtspenninck - iij pond 

parsiis te lyfcoope ten 

laste vande blyvere  

Ghealmpt over erffve  

 

 

9 november 1579 – Jacques de Fieulx koopt van Gheleyn van Honscote – SAP 365 – folio 

203 verso  

 

Den ix novembris 79  

 

Jacques de Fieulx heift 

ghecocht tegheen Gheleyn 

van Honscote doude ende 

Cristyne zyn wyf  -  

onder half ghemet endee 

thien roeden zaylandt - 

ligghende inden 

Haghebaerdthouck – 

streckende metten 

oostzyde langhs de 

Reninghelststraete – 

tzuuthende derfve van 

Steven Caenen – de 



westzyde derfve van Kaerle Creus – tnoorthende tlant van de disch van Sinte Bertens –  

Omme de somme van tweeentwindich ponden grooten den hoop – ghereet ghelt met den halm 

– j schele vj deniers parisis te gdotspenninck – xviij pond parsiis te lyfcoope – neghen ponden 

aprsiis voor svercoopers wyf een hooftcleet –  

Ghealmpt voorts over erfve den ix novembris xvc 79 –  

Dit lant es verhuert ix jaeren George de Fieulx – voor xvj ponden parsiis tsjaers  

 

9 november 1579 – Meester Pieter Robrecht koopt van Ghelein Sherjanssone – SAP 365 – 

Folio 204  

   

 
 

 
 

Meester Pieter Robrecht heift ghecocht teghen Ghelein Sherjanssone –  

eenen mersch – groot drie vierendeel ende vyfentwintich roeden – ligghende inden 

Schoudemonthouck – ten profyte van zyn kynderen vanden laetsten bedde – streckende met 

den zuutzyde langhes inde beke – metter oosthene up den mersch – ende dat omme de somme 

van derthien ponden grooten den hoop –  

te betelen ghereet ghelot – ij schele te godtspenninck – zes ponden parisis te lyfcoope ten laste 

vande kinderen –  

ghelast in xiiij schele parisis tsjaers den heere  - ende voorts zuuver goedt voor zuuver ghelt  

Ghealmpt over erffve den ix novembris 79  

 

14 december 1579 - SAP 365 - Folio 163 recto  

 

Boudewyn Wydood heeft ghecocht teghens  Maillaerd vande Eenoode als bystaende 

voocht van Maeyken de weduwe Jan Bernaerd, ende jeghens de zelve weduwe -  

metgaders jeghens Christiaen van Messensone en Clayken Berghoff - voochden van 

Corynne de dochter vande voornoemde Jan Bernaerd - 

een behuusde hofstede - erfve ende catheilen - groene ende drooghe - wertelvast ende 

naghelvast inden Hamhouck oft daerontrendt -  

wanoff een ghemet xxx roeden inde Peselhouck –  



groot van erfve onder ghers ende zaylant - vj ghemeten oft daerontrent - wanoff een ghemet 

xxx roeden inde Peselhouck –  

  

 
 

streckende zuud ende noord - doostzyde de hofstede van Pieter van Hove - de westzyde de 

noorhende Jan Daten - tzuudhende de Coppernollestraete - 

Ghelast de drie ghemeten hofstede in x pond havere 't sjaers jeghens den heere ten laste vande 

coopere -  

metgaders iij pond parisis tsjaers losrente - den penninck xvj - den disch van Boeschepe  

ende in xviij pond parisis tjsaers - ghelycke penninck xvj - jeghens Jan de Landsheere -  

wanoff in platse vande principaele penninghen beloopende xxiiij pond grooten by de 

voornoemde wylen Jan Bernaerd vande voornoemde Landsheere nyet meer ontfanghen es 

danxviij ponden grooten - 

om de somme van ix ponden grooten tghemet - thende mate thende ghelde - ghereet gelt -  

j schele v deniers te godspennynck - x schele parisis voor een hooftcleet voor de voornoemde 

weduwe ende iiij pond parisis van lyfcoope 

Ghealmpt over erfve den xiiij de december 1579 - present schepenen ter vierschare 

 

 
 

 

14 december 1579 - SAP 365 - Folio 163 verso  



 

Mahieu de Groote filius Christiaen heeft ghecocht jeghens Fransois Cappoen ende 

Janneken zyn huusvrauwe –  

een lyne xxx roeden onder meersch ende zaeylandt -  

an doostzyde van een partie ghenaemt de Bave - tzuudhende Maillaerd van Hille - 

noordhende Pieter Makeblyde  - doostzyde Philippe Quaghebeur -  ende de westzyde de 

voornoemde coopere –  

ghelast zyn advenant over vier ghemeten de heere - in iiij schele parisis tsjaers -  

zonder breeder  -  

voor de somme van lxv pond parisis - ghereet gheldt - ij schele vj deniers godspenninck - xl 

schele voor een hooftcleet ende de lyfcoop ten laste vande cooper  

Ghealmpt den xiiijde decembris 1579 - present schepenen ter siege 

 

 
 

 

 

 


