
Jaar1581 - Halmen 

 

9 januari 1581 – Hommelhof gekocht – Halmen  

 

Christiaen vande 

Ameele  
heift ghecocht 

jeghens meester 

Mahieu de Pours 

ende jeghen 

Mayken zijn 

huusvrowue  

een hommelhof – 

groot onderhalf 

ghemet xxij roeden, 

tende mate tende 

gheld –  

ligghende inden 

Eeckhouck –  

metten noorthende 

de dreve van 

mijnheer Hendryck 

Ghyselbrecht, met 

zijn complissen – 

twesthende den 

voornoemde meester 

Hendryck cum suis -  

De zuutzyde de aeldynghen van Jan Makeblyde – toosthende Jan Christiaen  

ende dat omme de somme van vijfvedertich ponden grooten tghemet,  

te betaelen met hondert guldens ghereet ende noch hondert gulden binnen veerthien daeghen 

naer de dat vande halm - 

ende de reste over de vulle betalynghe binnen drie maenden naer de date van desen –  

v schele te godtspenninck –  

voor de ghemeenen aermen een halfve rasiere coorens –  

een dobbelen spaenschen ducaet voor een hooftcleet –  

de lyfcoop ten laste vande blivere –  

dit is ghelast in twaelf penninghen parisis tsjaers tgasthuus met conditie dat de cooper  zal 

meughen van stonden an handt an tvoorschreven goedt te slaen 

Ghealmpt voort over erfve den ixste in lauwe lxxxj  

 

23 januari 1581- Jacob Beke koopt van Clays Melis en Cecile -  - SAP 365 - Folio 221 verso  

 

Den xxiij in lauwe 

Jacob Beke heift ghecocht jeghens Clays Melis ende jeghens Cecile zyn huusvrauwe -  

de helft van j ghemet zaylants ligghende inden Haeghebaerthouck  -  

ghemeene met de cooper - emmers de plecke alzoo die gheleghen es -  

de vier houcken ende de middelwaert - ghehouden in pacht by Jan Kuen -  

tzelve ghelast in een huere van zeven jaeren - de voorseide Jan voor zes ponden parisis tsjaers 

-  



omme de 

somme van 

neghen ponden 

ende thien 

schellinghen 

grooten 

tvoorseide –  

iiij schele 

parisis te 

godtspennick - 

zes ponden 

parisis voor 

een hooftcleet 

- zeven ponden 

parisis te 

lyfcoope -  

te betaelen 

tvoorseide 

ghereet ghelt met den halm -  

Ghealmpt voorts over erfve den xxiij in lauwe xvc lxxxj 

 

23 januari 1581 – Jan de Meulenaere koopt van Willem de Groote en Lyncken - SAP 365 - 

Folio 221 verso – Maenschyn  

 

Jan de 

Meulenaere 

filius Jans 

doude heift 

ghecocht 

jeghens 

Willem de 

Groote filius 

Allaerts  

ende jeghen 

Lyncken zyn 

huusrauwe –  

een half ghemet taille elst - bloote erfve ligghende inden Helhouck int Maenschyn -  

van oosten meester Mahieu de Pours - van noorden Gillis de Berch filius Jans - van zuuden 

Maillart Baes - van westen Pieter Denys –  

ghelast in zyn advenant int hofmanschip van Pieter Denys den heere tsjaers  

ende omme de somme van zeven ponden derthien schellinghen iiij deniers grooten vlaemsch -  

tende mate tende ghelde –  

xxxvj schele te godtspenninck - zes ponden parisis te lyfcoope - ende drie ponden parisis voor 

de huusvrauwe vande vercooper voor een hooftcleet –  

te betaelen de voortseide somme ghereet ghelt met den halm  

Ghealmpt voorts over erfve den 23ste in lauwe 81 
 

 

 



 

 

 

 

23 januari 1581 – Blasen Dumont koopt van Jacob vandevelde - SAP 365 - Folio 222 

 

Blasen Dumont 

heift ghecocht 

jeghens Jacob 

vande velde als 

voocht vande 

kynde van Gillis 

Bun ghenaempt 

Lyncken -  

blyckende by 

acte van  de 

consente van 

burchmeesters en 

schepenen 

vanden stede van 

Poperinghe in 

date vande xxiij 

january 81 -  

ondertekent 

Mazeman –  

te wetene tvierde inde drie deelen van achte vande catheylen van een huuse ende stallen -  

metgaeders tvierde int voornoemde vande erfve onder tvoorseide huus staende  

inde Gasthuusstraete - ghemeene met de cooper voorseit -  

streckende van vooren ter straete - achterwaert totten beke - de zyytzyd ande erfve van Clays 

vandevale ende noortzyde thuus van Jan van Bouchoutte -  

omme de somme van neghenentsestich ponden parisis tvoorseide - zuuver ghelt –  

boven alle lasten - x schele parisis voor de aermen - xxiiij schele parisis te lyfcoope - l schele 

parisis voor een hoofcleet -   

te betaelen de voorseide lix ponden binnen acht maenden naer de date van desen halm  

Ghealmpt voorts over erfve den xxiij in lauwe 81 

 



 

23 januari 1581 – Blasen Dumont koopt nog gronden - SAP 365 - Folio 222 

 

Blasen Dumont heift 

ghecocht jeghens Jacob 

vande velde ende 

jeghens Jacquemyne 

zynne huusvvrauwe -  

tvierde inde drie delen 

van achte vande 

catheylen van een huuse 

ende stallen metgaders 

tvierde int vierendeel 

vande erfve onder 

tvoorschreven staende 

inde Gasthuusstraete -  

ghemeene met den 

cooper -   

streckende van vooren ter straete  -achterwaert totten beke - de zuutzyde derfve van Clays 

vande Vale - de noortzyde  Jan van Bochoutte -   

omme de somme van neghenentsestich ponden parisis zuuve ghelt boven alle lasten -  

x schele voor den aermen - xxiiij schele parisis te lyfcoope - l schele parisis voor een 

hooftcleet  - te betaelen binnen acht maenden naer de dach van de ervenesse 

Ghealmpt ut supra 

  

23 januari 1581 – Blasen Dumont koopt nog een deel van ’t zelfde huis - SAP 365 - Folio 222 

verso  

 

Blasen Dumont heift 

ghecocht jeghens Jan Alaert 

ende Janeken zyn 

huusvrauwe -  

tvierde inde drie deelen van 

achte vande catheylen van 

een huuse ende stallen -  

metgaders tvierde int 

vierendeel vande erfve 

onder tvoorseide huus 

staende inde gasthuusstraete 

-  

streckende van vooren te 

voorseide straete - achter 

waert totten beke end 

zuutzyde erfve van Clays 

vande Vale - de noortzyde 

derffve van Jan van 

Bouchoutte -  

omme de somme van neghenentsestich ponden parisis te betaelen met twee ponden grooten 

ghereet met den halm ende de reste te paesschen erstcommende -  



l schele parisis voor een hooftcleet - x  schele de aermen - xxiiij schele parisis te lyfcoope ten 

laste vande blvyere 

Ghealmpt over erfve den xxiij in lauwe lxxxj 

 

23 januari 1581 – SAP 365 – Folio 222 verso  

 

Christiaen de Vey 

heift ghecocht 

jeghens Jan 

Quatghebeur filius 

Jans ende jeghen 

Jaeneken zyn 

huusvrauwe -  

een ghemet preter 

xxxtich roeden 

hofstede emmers 

zulck deel als hem 

ghesuccedeert es 

byder doot van zyn 

vader metgaders alle 

groene ene drooghe 

catheilen daerup 

staende –  

ligghende inde Schoudemonthouck - ghemeene met de kynderen van Jan Quatghebeur – 

streckende metter noortzyde langhes de Casselstraete – twethende Anseel Gheus – van oosten 

Ghelein Verschave –  

omme de somme van zesthien ponden voor tvoroseide – iij schele te godtspenninck – zes 

ponden voor een hooftcleet – xl schele te lyfcoope –  

te betaelen binnen acht maenden nae rde date van de erfvenynghe  

Ghealmpt over erfve den xxiij in lauwe lxxxj 

 

23 januari 1581 – Adriaen van Pourckes koopt van Martyncken Maes - SAP 365 - Folio 222 

verso  

 

Adriaen van 

Pouckes heift 

ghecocht jeghens 

Martynken de 

weduwe van 

Anthonis Maes 

ende Jan vande 

Vale - als vooght 

vande kynderen 

van de voorseide 

Anthonis –  

den helft van den huuse, scheure endee stallen metgaeders de helft vande erfve ligghende 

upde Yperdamcouttere -  

daer Adriaen voorseit nu jeghenswoordich woont -  

streckende van vooren ter straete - achterwaert totten erve vande heere -  de westzyde langhes 

de schipvaert - doostzyde derfve van Joos Denys -  



ghelast tzelve alzoot 

van ouden tyden 

ghelast es in sheeren 

rente -  

ende dat omme de 

somme van hondert 

ende thien ponden 

grooten vlaemsch - 

ghereer ghelt - 

ij schele parisis te godtspenninck - neghen ponden parisis te lyfcoope - 

Ghealmpt voorts ove erfve den xxiij in lauwe lxxxj 

 

23 januari 1581 - SAP 365 - Folio 223  

 

Jacob vande Velde 

heift ghecocht jeghen 

Jan Alaert endee 

Jaeneken zyn 

huusvrauwe  

tvierde in een half 

ghemet ende thien 

roeden zaylant 

ligghende inden 

Wipperhouck -  

ghemeene in eeen 

ghemet xx-tich roen met de kynderen van Jan de Quick ende Clays Brues ghenaempt de 

Blaser -  

streckende met de zuuthende inde waterloop - de westzyde an tlant van de kynderen van Jan  

de Roo -  

omme de somme van twaelf ponden parisis tvoorschreven - j schele te godtspennynck - 

Ghealmpt voorts over erfve den xxiij in lauwe 

 

23 januari 1584 – 

Ghelein Verschave 

koopt van Clays 

Dehaene en Mayken - 

SAP 365 - Folio 223  

 

Ghelein Verschave 

heift ghecocht jeghens 

Clays de Haene ende 

jeghen Mayken zyn 

wyff -  

onderhalf ghemet 

hofstede ligghende 

inden Helhouck –  

met alle de groene ende drooghe catyelen daerup staende -  

streckende zuud ende noort met tzuthende noorthende ende westzyde de voorseide Clays  -

doostzyde an tlandt van de kynderen van Mahieu Ghys -  



omme de somme van achten twyntich ponden thien schellinghen grooten vlaemsch - tende 

mate tende ghelde -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm -  

iiij schele te godtspenninck - acht ponden parisis te lyfcoope - xl schele parisis voor een 

hooftcleet ten laste van de blyvere – 

Ghealmpt voorts over erfve den xxiij in lauwe lxxxj 

 

Den vj in sporckele lxxxj   

 

6 februari 1581 – Meester Roberecht koopt van Jan Pieter en Maillaert Abseloon - SAP 365 - 

Folio 223 

 

Meester Pieter 

Roberecht heift 

ghecocht jeghen 

Jan Pieter ende 

jeghen Maillaert 

Abseloon als 

voochden van Jan 

Nol ende by 

consen'e  ende 

toelaeten van 

burchmeesters end schepenen vande stede van Poperinghe -  

ten prouffyte vande kynderen vande tweeden bedde -  

een ghemet zaylant ligghende inde Wipperhouck -  

streckende mette westzyde langhes de berchwech - doostzyde tlant van Jan Huughe -  

tzuuthende de stede van Gillis Pieren  - tnoorthende inde twaterloop  

omme de somme van twaelf ponden grootn tvoorseide ghereet ghelet met den halm -  

x schele te godtspennynck - drie ponden parisis den aermen ende voorts twaelf ponden parisis 

te lyfcoope ten laste vande blyvere 

Ghealmpt ove erfve den vj in sporckele lxxxj  

 

6 februari 1581 – Jaeneken Mormentyn koopt van Christiaen Platevoet  - SAP 365 - Folio 223 

verso  

 

Jaeneken de weduwe van Michiel Mormentyn heif ghecocht jeghens Anseel Meeze als 

procureur ende machtich over Christiaen Platevoet  

alst blyckt by procuratie specialle ende irrevocable ghepasseert voor schepenen der stede van 

Cassele  -  
ten date vande xxvij january lxxj - ghezeghelt met de zeghele van zaken der voorseide stede - 

in groene wasse up dobbelen sterte vuythanghende ende upden remploy gheteeckent P. 

Lansheere -  

te wetene een behuusde stede - groot zesthien ghemeten ofte daer ontrent ligghende inden 

Hellehouck metgaders alle groene ende draghende cateylen  

 - mortelvast , naeghelvast ende wertelvast - daerup staende in diverssche parcelen inden 

Wipperhouck -  
emmers naervolghende tbewys ende uytwys van zyn dellooten -  

ende dat omme de somme van derthien ponden vyf schellinghen grooten elck ghemet - tende 

mate tende ghelde -  

te betaelen met zesthien ponden grooten ghereet ghelt met den halm -  



hondert 

ponden 

grooten ter 

erfvachtighey

t ende 

neghenenveer

tich ponden 

grooten te 

baefmesse 

eerstscomme

nde int jaer 

lxxxj  

ende de reste 

over de vulle 

betalinghe 

binnen vier 

maenden naer 

de 

voornoemde 

baefmesse -  

dies es 

payement up 

principalen coop alle losrenten ende andere met tverloop van dien naer rate van tyde -  

v pond viij schele voor de aermen te distribueren daert de coopeghe ende vercooper believen 

zal -  

zessentwyntich ponden zesthien schele voor svercoopers huusvrauwe een hooftcleet -  

de lyfcoop tscoopers laste -   

Ghealmpt ove erfve den vj in sporckle xvc lxxxj  

In de marge 

Dese kerynghe van de naerheyt is ghedaen voor de twee deelen van desen coop by Andries 

Masselis ende by Jan Beyens over tderde vande voorschreven coop upde xxiij van ougst int 

jaer lxxxj -  

present burchmeesters ende schepenen ter vierschare  

De naerheyt es ghekendt Jan Beyens over de gheheel coop overmidts de absentie vande 

voonoemde Andries byde voornoemde weduwe present schepenen  

Actum als boven 

 

6 februari 1581 – Gillis van Bethleem koopt vban Pieter van Kemmele en Claerken - SAP 365 

- Folio 223  

 

Gillis van Bethleem 
heift ghecocht jeghens 

Pieter van Kemmele 

filius Jans ende 

Claerken zyn wyf -  

een vierendeel zes 

roeden lants met 

tvierde van een 

huuseken ende andere 

groene ende drooghe  



cateylen daerup staende - ligghende inde Wipperhouck -  

streckende oost ende west - metten westhende upde Betunestraete - toosthende in de beke - de 

zuutzyde de cooper -  

omme de somme van acht ponden thien schelle grooten -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm –  

waerup payement es xviij ponden parisis van refectie die an tvoorseide goedt ghedaen es -  

metgaeders betalynghe van x pennynghen - iij schele parisis te godtspenninck -  

de lyfcoop half en half -   

Ghealmpt over errve den vj in sporckele lxxxj 

 

Den ix februari xvc lxxxj  

 

9 februari 1581 – Kaerle Ingelaerdt en Pieter de Roo – lage en wederlage - SAP 365 - Folio 

223 verso  

 

Kaerle Inghelaerdt 

gheift in rechte laeghe 

Pieter de Roo filius 

Pieter drie vierendeel 

zaylants lighende 

inden Wipperhouck -  

streckende metten 

noorthende ende 

twesthende an tlant 

van Jan de Berch 

filius Pieter -  

de zuutzyde de voornoemde Pieter - toosthende de beke jeghens tlant van Christiaen Baes -  

Pieter de Roo filius Pieters voorseyt geift in rechte wederlaeghe de voornoemde Kaerle  

een half ghemet preter vier roeden hofstede met alle de catheylen daerup staende -  

ligghende inde prochie van Boeschepe onder de vierschaere van Steenvoorde  -  

 emmers alzuck recht als hem Pieter voorseyt daer van competeert -  

streckende 

zuudt ende 

noort - van 

oosten ende 

zuuden Kaerle 

de Calf - van 

westen de 

voornoemde 

Inhelaert ende 

van noorden 

de straete -  

welcke 

wederlaeghe 

ghepasseert es 

voor 

schepenen 

vande 

voorschrevene 

vierschaere 



van Steenvoorde  

blyckende byde acte van dien in date van de xxviij january xvc lxxxj -  

gheonderteekent Strasseele ende dit al zonder baete - toegheven ofte toenemen in 

gherechteghe wederlaeghe  

Ghepasseert ende ghe-erft de voornoemde laeghe by burchmeesters ende schepenen van 

Poperinghe ten ghedynghe ter vierschare den ix february lxxxj 

 

 

13 februari 1581 – Jacob Merlevede koopt van Pieter de Haene en Jaeneken - SAP 365 - Folio 

224 

Den xiij in februario 

81  

 

Jacob Merlevede 

heift ghecocht 

jeghens Pieter de 

Haene ende Jaeneken 

zyn huusvrauwe –  

den helft van eender 

hofstede - groot int 

gheheele acht lynnen 

ende xxliij roeden –  

ligghende inden 

Eeckhouck –  

met alle upgahende 

ende draghende 

boomen - de 

voornoemde Pieter 

toebehoorende 

staende upt 

voorschreven lant –  

metgaeders noch 

deen helft van eenen woohuuse mette helft vande vierstede -  

staende upen grondt vande cooper –  

streckende zuudt ende noort metten noorthende tlant vande heere - tzuuthende Jacob voorseyt 

- doostzyde Eloy Moreel - de westzydee den steenwech - 

omme de somme van tsestich ponden grooten vlaemsch - iij schele te godtspenninck - een 

spynt tarwe voor den ghemeenen aermen - xviij ponden parisis voor vercoopers huusvrauwe 

een hoofcleet - den lyfcoop te laste vande blvyere -  

dies nempt de cooper tzynen laste xxiiij ponden grooten vlaemsch weezeghelt tzynen 

competerende de weeze van Jaspar de Mol -  

derthien ponden j schele viij deniers grooten oock weezeghelt tzynnen Lampen de weeze van 

Jan de Gay -  

Item noch neghen ponden parisis  losrente ten advenante vande pennyngh veertiene 

competerende Jan Ghyselbrecht -  

mits desen moet de cooper voorschreven de voornoemde Pieter acquitteert jeghens de  

gasthuusmeesters vande gasthuuse deser stede van zeven ponden grooten ofte daer omtrent  

ende de reste meer bedraeghende dan voorseit ghereet ghelt met den halm -  

voort es hy cooper voorseyt ghehouden den vercooper te garanderen jeghens Eloy Mooreel ter 

cause van de upgaende boomen  



Ghealmpt over erfve den xij in sporckele lxxxj 

 

SAP 365 - Folio 224 

 

Pieter de Haene 

filius Roelants heift 

ghecocht jeghens de 

weduwe van Pieter 

Beausaert ende 

jeghens Clays de Lantsheere heuren bystaende man -  

een huus erfve ende catheylen staende in de Pottestaete -  

wertelvast ende naeghelvast –  

streckende van vooren achterwaert ter erfve van Lys Wekelant -  

de zuutzyde tinghelstraete van noorden de Scherperie - de erfve strack nemende upde ghevele 

van de voornoemde huuse -  

omme de somme van xxiij ponden grooten vlaemsch - te betaelen met drie ponden grooten 

ghereet ende voorts met xxiij ponden parisis tsjaers tot ne vulle betalynghe van de eerste xij 

pond grooten ende voorts de reste ende andere xij ponden grooten –  

daermede es tzelve huus berent ende ghelast -  

welcke last competeert daeldinghen van Jacob Loodyck –  

welke last zal voortaen wezen ten laste vande cooper hem validerende in betalynghe vande 

voornoemde principaele somme -  

metgaeders noch tverloop vande voornoemde rente vande jaeren 78 - 79  ende 80 – 

ooc payement zyne upde voorseide principaele somme metgaeders tloopende jaer naer rate 

van tijde - verschoten xl schele parisis –  

ooc validerende in betaelynghe upt teerste payement  

Ghealmpt over 

erfve den xiij in 

februari lxxxj  

 

Dit goedt es 

ghelast in huere 

van ix jaeren 

volghende zeker 

contract dannaf 

wezende ten 

proffyte van 

voornoemde 

Pieter de Haene 

- 

tzelve goedt es 

ghelast in zyn advenant van xxx schele parisis tsjaers den heere 

 

14 februari 1581 – Pieter van Burken  koopt van Jan de Haene en Jaeneken - - SAP 365 - 

Folio 224 verso  

 

Pieter van Burken heift ghecocht jeghens Jan de Haene ende jeghen Jaeneken zyn huusvrauwe  

twee ghemeten lants metgaeders de catheilen groene ende drooghe - ligghende inden 

Haeghebaerthouck -  



streckende metten 

noortzyde upde 

Casseldreve - de 

westzyde upde straete 

- van oosten ende 

zuuden ande landen 

van Karle Scherrier 

cause uxoris -  

ende dat omme de 

somme van xxvij 

ponden grooten 

vlaemsch  elck 

ghemet -  

ende tsurplus datter zoude moghen wezen boven de voornoemde twee ghemeten -  

te betaelen ten advenante van zessentwintich ponden grooten en half tghemet - tende mate 

tende ghelde –  

te betaelen met xxx -tich ponden grooten ter erfvachticheyt ende de reste by een jaer daernaer 

omme de vulle betalinghe -  

zuuver ende onbelast ende vuyt pachte zynde - ommelhof ende gerstlant zynde –  

x schele voor de aermen van Sint Jans ende een dobbelen ducaet in spetie voor een hooftcleet 

voor de huusvrauwe van de vercooper - de lyfcoop ten laste vande blyvere 

Ghealmpt voorts over erfve etc. 

 

13 februari 1581 Gheleyn de Waeghemaekere koopt van Clays Bekeen Cristyne  - SAP 365 - 

Folio 224 verso  

 
 

Gheleyn de Waeghemaekere heift ghecocht jeghens Clays Beke ende Crystyne zyn wyff 

twee lynnen L roen zaylant -  emmers de plecke alzo die gheleghen es inden Hipshouck -  

streckende van westen ende noorden an tlandt vande kinderen van Jan Lauwyc - van oosten 

de cooper - van zuuden tlant van Clement Haeccaes -  

omme de somme van xj ponden grooten ghelt met de halm -  

ij schele te godtspenninck - xxiij pond parisis voor een hooftcleet voor de huusvrauwe vande 

vercooper - xl schele te lyfcoope ten laste vande blyere  

Ghealmpt over erfve ut upra – 

  

xiij februari lxxxj 



 

 

13 februari 1581 – De drie Koningen – Oude markt - SAP 365 Halmen  

 
 

Frans Merlevede  

heeft ghecocht jeghens de wedewe van Jan de Gay ende Christiaen Ogier, haeren bystaenden 

man,  

ende jeghens Jan Dol als voocht van de kynderen van Jan de Gay,  

by consente van burchmeesters ende schepenen vande stede van Poperinghe,  

ter hauche ende verhooghynghe –  

een huus, erfve ende catheylen staende up de Oude markt, ghenaempt de drie conynghen, 

streckende van vooren upde voornoemde maert,  

achterwaert tot inde beke,  

de westzyde meur jeghen derfve vande heere,  

doostzyde ande erfve int ghescheet,  

de zelve wedewe van Gadyfer voorseid,  

ghehouden is ende haer naercommers ter eeuwighen te onderhouden –  

ghelast in een greepe tsjaers de heere  

ende dat omme de somme van hondert ponden grooten vlaemsch tvoorschreven te betaelen 

tghene dat de 

wedewe 

competeert –  

te wetene den 

helft met 

ghereet ghelt 

ende de reste 

de 

voornoemde 

weeze –  

ter nopende, 

zal den cooper 

behouden te 

weezeghelde 

croiserende 

ten advenante 

vande 

pennynck xvi 

–  

welcke 

peynnynghen 

hy cooper 

ghehouden 

wert up te 

legghen als de 

voorseide 



weeze huwen ofte sterven zoude –  

elcke weeze by hulder voorseide geldt –  

es noch ghelast in een losrente competerende de aeldynghen van Jacob Loodicq – 

gedraeghende ix pond parisis tsjaers de penninck xviij  

Item metten zelve huuse gaende noch vyf coutsen ten prouffyte vande cooper - vj ponden 

parsiis den ghemeene aermen ) - xij pnden parsiis voor  

een hooftcleet wanof den helft es ten prouffyte vande weduwe -  

ende adner halft de weeze - xx schele c-den roupere - xx schele voro een odtspenninck - de 

lyfcoop ten laste vande blyfvere -  

ende zulcke schult als de coope weet te heeschen tn sterfhuuse vnde voroseide Jan de gay 

wert hy goedt paryemet up de principaele somme  

Ghealmpt 

 

20 februari 1580 – SAP 365 – Folio 209 verso  

 

Den xxste in sporckele lxxxj  

Jacob De Worm heift ghecocht jeghens Christiane Waermoes ende jeghens Grenefinne zyn 

huusvrauwe –  

drie vierendeel zaylants ligghende in den Oosthouck  -  

streckende metten zuuthende upde Brugghewech - doostzyde jeghens tlantdt van Mathys de 

Nuwelaere ende de westzyde jeghens tlandt vande weduwe Jacob de Worm -  

tnoorthende opde mersch  - 

ghelast tvoorseide goedt met zyn advenant in zekeren losrente - competerende de disch van 

Ste. Bertens ende mede andere persoonen -  

ende dat omme de somme van derthien ponden grooten vlaemsch tvoorschreven -  

j schele vj deniers voor een godtspenninck - vj ponden parisis voor een hooftcleet ende zes 

ponden parisis voor den lyfcoope - de helft paeyment zynde -  

Ghealmpt voorts over erfve den xxste february 81 

 



 

6 maart 1581 – Passchier Back koopt een hofstede - SAP 365 - Folio 225 

 

Passchier Back heift 

ghecocht jeghens de 

ghemeene aeldynghen 

vanden sterfhuuse van 

Cristyne Wyen de 

huusvrauwe van Pieter 

vande Maerle vande 

vaderlycke zyde -  

te weten Anthonis de 

Moor ende 

Magdeleene zyn 

huusvrauwe 

Item teghen de 

voorseide Anthuenis 

als voocht vande kinde 

van Gillis de Moor  

Item  jeghens Cornelis Vercaemer ende jeghens Joyssyne zyn wyf  

Item jeghens Valentyn van Arn ende jeghens Cornelie zyn huusvrauwe 

Ityem jeghens Joos vande Weste ende Jacqyemyne zyn wyf 

Item jeghens Clays vande Caemere ende Mary zyn wyf  

te wetene elck byzonder tzeste deel van twee ghemeten ende een lynne hofstede ligghende 

inden Hamhouck daer Mahieu de Conynck woont metgaeders inschelyckx elck byzondere 

tzeste deel 

vande 

woonhuuse  - 

coestal - 

upgaende 

ende 

draghende 

boomen daer 

up staende -  

streckende 

metten - 

noorthende 

totten elste 

vande kynderen van Toussain Deveren - de westzyde jeghens telst van Jan vander Doene  

Ghelast de gheheele hofstede met zes ponden parisis tsjaers losrente - de penninck xvj - 

competerende Jan Platevoet  

ende dat omem de somem van achtentwitnich ponden grooten ende vier ponden parisis de 

voorseide vyf deelen -  

te betaelen deen helft metter erfvachticheyt - ende dander helft te ougst eerstcommende  - 

emmers xiij daghen daernaer onbegrepen - vier ponden parisis voor den aermen -  

Item xvj ponden parisis te lyfcoope - xl schele parisis voor den rouper - xx schele parisis de 

scriver vande contracte -  

handt ter stont an tvoorseide goedt te slaene - alle lasten upt voornoemde goedt ligghende - 

payement zynde opde principaele somme  

Ghealmpt voorts over erfve den vj in maerte lxxxj 



 

 

13 maart 1581 – De weduwe Adriaen Boelaert koopt van de weduwe van Philippe de Wailly - 

SAP 365 - Folio 225 verso – Sint Sebastiaansgilde in de Ieperstraat ?  

 

De weduwe van 

Adriaen Boelaert heift 

ghecocht jeghens de 

weduwe van Philippe 

de Wailly ende 

jeghens Anthonis de 

Wailly hueren 

bystaenden man -  

de helft van een 

huuse, erfve ende 

cateyl ligghende int 

Yperstraete  -  

streckende vande 

voorseide straete 

achterwaert totter 

erfve van Sint 

Sebastiaen  

ghilde  - de oostzyde 

Anthonis de Wailly - 

de westzyde de voorseide ghilde -  

ende dat omme de somme van vyf ponden grooten tvoorseide ghereet ghelt -  

welcke pnnynghen Gillis Heremaer ontfanghen moet over rest van weezepennynghen hem 

Gillis  

competerende ter cause van zyne wyfve - j schele vj deniers te godtspenninck  

Ghealmpt over erfve den xiij in maerte lxxxj  

 

 

3 april 1581 – Jan Daten woont in de Leverstraat  - Halmen SAP 365  

 

Jan Daten  

heift ghecocht jeghens Adriaen van Pouckes ende jeghen Jakemyncken zyn huusvrauwe,  

deen helft van eenen huuse, erfve ende catheyl metgaders de helft vander schuere ende 

stallinghen - upgaende ende draeghende boomen,  

ligghende opden Yperdamcoutter, daer den zelven Adriaen jeghenwoordelick woont,  

streckende van vooren ter straete, achterwaert metter westzyde langhes de schipvaert totte 

merschen vanden heere,  -  

doostzyde derfve van Joos Denys  

ende dat omme de somme van tacthentich ponden grooten vlaemsch te betaelen 

vyfventwyntich ponden parisis ter erfvachtigheyt  

ende voorts de reste vande voornoemde pennynghen zal de cooper onder hem houden tot 

anderstont,  

dat tproces tusschen Nicolays Cobrysse van Brugghe ende Jan Maerten van Nieupoort 

ghesleten werd  

naer vooren tvoirschreven half huus verbonden staet in handen van de voornoemde Nicolays  



ende zo wert 

tvoorseide 

proces in corte 

tydt ghewesen 

wilde ende 

tvoorschreven 

halm huus 

gheacquiteirt 

ende ontlast 

waere,  

zo moet den 

cooper 

voorschreven 

deen helft 

vande 

resterende 

somme 

betaelen 

binnen eenen 

jaere  

ende dander 

helft binnen 

twee jaeren – 

iiij schele te godtspennynck  

Xxiiij pond parisis te lyfcoope 

Ghelast tvoorseide in sheeren rente als van oude tyden 

ghelast in een huer van vichthien jaeren an Mathijs Daten te lxvj pond parisis tsjaers 

Ghealmpt over erfve den iijde aprilis lxxxi 

   

3 april 1581 – Halmen SAP 365 – Papestraat  

 

 

 

Jan Daten heift 

ghecocht jeghens 

Lauwys Makeblyde 

ende jeghens Marie 

zyn huusvrauwe, -

derfve ende thuus 

daer Frans Clibbys 

overleet ligghende 

inde Papestraete ,  

streckende van 

vooren de voorschreven straete achterwaert totten erfve van Pieter Ellieul – de westzyde Frans 

Vermote – de oostzyde Pieter Ellieul 

Omme de somme van elleven ponden ende xv schele grooten tvoorschreven – iiij schele te 

godtspenninck – vj ponden parisis te lyfcoope- 

Te betaelen zes ponden xv schele grooten ghereet ghelt ende dander vyf ponden grooten 

binnen een jaer – date deser  

Ghealmpt over erfve den iij aprilis lxxxj  



 

 

3 april 1581 - SAP 365 - Folio 226 

 

Gheleyn van Hontscote 

heift ghecocht jeghens 

Clays de Haene ende 

Mayken zyn wyf -  

twee ghemeten een 

vierendeel landts preter 

xv roen zaylandt - 

ligghende inden 

Hellehouck  

metgaders tgroene coorne 

daerup staende ghenaemt 

thofstedeken  -  

streckende metten zuutzyde an tlant van Hendryck Ghyselbrecht - toosthende tlant van Jan 

Ganseman - twesthende tlandt vande weeze van Jan Ghys - de noortzyde tlandt vande 

weduwe Gheleyn Bulteel –  

ende dat omme de somme van vierenvichtich ponden grooten vlaemsch den hoop -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm -  

ij schele iij deniers te godtspennynck - iij pond parisis voor tvercoopers wyf een hooftcleet - 

zes ponden parisis te lyfcoope -  

dit lant is ghelast in zes ponden  parsiis tsjaers den pennynck xvj - ten prouffyte van Loys 

vande Goesteene -  

twelcke last is tscoopers laste vanden erfcachtigheyt voorts 

 

3 april -1581 – Clmays de Haene koopt van Ghelein van Honscote en Cristyne - SAP 365 - 

Folio 226 verso  

 

Clays de Haene heiftt 

ghecocht jeghens Ghelein van 

Honscote ende Cristyne zyn 

wyf  - 

vyf vierendeel ende xviij 

roeden zaylandt ligghende 

inden Hellehouck -  

streckende metter zuuthende 

upden jockwech - tnoorthende 

de weduwe van Ghelein 

Bulteel - doostzyde 

daeldynghen van Frans vande 

Maerle - de westzyde derfve 

van Jaeneken Vramboult -  

omme de somme van derthien 

ponden goorten vlaemsch 

tvoorschreven ghereet ghelt met den halm - xviij denierts te godtspenninck -  

xl schele parisis om tverscoopers wyf een hooftcleet - x schele parisis te lyfcoope -  

Item boven desen mach de  vercooper hauwen zes vande beste boomkens daerup  tzelve goedt 

staen -  



handt an tvoorseide goedt te slaene van stonden an  

Ghealmpt voorts over errve den iijde in april 81 

 

3 april 1581 – Clays de Haene koopt van Jan Pieters en Pieroone - SAP 365 - Folio 226 verso  

 

Clays de Haene heift 

hgecocht jeghens Jan 

Pieters ende Pieroone zyn 

wyf -  

drie vierendeel zaylandt 

ligghende inden Hellehouck 

–  

de plecke alzo die 

gheleghen is - de vier 

houcken metten 

middelwaert –  

streckende metter 

oosthende an tland van 

ClaysMasselis - de 

zuutzyde tlant van Jan 

Ganseman -  twestzyd up de Boeschipstraete – de noortzyde de kynderen van Maillaert 

Kesteloodt -  

omme de somme van acht ponden grooten ende acht ponden parisis - xviij deniers te 

godtspenninck - xl schele parisis voor een hooftcleet ende iiij pond parisis te lyfcoope 

te betaelen ghereet ghelt met den halm -  

Ghealmpt voorts over erfve den iijde aprilis lxxxj 

 

3 april 1581 – Clays de Haene koopt van Augustyn Vermersch en Willemyne - SAP 365 - 

Folio 226 verso  

 

Clays de Haene heift 

ghecocht jeghesn 

Augustyn Vermersch 

ende jeghens Willemyne 

zyn huusvrauwe –  

een ghemet preter xviij 

roeden zaylandt 

ligghende inden 

Hellehouck  

emmers de plecke alzo 

die gheleghen is - de vier 

houcken ende de 

middelwaert –  

doostzyde ende tzuuthende ltant vand vercooper - de westzyde tlant vanden weduwe van 

Clays Scherrier - tnoorthende Marcx de Bouvere -  

omme de somme van zes ponden grooten min een daelder -  

iij schele iij deniers te godtspenninck - den lyfcoop ten laste vanden blvyere -  

te betaelen tvoorseide ghereet ghelt 

 

 



3 april 1581 – Ghelein Verschave koopt van Clats de Haene en Maeyken - SAP 365 - Folio 

227  

 

Ghelein Verschave 

heift ghecocht 

jeghens Clays de 

Haene ende 

Maeyken zyn wyf - 

onderhalf ghemet 

zaylandt ligghende 

idnen Hellehouck –  

streckende metter 

oosthende langhes 

tlandt vande 

vercooper - 

tzuuthende upden 

Casselwech - de 

westzyde tlant van Clays  de Haene voorseyt - tnoorthende tlant van Jan Dieryck -  

omme de somme van neghen ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde -  

zuuver goedt om zuuvr ghelt –  

te  betalen ter erfvachtigheyde - iij schele te godtspenninck -  

drie ponden parisis voor een hooftcleet - zes ponden parisis te lyfcoope ten laste vande 

blvyere 

Ghealmpt voort ove erfve den iij de in april lxxxj 

 

Den xden aprilis xvc lxxxj  

 

10 april 1581 – Frans de Schottere koopt van Gheleyn vander Maerle en Mayken - - SAP 365 

- Folio 227  

 

Frans de Schottere heift 

ghecocht jeghens Gheleyn 

vnder Maerle ende jeghens 

Mayken zyn huusvrauwe -  

de helft van eender hofstede 

ligghende inden 

Edewaethouck –  

groot zeven viernedel ende 

xxxtich roeden - lettel min 

ofte meer -  

emmers tende mate tende 

helde - daer Jan van 

Westbrouck nu ter tyt 

woonachtich is -  

streckende metten 

noorthende ande schipvaert - doostzyde tlant vanden heere - 

ende dat omme de somme van vierendertich ponden grooten tghemet te betalen ghereet ghelt 

met den halm -  

iij schele te godtspennicnk - neghen ponden parisis voor svercoopers huusvrauwe een 

hooftcleet - den lyfcoope dertich ponden parisis  



Ghealmpt voorts over erfve den xste aprilis lxxxj 

 

10 april 1581 – Pieter de Haene koopt van Bertel van Westbrouck en Barbele - SAP 365 - 

Folio 227 

 

Pieter de Haene heift 

ghecocht jeghens Bertel 

van Westbouck ende 

Barbele zyn huusvrauwe - 

onderhalf ghemet zaylandt 

ligghende inden Helhouck 

-  

streckende metten 

noorthende upde 

Casselstraete - doostzyde 

Christiaen Masselis - de 

westzyde Nicolays 

Ghesnes  - tzuuthende de 

kercke van Onse Vrauwe -  

ende dat omme de somme van drie hondert en zessendertich ponden parisis den hoop –  

te betaelen by vier payementen by zeven ponden frooten telcken payement  -  

wannof teerste payement vallen zal op den xix van sprockele int jaer xvc lxxxij zes weken 

onbegrepen op elck payement - 

ende alzo achtervolghende van jaere te jaere - telckens upden voornoemde xix van sprockele 

totter vulle betalynghe vande voornoemde somme ende waert dat den coopere enighe 

pennynghen beliefte van te vooren - eer dat zyn payement ghevallen wert – te betalen –  

in zulcke ghevalle al hy ghelycker tyt tzynder baete hebben in betaelen vande naervolghende 

payementen -  

midts dezen heift de voornoemde cooper verschoten xij ponden parsiis - de welcke hem 

payement zullen zyn indien hy zyne dach van betaelynghe houdt ende indien niet -  zo houdt 

hy tzelve an hem 

zelven –  

vier ponden parisis 

voor een hooftcleet 

voor de huusvrauwe 

vande vercooper -  

vl schele voor 

gotspenninck ende xl 

schele voor de 

ghemeenen aermen -  

te contribueeren daert 

de vercooper belieft 

–  

en boven desen zes 

ponden parisis te lyfcoope ten laste van de blvyere  

Ghealmpt over erfve den x aprilis lxxxj 

 

10 mei 1581 – Dieryck vande Ameele koopt van Vincent vande Ameele en Pryen - SAP 365 - 

Folio 227 verso  

 



Dieryck van de 

Ameele heift 

ghecocht jeghens 

Vincent vande 

Ameele ende jeghens 

Pryen zyn 

huusvrwwue –  

vy vierendeel lants 

ligghende inden 

Wipperhouck - 

streckende metten 

noorthende ende 

westzyde an tleen van 

Jacob Loodyck -  

de tzuythende tlant vande aeldinghen Gillis Maltheer - de westzyde Jan Huughe –  

ende dat omme de somme van achtien pdnen grooten de voorseide vyf vierendeel - tende mate 

tende ghelde - ghereet ghelt met den halm -  

iij schele te godtspenninck - vier ponden voor svercoopers wyf een hoofcleet - zes ponden 

parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere -   

Ghealmpt over erfve den x in meye xvc lxxxj 

 

17 april 1581 – Calyseken de Vynck koopt van Gheleyn vander Maerle - SAP 365 - Folio 227 

verso  

 

Clayseken de weduwe 

van Jan de Vynck heift 

ghecocht jeghens 

Gheleyn vander Maerle 

ende Mayken zyn 

huusvrauwe  

Item jeghens denzelve 

Gheleyn al voocht vande 

weeze  Jacob Vemaerle 

ende Jan Vermaerle  

Item jeghens Anthonis 

van Hee ende Clays 

Vermaerle als voochden 

van de kinde van Pieter 

Clays  

Item jeghens Passchier 

vande Broucke ende 

jeghens Christyne zyn 

huusvrauwe -  

te weetene drie vierendeel zaylant ligghende inden Hellehouck -  

streckende zuud ende noort metten zuuthende de derfve - tnoorthende daeldynghen van 

Ghelein Bulteel  - van oosten Laceloot Karels -  

ende dat omme de somme van xlviij ponden parisis  - tende mate tende ghelde -  

te betaelen tzelve vander date deser in twee maenden –  

iij schele te godtspenninck - de lyfcoop ten laste vande blyvere  

Ghealmpt over erfve den xvij aprilis lxxxj 



17 april 1581 – Ghelein Vermaerle koopt van Passchier vande Broucke en Christyne - SAP 

365 - Folio 228 

 

Ghelein 

Vermaerle heift 

ghecocht 

jeghens 

Passchier vande 

Broucke ende 

Christyne zyn 

huusvrauwe -  

zulcke actie 

ende recht als 

hy heift in een 

stick lants 

ligghende inden 

Haeghebaerthou

ck -  

ghenampt den Rommelaere  -  

ghemeene metten cooper in een ghemet preter xviij roeden lants –  

van noorden Jacob Beke - van oosten de Meesenstraete - van zuuden tgasthuus ende de kercke 

van Sint Jans -   

omme de somme van xl ponden parsisi - ghelt ter erfvachtigheyt -  

ij schele te godtspennynck - de lyfcoope ten laste vande blyvere  

Ghealmpt over erfve den xvij aprilis lxxxj 

 

8 mei 1581 – Eloy Moreel koopt van Willem de Pours - SAP 365 - Folio 228 

Den viij in meye xvc lxxxj  

 

Eloy Moreel heift ghecocht 

jeghens Willem de Pours 

filius Jooris –  

drie ghemeen twaelf 

roeden gherslandt ofte 

daeromtrent -  

de plecke alzo die 

gheleghen es –  

emmers alzo veele als de 

voornoemde vercooper 

daer heift ligghende inden 

Hamhouck ter stede daer 

Pieter vanden Heuvel 

woondt -  

streckende metten 

oosthende upt helst vanden 

heere  - van zuuden 

Matheulx de Fieulx  ende 

andere - van westen Joos 

van Costenoble -  ende van 

noorden de zelven ende 



den cooper -  

metgaeders alle de groene cateylen daerup staende - de vercooper toebehoorende -  

ghelast tvoorschreven goedt met zyn advenant int hofmanchip van de xxviij ghemeten - de 

heere tsjaers -  

ende dat omme de somme van tweeenveertich ponden grooten vlaemsch de voorschreven 

plecke zonder breeder leverynghe te moeten doen -  

zuuver boven alle heerlicke renten - lasten - tsjaers –  

ende de loopende jaerschaere van pacht vande voorschreven gront ten prouffyte vande cooper  

metten rente vande heere van de zelve jaerschaere tzynen laste -   

daer vuten gaende scoopers laste blyvende –  

xxj deniers parisis te godtspenninck –  

de lyfcoop ten laste vande blyvere  -  

voor welcke voorschreven xlij ponden grooten vlaemsch den voorschreven Eloy belooft heift 

ende belooft by desen –  

de voornoemde Pours vercooper zyne hoirs ende naercommers jaerlicx te gheldene ende  te 

betaelen eene erfvelicke rente van drie ponden grooten tsjaers –  

losselick den pennninck xiiij –  

dannof teerste jaer ende payement vallen ende verschynen zal den viij dach van lauwe  

xvc ende lxxxij ende zal voorts continueren van jaere te  jaere –  

telckenns viij in lauwe totter lossynghe van dien - 

de welcke de voornoemde Eloy vermueghen zal te doene,tallen tyden alst hem believen  zal -  

midts daer vooren teenen reyse up te legghen in goeden dankbaren ghelde –  

daermede men sprinchens penninghen vermach te betaelen –  

de voorschreven somme an tweenveertich ponden grooten vlaemsch –  

ofte emmers met een pondt grooten sjaers smaels daervoren opbrenghende ende betaelende 

xiij ponden grooten - metten crois ende verloopen naer rate van tyden -  

in ghelycker 

prennynghen 

bezettende ende 

verzekerende de 

voorschreven 

rente al wettelick 

by desen eerst 

upden 

voorschreven 

grondt erfve ende 

cateylen  

ende toedien noch 

up twee ghemeten 

ende j vierendeel hofstede ligghende van noorden an tvoorschreven landt metten cateyl 

daerup stande 

Ghealmpt vorots over erfve den viij in meye xvc lxxxj 

 

8 mei 1581 – Jaeneken Mormentyn koopt van Andries de Nuwelaere en Peryncken - SAP 365 

- folio 228 verso  

 

Jaeneken de weduwe van Michiel Mormentyn heift ghecocht jeghens Andries de Nuwelaere 

ende jeghens Peryncken zyn huusvrauwe -  

drie ghemeten en half xxxtich roeden lants onder hofstede ende zaylandt -  



ligghende inden 

Hellehouck ter stede 

daer Jacob Platevoet 

filius Jacobs ghewoondt 

heift ligghende 

ghemeene met de 

kynderen van Marten 

Denys -   

streckende metter 

noortzyde langhes telst 

van Andries voorseyt - 

de zuutzyde an tlant van 

Christiaen de Baene  - 

de noortzyd an thelst 

van Jacob van Loovelde 

- twesthende de kercke 

van onse vrauwen -  

toosthende Jan vander 

Doene  -  

ghelast in zyn advenant 

van sheeren evene rente 

–  

metgaeders in zyn 

advenant van ix schele 

parisis tsjaers penninck rente competerende de zelven heere -  

ende dat omme de somme van vichtien ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde –  

ij schele voor godtspenninck - xx schele parisis te lyfcoope - drie ponden parisis voor de 

ghemeenen aermen te contribueren daert vercooper ende de cooper ghelieven zal  

ende voor een hoofcleet voor de huusvrauwe vande vercooper xij ponden parisis -   

te betaelen ghereet ghelt met den halm  

Ghealmpt voorts over erfve den viij in meye lxxxj 

 

8 mei 1584 – Jaeneken Mormentyn koopt van Pieter de Mol en Maycken - SAP 365 - folio 

228 verso  

 

Jaeneken de weduwe 

van Michiel 

Mormentyn heift 

ghecocht jeghens 

Pieter de Mol ende 

jeghens Maycken 

zyn huusvrauwe –  

j ghemet ende acht 

roeden onder 

gherslant ende zaylant - ligghende inden Hellehouck  

ende onder hofstede daer Jan Platevoet filius Jacobs woonde –  

ghemeene met de kynderen van Jacob Denys -  

streckende langhes telst van Anries de Nuwelaere ende voorts alzoo inde voorgaende coop 

ghespecifieert staet -  

ghelast met zyn advenant in sheeren rente als vooren  



ende dat omme 

de somme van 

vichtien ponden 

grooten vlaemsch 

tghemet - tende 

mate tendeghedle 

-  

ij schele parisis te 

godtspenninck - 

xl schele te 

lyfcoope - zes 

ponden parisis 

voor de 

huusvrauwe van 

de vercooper een 

hooftcleet -  

te betaelen ghereet ghelt me den halm  

Ghealmpt voorts over erfve den viij in meye xvc lxxxj 

 

22 mei 1581 – Jan Huughe koopt van Jan Lammoot en Boudyne - SAP 365 - Folio 229 

 

Den xxij in meye 

lxxxj  

Jan Huughe heift 

ghecocht jegehns 

Jan lammoot filius 

Maillaert ende 

jeghens Boudyne 

zyn huusvrauwe 

een half ghemet 

lants ligghende in 

twee prceelen inden 

Wipperhouck - 

ghemeene met den 

coopere -  

wannof teerste 

parceel ghemene 

ligghende es groote 

ij lynnen - 

streckende metten noortzyde jeghens tlant van Jacob Lauwyck - doostzyde daeldynghen van 

Gillis Maltheere - tzuuthende den cooper - twesthende de kynderen van Clays van Kalis -  

tander perceel es groot j lynne -  ghemene ligghende als vooren -  

streckende van oosten ende van zuuden ande westmersch - de westzyde de weduwe van 

Christiaen Baes - de noortzyde Jaspar Huughe -   

ende dat omme de somme van twee en veertich ponden parisis ghereet ghelt met den halm –  

ij schele te godtspenninck - iij ponden parisis voor een hooftcleet  

ende vier ponden x schele parisis te lyfcoope –  

Ghealmpt over erfve den xxij in meye lxxxj 

 

19 mei 1581 – Noordstraat en Vyverstraat - Halmen SAP 365 - Folio 229 



 

Jan Henchyn heift 

ghecocht  

jeghen Gheleyn de 

Conynck, als 

procureur over 

Christiaen Mariaval 

filius Chrispiaen ende 

over Jan de Caesteker 

filius Clays  

als hoirs ende 

aeldynghen van 

wylen jonckvrouwe 

Marie Zannekin 

wedewe van wylen 

Christiaen Mariavael  

alst blyckt by 

procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor schepenen, raedt vander stede van Ypre 

in date van den xxvj novembris xvc tachtentich - 

ghezeghelt met de zeghele vande voochden van de zelve stede van Ypre  

up dobbelen sterte in groene wasse van thanteecken upden remploy gheteeckent Ryckebusch 

te weten tvyfste deel van een huus ende erfve  

ligghende inde Noortstraete, streckende van voorn achterwaert totten erfve van Christiaen 

Zannekin ende Cornelis van Bethlem,  

doostzyde tvyverstraetken, de westzyde Huebert Mahm  Kuer (?)  

dat omme de somme van derthien ponden parisis vlaemsch tvoorseyde vyfste deel iij schele 

par teenen godtspenninck  

welcken penningen den voornoemde coop behooren zal te rente de penning xvj wannof de 

zelve rente beghinnen zal cours  

te hebben vande date vanden xxvjste in november xvc tachtentich ende teerste jaer zal vallen 

ten verschynen den xxiiij novembris xvc lxxxj  

ende zo voorts continuelelick tot remborusement vande voornoemde rente, twelck de 

voornoemd

e cooper zal 

moeghen 

den te drie 

penninghen  

telcken up 

legghen 

vier ponden 

acht 

schelinghen 

acht 

penninghen 

grooten, 

met 

teverloop 

naer 

advenant 

ende rate 



vna tyden,  

mets welcken de voornoemde coop ghehoven wert de voorscrheven rente suffissantelcik te 

ypotequeren ende besatten opt voorschreven gheheel  

thuus ende erfve tot verzekerynghe vande voornoemde vertoogers 

 

Den xxix in meye lxxxj  

 

29 mei 1581 – Christiaen Plaevoet koopt van Ghelein de Groote en Adriaeneken – SAP 365 – 

Folio 229 verso  

 

Christiaen Platevoet 

filius Christiaens heift 

ghecocht jeghens 

Ghelein de Groote 

ende jeghens 

Adraieneken zyn wyf 

-  

onderhalf vierendeel 

lants ligghende inden 

Schoudemonthouck  -  

ghemeene met de 

kynderen van Wilem 

Quatghebeur 

metgaeders tvjde 

vanden schuere daer 

up  sraende ende 

voorts alle groene 

cateyl -  upgaende 

ende draghende 

boomen daerup 

staende -  

commende metten 

noorthende upde Casseldreve ende voorts ronysomme inde landen vande voornoemde 

kynderen –  

ghelast met zyn advenant in sheeren evene rente – alzoot van ouden tyen ghelast is –  

ende dat omme de somme van acht ponden grooten vlaemsch –  

ghereet ghelt metten halm -  

ij schele te godtspenninck - v ponden voor een hooftcleet ende drie ponden parisis te lyfcoope   

ten laste vande blvyere – 

Ghealmpt over erfve den xxix in meye lxdxxj 

 

29 mei 1581 - SAP 365 - Folio 229 verso  

 

Clays Inghelwert 

heift ghecocht 

jeghens Pieter de 

Roode als procureur 

over Boudewyn 

Drieulx ende Barbele 

svos zyn huusvrauwe 



als blyckt by procuratie specialle ende irrevocable ghepaseert voor schepenen ende raedt 

vande stede van Tpre  

in date vanden xsj january xvc lxxxj upden remploy gheteekent Ryckebusch – 

 

21 juni 1581 – Jacob Beke koopt van Pieter Clays en Kalleken - SAP 365 - Folio 230 

 

Jacob Beke heift 

ghecocht jeghens 

Pieter Clays ende 

Kallekin zyn 

huusvrauwe -  

tvierde inde helft 

van j ghemet preter 

xiiij roen lants 

ligghende inden 

Haghegbaerthouck -  

ghenampt de 

Rommelaere –  

doostzyde 

ligghende te 

Meessenstraete - de 

noortzyde den 

cooper - de 

zuutzyde tgasthuus ende de kercke van Sint Jans - ghemene met zyn consorten -  

ghelast tvoorschreven inde helft van tbyleven van Gheleyn Butseraen ende in den heure van 

vyf jaeren ten prouffyte van Jaspar de Fieulx -  

ten advenante van ij ponden grooten tsjaers tghemet -  

omme de somme van twyntich ponden parisis tvoornoemde ghereet ghelt - ij schele te 

godtspenninck -  

Ghealmpt voort over erfve den xxj in junio lxxxj 

 

21 juni 1581 – Jan Quartghebeur koopt van Jan Lammoot en Jaeneken - SAP 365 - Folio 230 

 

Jan Quatghebeur filius 

Lauwers heift ghecocht 

teghen Jan Lammoot 

ende Jaeneken zyn 

husvrauwe - 

drie vierendeel ende 

achtien roen zaylant 

ligghende inden 

Schoudemonthouck 

metter oostzyde an tlant 

van de aeldynghen van 

Gheleyn Bulteel -  

metten zuuthende an 

tlant van Anseel Meeze 

- de westzyde Jacob Loodyck - tnoorthende jeghens tlant vande weduwe van Michiel 

Mormentyn -  

zuuver goedt ende onbelast -  



omme de somme van twaelf ponden grooten vande ghemete - tende mate tende ghelde – te 

betaelen met ghereden ghelde met den alm -  

ij schele te godtspenninck – den lyfcoop ten laste vande blvyere 

Ghealmpt voort over erfve den xxj juny 81 

 

3 juli 1581 – Clays Inghelwerdt koopt van Pieteer de Roo – SAP 365 – Folio 230 

 

Clays Inghelwerdt 

heift ghecocht 

jeghens Pieter de 

Roo als procureur 

ende machtich  

over Boudewyn 

Drieulx ende 

Barbele zyn 

huusvrauwe - 

alst blykct by 

procuratie specialle 

ende irrovocable 

ghepasseert voor voocht ende schepenen ende raedt van de stede van Ypre -   

in date vande xxvj january xvc lxxxj –  

ghezeghelt met den zeghele van de voochden vande zelve stede ende upden remploy 

ghteekent Ryckebusch –  

te weten deen helft van drie ghemeten ende  j vierendeel onder gherslant ende zaylant 

ligghende inden Hipshouck ende inden Schoudemonthouck  in diverssche parceelen -   

ghemeene met den cooper –  

ende met 

tlandt 

toebehooren

de Jacques 

Pilgerem - 

by Ghelein 

Pilgherem 

afghewonne

n by  

decrete - 

wannof de 

parceelen 

ende de 

abouten 

ghespecifiee

rt staen 

inde-n halm 

wylen by Boudewyn Drieulx jeghens Lauwers Pilgherem ghecocht  

ende dat omme de somme van xxtich ponden grooten tghemet - tende mae tende ghelde -  

te betaelen ghereet met den halm met hommele –  

ten adveanten van neghenthien ponde parisis thondert -  

xxiiij schele parisis te gotspenninck -  

de lyfcoop ten laste vnde blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den iij july lxxj 



 

23 juli 1581 – De Tinkepit – Halmen  

  

Lauwyck de Berch 
heift ghecocht  

jeghens Gillis de 

Quidt, ende Jaeneken 
zyn wyf 

een lynne zaylandt 

ligghende inde 

Wipperhouck,  

ghemeene in een 

ghemet zaylant metten 

cooper – ghenaempt de 

Tyncke pit,  

streckende metten 

westhende opt lant van 

Pieter DeRoo – 

tzuuthende Jan Deroo, 

doosthende ter beke 

Omme de somme van vier ponden grooten vlaems tvoorschreven ghereet ghelt met de halm – 

ij schele te godtspenninck – xxx schele te lyfcoopen ter laste vande blyvere 

Ghealmpt over erfve ten daeghe  als vooren  

 

23 juli 1581 – Halmen – DAP 365 – De Blazere – de Waphoop  

 

Jan de Berch filius Pri 

heift ghecocht  

jeghens Gillis de Quidt 

ende jeghens Jaeneken 
zyn huusvrauwe -  

een vierendeel zaylandt 

ligghende inde 

Wipperhouck – 

ghemeene ligghende in 

een ghemet metten 

coopere ghenaempt den 

Blazere – van zuuden 

inden waterloop  - van 

noorden an de 

aeldynghen van Jacob Loodyck – van oosten Pieter Denys -  

omme de somme van twaelf ponden parisis tvoorschreven ghereet ghelt –  

ij schele parisis te godtspennynck ende xxx schele parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere - 

Ghealmpt over erfve den xxiij juli 81  

 

23 juli 1581 – Clays Olevier koopt van Augustyn Utendale en Kalleken - SAP 365 - Folio 231  

 

Clays Olevier heift ghecocht jeghens Augustyn Utendale ende jeghens Kalleken zyn 

huusvrauwe -  

een ghemet ende vyf  roeden zaylant ligghende inden Hamhouck -  



streckende zuut ende noort - 

metten zuuthende upde 

Potterstraete - doostzyde an 

tlant van Christiaen Liebaert - 

metten noorthende den disch 

–  

tvoorschreven lant licht 

ghemeene met den cooper in 

een parceel van twee 

ghemeten ende thien roen 

ende dit voorschreven lant es  

ghelast den helft int byleven 

van Willem Dalaert -  

omme de somme van thien 

ponden grooten vlaemsch 

tghemet - tende mate tende 

ghelde  -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm –  

ij schele te godtspennynck - drie ponden parisis voor een hooftcleet voor de huusvrauwe 

vande vercooper - 

ende drie ponden parisis te lyfcoope ten  laste vande blyvere -  

Ghealmpt voorts over erfve den xxiiij july lxxxj 

 

Den laetsten july lxxxj  

 

31 juli 1581 – Adriaen Mommoot koopt van Frans Looten - SAP 365 - Folio 231 

 

Adriaen Lamoot heift hecocht 

jeghens Frans Looten als 

voocht vande weeze van 

Sanders Floor -  

by kennesse ende acoorde van 

burchmeesters ende scepenen 

vander stede van Poperinghe - 

een half ghemet ende twee 

roeden gherslandt ligghende 

inden Oosthouck –  

ghemene met den cooper -  

streckende metten westhende 

upde groene straete - de 

zuutzyde ende noortyzde de 

voorseide Adriaen end toosthende de kynderen van Joos Denys -  

omme de somme van neghen ponden grooten tvoorschrevene -  

iij schele parisis te godtspenninck - xij ponden parisis te lyfcoope –  

te betaelen den helft met den halm  ende dandere helft ter erfvachtigheyt  

Ghealmpt over erfve den xxxj july 81 

 

Den xiiijden augusti lxxxj  

 



14 augustus 1581 – Clays paesschenzone koopt van Gheleyn de Coninck en Gheleyn 

Vandermaerle - SAP 365 - Folio 231 

 

Clays 

Paesschenzone 

heift ghecocht 

jeghens Gheleyn 

de Coninck ende 

Gheleyn vander 

maerle - als 

voocht van 

Martinneken 

filius Jacob 

Vermaerle ende 

jeghens de voornoemde Gheleyn ende Mayken zyn wyf over hemzelven ende als voocht and 

Claycken de dochtere van Jan Vermaerle -  

metgaeders jeghens Pieter Clays ende Cathelyne zyn huusvrauwe -  

een huus - erfve ende catheilen - preter tviij deel in derfve ende catheylen toebehoorende 

Passchier vande Broucke cum suis -  

staende in Onsen Vrauwen Cruucewech daer dheer Cornelis Vermaerle overleet -  

streckende van vooren ter straete – achterwaert totten erfve vande kercke van Onse Vrauwen - 

metten oosthende derfve tlant vande voornoemde kercke - de westzyde de coopere -   

ghelast tzelve in iiij deniers parisis tjsaers den heere -  

ende dat omme de somme van dertich ponden grooten vlaems tvoorschreven gheheel huus te 

myncken ten advenante van de voorseide somme -  

de voornoemde reserve vande voornoemde viij delen te betalen met vyf ponden grooten 

ghereet ende vyf ponden grooten tsjaers tot de vulle betalinghe -  

mits desen dat tvoorseide goedt de cooper zal moeten ... ghekendt zyn binnen de date deser 

ende de erfvachtigheyt -  

v schele te 

godtspenninck -xiij 

ponden te lyfcoope 

wannof viij pond 

parisis es tcoopers 

laste ende de reste 

payement zynde up 

tlaste payement ten 

laste van Gheleyn 

Vermaerle -  

Ghealmpt over erfve 

den xiiij augusty 

lxxxj  

ende tot 

verzekerynghe van 

de voornoemde 

payementen zo 

verbyndt de voornoemde Clays  

tvoorseide goedt ende de ij deelen vande huuse - erfve ende cateylen neffens daervan van 

vooren. 

 



14 augustus 1581 – Yperdamcoutter en het Streckstraatje – Halmen  

 

Jan de Dammere  
heift gecocht 

jeghens Pieter van 

Bethleem ende 

Gheleyne zijn 

huusvrouwe –  

te weten tvde in 

tvierde vande erfve 

ende stede daer 

Clays vande 

Eenoode te 

woonen plach – 

ligghende upde 

Yperdam coutter 
metgaeders vde 

inde helft vande 

drie delen van viij 

inde catheilen, 

staende van vooren 

achterwaert tot 

Streckstraetken 
metten oostzyde de 

weeze van 

Matheus de Pape, -  

ghelast tvoorseide in coutterrente den heere tsjaers naer zijn advenant –  

Item noch tvde int veride van een half ghemet preter iiij roeden elstlant ligghende inden 

Oosthouck, streckende metten oostzyde jeghrens thelst van Abel vande Ammeele – van 

noorden Cornelis van Bethleem – metgaders alzulcke tachterheden als binnen viiij jaeren 

zoude mueghen verloope zijn van zelven goede tscoopers prouffyte 

Omme de somme van vierentwyntich ponden parisis tvoorschreven ghereet hgelt met de halm 

Ij schele parisis voor een godtspenninck 

Ghealmpt over erve den xiiij van ougstmaent  

 

14 augustus 1581 – Frans de Vroede koopt van Gheleyn Sherjanssone - SAP 365 - Folio 231 

verso  

Den xxj van ougstmaent  

 

In de marge: Niet ghealmpt  

Frans de Vroede heift 

ghecocht jeghens Gheleyn 

Sherjanssone filus Willems - 

vier lynnen ende xiiij roeden 

elstlandt ligghende inden 

Hellehouck inde 

Comapngie -  

streckende met de noortzyde 

int waterloop - de westzyde tKerckehelst van Onsen vrauwen - toosthende ende de zuutzyde 

jeghens thelst van Pieter Makeblyde -  



te weten de bloote erfve van welcken elstlande de taillie houdt zyn ten daeghe van desen halm 

ende indien is vercocht Maillaert de Haene -  

te zeven jaeren ofgaende –  

ende dit omme de somme van zeven ponden grooten ghereet ghelt met den alm -  

ij schele te godtspenninck - den lyfcoop ten laste vande blyvere  

Ghealmpt over erfve ut supra 

 

21 augustus 1581 – Passchier Back koopt van Pieter Christiaen - SAP 365 - folio 232 

 

Paschier Back heift 

ghecocht jeghens 

Pieter Chrisiaen als 

procureur ende 

machtich over ende 

vuter naeme van 

Philips Baert filius 

Jans ende Loyze zyne 

huusvrauwe -  

als blyckt by 

procuratie specialle 

ende irrevocable 

ghepasseert voor 

burchmeesters ende 

schepenen vande stede 

van Poperinghe -  

in daete vanden 

derthiensten augusty 

in tjaer xvc lxxxj –  

volghende tregister vande caemer van procuratien - 

Eerst een ghemet ende xxxj roeden lants ligghende inden Wipperhouck - de noortzyde de 

stede van Pieter Denys - ende tnaervolghende landt - de zuutzyde Willem de Rycke - 

toosthende Willem voorseyt  

Item noch bewest van daer twee lynnen ende xxxiiij roeden zaylants inden zelven houck - de 

zuutzyde Willem de Rycke - de noortzyde Andries Masselis - toosthende ene twesthende 

tvoorschreven landt - 

Item noch onderhalf ghemet ende xxx roeden zaylants inden zelven houck - de westzyde 

Willem de Rycke - doostzyde Andries Masselis ende Willem de Rycke - tnoorthende inde 

beke -   

Item noch een ghemet ende vyf roeden zaylandts inen zelven houck - doostzyde - tnoorthende 

ende de westzyde Pieter Denys - tzuuthende tvoorschreven landt -  

somme van lande vier ghemeten en half -   

ende dat omme de somme van veertich ponden grooten vlaemsch - tvoorseide ghereet ghelt 

met den halm -  

drie ponden parisis voor de ghemeenen armen - den lyfcoop ten laste vanden blyvere -  

Ghealmpt over erfve den xxj van ougst lxxxj –  

de loopende jaerschaere ten prouffyte vande cooper. 

 

 

21 augustus 1581 – Jan Daten koopt van Maillaert Scherrier en Maertyncken - SAP 365 - 

Folio 232 



Jan Daten heift ghecocht 

jeghens Maillaert 

Scherrier ende 

Maertyncken zyn 

huusvrauwe metgaeders 

jeghens Jan vande Vale 

als voocht vande 

kynderen van wylen 

Anthonis Maes –  

by consente van 

burchmeesters ende 

schepenen deser stede als 

oppervoochden -  

te wetene tzeste van een 

huuse - erfve ende catheylen -   

ligghende opde Yerdamcouttere daer jeghenwoordich Mathys Daten woonachtichig es -  

streckende van vooren achterwaert totten erfve vande heere -  

de westzyde langhes de beke - de oostzyde derfve van de aeldynghen van Joos Denys -  

ghelast in sheeren rente met zyn advenant als van ouden tyden -  

omme de somme van dertich ponden grooten tvoorseide -  

de voorgaende penninghen te nemen te weezeghelde -  

eenen termyn van drie jaeren dannaf crois ghevende ten advenante vande penninck zesthiene - 

v schele te godtspenninck - de lyfcoop ten laste vande blvyere  

Ghealmpt over erfve den xxj augusty lxxxj 

  

2 oktober 1581 – De Steenbrugge in de Potterstraat – Halmen  

 

Loys vande 

Goosteene 
heift 

ghecocht  

jeghens Jan 

Hauwe 

ende 

Mayken 
zijn 

huusvrouwe  

een huus, 

erfve ende 

cathelen staende inde Pottertraete ande steenbrugghe  

dtreckende van voorenste achterwaert totter erfve van Jooris vande Goesteene, metter 

zuudtzyde inde beke ende dat omme de somme van tweenvichtich ponden grooten te betaelen 

vande erfvachticheid in een jaer – thien pondg rooten vlaemsch ende van dien voorts van jaere 

te jaere tot te vulle betaelynghe teghen thien ponden grooten tjaers  

thien schelle voor een godtspenninck –  

xij ponden parisis voor een hooftcleet –  

xiiij ponden ende xiiij schele parisis ten lyfcoope  

Ten laeste van de blyvere 

Ghelast als van ouden tyden ghelast es 

Ghealmpt voorts over erfve den ijde octobris lxxxj  



 

17 oktober 1581 – Alaert de Roode koopt van Frans Lebbe en Martyncken - SAP 365 - Folio 

232 verso  

 

Den xvij octobris lxxxj  

Alaert de Roode heift ghecocht jeghens Frans Lebbe filius Pieters ende jeghens Martyncken 

zyn huusvrauwe -  

vyf lynnen landts hommelhof zynde ligghende inden Hipshouck -  

metgaders de catheylen daer up staende - metgaders tmes daerup ligghende -  

streckende zuud ende noort - metten oosthende up tlant vande aeldinghen vande huusvrauwe 

van myeester Henderyck Ghyselbrecht – twesthende tProvenstraetje - de zuutzyde tlant van 

Pieter van Stegghele - de noortzyde tlant vande vercoopers - 

omme de somme van drieenveertich ponden thien schelle grooten elck ghemet -  

tende mate tende ghelde –  

ghereet ghelt met den halm –  

v schele te godtspenninck - een roosenobel in spetie voor een hooftcleet -  

de lyfcoop ten laste vande blyvere  

 

In de marge  

Deze partie van 

lande is ghelast by 

de coopers jeghens 

Jacob Quatghebeur 

filius Chrispiaens -  

daer de 

voornoemde rente 

ghesuccedeert was 

int sterfhuus vande 

voornoemde Jooris 

de Berch filius 

Gillis ende by dien 

tvoorseide last hier 

ghevoyert met als 

clerck ten 

verzoucke van 

beede partyen  

toorconde desen 

28ste february xvc 85  

J. Beyens 

 

17 oktober 1581 – De weduwe van Sint Pol koopt van Jacob Kesteloot - SAP365 -Folio 232 

verso  

In de marge  

Deze kerynghe 

es ghedaen by 

Jacob Kesteloot 

filius Roberts 

upden viij dach 

van maerte xvc 

lxxxij - present 



burghmeesters en schepenen te vierschaere  

 

De weduwe van Gillis van Sint Pol heift ghecocht jeghens Jacob Kesteloot ende jeghens 

Jaeneken zyn huusvrauwe -  

Item jeghens Antheunis de Schoemakere enee Jaeneken zyn huusvrauwe -   

een behuusde hofstede met alle groene ende drooghe catheylen daerup staende - wertelvast 

moortelvast ende naeghevlast -   

Folio 233  

ligghende inden Helhouck - groot van lande vichthien ghemeten ofte daeromtrent -  

tende mate tende ghelde -  

ligghende in diverssche parceelen -  

ghelast met twaelf ponden parsiis tsjaers losrente - den penninck xvj - ten prouffyte vande 

gasthuuse dese stede -  

Item noch in zes ponden parisis tsjaers losrente - den penninck xvj - competerende tzelve 

gasthuuse -  

Item noch in neghen ponden parisis losrente - de penning xvj - ten prouffyte van Christiaen 

Melis - 

Item noch in drie ponden parisis tsjaers losrente - den pennicnk xxvj - competerende Pieter 

Fobert -   

Item noch in sheeren rente alzoo tzelve van ouden tyden  ghelast es -  

omme de somme van 

elleven ponden grooten 

vlaemsch elck ghemet - 

tende mate tende ghelde - 

alzoo tvoorseit es -  

vij schele tot een 

gotspenninck - zes 

ponden parisis te 

distribueren daert de 

coopeghe believen zal -  

voor elck huusvrauwe 

vande vercoopers een 

pondt vlaemsch tot een 

hoofcleet -  

achtien ponden parisis 

voor de lyfcoop ten laste 

vande blyvere  

Ghealmpt voorts over 

erfve den xvij octobris xvc lxxxj 

 

23 oktober 1581 – Jan Falcke koopt van Guillaume van Bambeke en Maeyken - SAP 365 - 

Folio 233 

 

Den xxiij octobris  

 

Jan Falcke heift ghecocht jeghens Guilaume van Bambeke filis Jans ende Maeyken zyn 

huusvrauwe -  

twee ghemeten  ende j vierendeel elstlant ligghende inde proche van Sint Bertens inde 

Hamhouck -   

metten eecken van thien duumen ofte daer onmtrent daerup staende -  



ghereserveert de taillie ghemeene in vier ghemeten en half met Cornelis van Voorbraecke -  

 

streckende metten westzyde an thelst van Jan Godduut - tnoorthende opde eeckelst benoorden 

de hofstede van Jacob vande Voorde - toebehoorende Clays ende Passchier Wyts -  

zuuver erfve –  

omme de somme van zeven ponden grooten tien schellinghen grooten tghemet - tende mate 

tende ghelde - te betalen ter ervynghe -  

ij schele ix deniers te 

godtspenninck - drie 

ponden parisis voor 

een hooftcleet voor de 

huusvrauwe vande 

verooper -   

ende de lyfoop ten 

laste vande blyvere  

Ghealmpt over erfve 

den xxii!ij octobris 

lxxxj 

 

In de marge  

Deze kerynghe es 

ghedaen by Jan van 

Bambeke up den viij 

van maerte xvc lxxxij 

present burchmeesters 

ende schepenen ter vierschaere   

 

30 oktober 1581 – Jacob de Roo koopt van Mahieu vander Peperstraete en Mayken - SAP 365 

- Folio 233  

Den xxx ste october  

Jacob de Roo filius 

Christiaens heift 

gheocht jeghens 

Mahieu vander 

Peperstraete ende 

teghen Mayken zyn 

huusvrauwe  -  

de helft van zeven 

vierendeel ende 

thien roeden 

gherslant - 

metgaeders de helft 

van de groene 

catheylen daerup 

staende -  

ligghende inde 

Lyssenthouck - 

ghemeene met 

Maelken de weeze 



van Pieter vande Peperstraete -  

streckende zuud ende noort - tzuuthende tlant van Mahieu Vrambout - metten northende 

oostzyde ende westzyde an tlant van de coopere -  

ende dat omme de somme van achtien ponden thien schele grooten tvoorseide -  

te betaelen met thien ponden grooten ghereet met den halm  

ende de reste binnen drie maenden -  

naer de date van desen -  

xx schele te godtspennyck - zes ponden parisis voor svercoopers huusvrauwe een hoofcleet -  

de lyfcoop ten laste vande blyvere mits conditie dat Jacob Willems zal moeten weren tzyn 

prouffyte de coppillie van de haeghe  naer pachtersgheghyse -   

Ghealmpt over erfve ten daeghe als vooren 

 

6 november 1581 – Het sterfhuis van Anseel Meese koopt van Jan Loy -  SAP 365 - Folio 233 

verso  

Den vj novembris lxxxj  

De ghemeene aeldynghen 

vanden sterfhuuse van 

Anseel Meese hebben 

ghecocht jeghens Jan Loy 

doude over hem zelve 

ende als procureur over 

Cathelyne Schodyts - zyne 

huusvrauwe -  

blyckende by letteren van 

procuratie specialle ende 

irrevocable ghepasseert 

voor burchmeesters ende 

schepenen vande stede van 

Loo -  

in date vanden vden van 

novembris xvc lxxxj –  

gheseghelt met  de zeghele 

van zaken vande 

voorschreven stede in 

groene wasse up dobbelen 

sterte  vuythanghene upden remploy gheteekent J. Haeron -  

een ghemet ende lxj roeden onder mersch ende upperlandt ligghende inden Hipshouck -  

streckende metter westzyde langhes tlant van Jan Chrispiaen  - doostzyde de weduwe van 

Sanders Floor - tzuuthende de voornoemde weduwe - tnoorthende int waterloop  

ende dat omme de somme van twaelf ponden grooten vlaemsch tvoorseide -  

ij schele parisis voor een godtspenninck - xxiij ponden parisis voor een lyfcoop -  

te betaelen tvoorseide ter erfvahtigheyde –  

metgaders datde voornoemde aeldynghen ghehouden werden den cooper te beuren in 

betalynghe twee rasieren coorens - poperynsche mate - tot xij ponden parisis elcke rasiere -  

ende dit al ten laste vande blyvere 

Ghealmpt over erfve den vj novembris lxxxj 

 
Den xij novembris lxxxj –  

 

 



Kaerle Doen koopt land - SAP 365 - Folio 233 verso  

 

Kaerle Doen heift 

ghecocht jeghens Pieter de 

Rycke ende jeghen 

Janneken zyn huusvrauwe  

ende jeghens Cornelis van 

Losvelde ende 

Jaecquemyne zyn wyf  

ende jeghens Cristyne de 

weduwe van Hubrecht 

Timmerman  

ende jeghens Cornelis van Losvelde hueren bystanden voocht  

Eerst de drie deelen van sessen van tvierde van drie ghemeten en half ende zessetwintich roen 

landts ande oostzyde vande hofstede daer Kaerle Vutset woondt inden Hamhouck -  

met ghelycke delen vande oostzyde vande huuse mette upgaende ende draghende boomen 

daer up stande - ghemeene met Mahieu Voet -  

streckende metten zuuthende upde Pottestraete - doostzyde Willem de Snepere -   

Item noch de drie delen van zesse van tvierde van vier ghemeten ende dertich roeden 

zaylandts inden voornoemde houck -  

streckende met de zuuthende inde voornoemde straete - doostzyde tGroene Straetken - de 

westzyde Christiaen Liebaert -  

Item de drie delen van zesse van tvierde van twee ghemeten j vierendeel acht roen zaylandt 

inden voornoemde houck -  

streckende metten 

oostzyde upt Groene 

Straetken - de 

zuutzyde de disch van 

Sint Bertens  - de 

noortzyde Willem de 

Snepere -  

ende dat omme de 

somme van vichthien 

ponden grooten 

vlaemsch - tvoorseide  

- ghelt ter 

erfvachtigheyt -  

iij schele te 

godtspenninck - voor 

elck vande 

huusvrauwen vande 

voornoemde 

vercoopers xl schele parisis - veerthien ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere 

Ghealmpt voorts over erfve den xij novembris lxxxj 

 

12 november 1581 - SAP 365 - folio 234  

 

Kaerle Doen heift ghecocht jeghens Cornelis van losvelde ende Jaecquemincken zyn vyf  

Item jeghens Pieter de Rycke ende Jaeneken zyn wyf  



Ende jeghens de 

weduwe van 

Hubrecht 

Timmerman 

metgaeders 

jeghens Cornelis 

voorseit hueren 

bystanden man -  

de drie delen van 

drie en twintich 

roeden elstlant -  

ghemeene met 

de cooper ende 

de weeze van 

Gheleyn Sherjanssone -  

ligghende inden Hipshouck - metgaeders de cateylen daerup staende -  

metten oostzyde jeghens tlant vande weduwe  

ende dat omme de somme van vyf ponden grooten vlaemsch tvoorseide te betaelen te 

erfvachtigheyt -  

ij schele parisis te godtspenninck - vier ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den xij novembris lxxxj  

 

Den xix novembris lxxxj 

 

19 november 1581 – Willem vande Muelene koopt niet van Pieter vande Walle en Cateleyne - 

SAP 365 - Folio 234 

In de marge 

Dese kerynghe es 

ghedaen by 

Christiaen 

Coolsade  

upden viijde van 

maert xvc lxxxij - 

present schepenen 

ter vierschaere 

ende ghekendt 

 

Willem Vander 

Muelene heift ghecocht jeghens Pieter vande Walle ende Cateleyn zyn huusvrauwe ende  

jeghens Jacob Bostiaen ende Mayken zyn wyf -  

te weten drie vierendeel lij roeden hofstede ende zaylant gheleghen inden Lyssenthouck -  

ghemeene ende onverdeelt met de jonckste kynderen van Jan Mortier metgaeders tadvenant 

vande cateylen - groene ende drooghe daerup staende -  volghende de deelloote van de 

vercoopers -  

tzelve voornoemde lant ligghende in diverssche parceelen - ghelast met zyn advenant in zes 

ghemeten in achtien ponden parisis tsjaers - de penninck xvj  - ten prouffyte van de weduwe 

Christiaen Baes ende tgasthuus van Poperinghe -  

ten laste vande cooper ende tverloop van dien tsydert de baefmesse laetsleden –  



omme de somme van jc xx ponden parisis - ij schele iij deniers te godtspenninck - de lyfcoop 

ten laste vande blyvere  - te betaelen ghereet ghelt met den halm - met fransche croonen ende 

permissie  

Ghealmpt over erve den xix novembris lxxxj 

 

19 november 1581 – Jeaneken Mormentyn koopt van Cornelis Buedaert - SAP 365 - Folio 234 verso  

  

Jaeneken de weduwe van Michiel Mormentyn heift ghecocht jeghens Cornelis Buedaert over hem 

zelven  

ende als procuruer machtich over Jaeneken filia Jacob Zanneken zyn huusvrawue 

alst blyckt by procuratie specialle ende irrevocable ghepasseert voor burchmeesters ende schepenen 

vande stede van Cassele -  

in date vande xvij novembris xvc lxxxj -  

gheseghelt met de zeghele van zaken vande voornoemde stede in groene wasse up dobbelen sterte 

vuuthanghende ende upden remploy gheteekent Pieter Lantsheere  -  

eerst onderhalf ghemet elstlant inden Peselhouck - ande oostzyde vande .... ?  

streckende zuud ende noort - tnoorthende de schipvaert -  

doostzyde tlant van Mathys van Hee - de westzyde Frans de Schottere  

met de taillie daerup staende - zuuver ende onbelast  

Item de helft van j ghemet ende xx roeden elstlandt ligghende inden Lyssenthouck - zuut ende noort -  

ande aeldinghen van Joos vande Broucke ghemeene met de aeldinghen van Gillis de Zelvere - van 

oosten thelst van Loys Makeblyde -  

omme de somme van xviij ponden grooten thegmet - tende mate tende ghelde -  

te betaelen met ducaten ende milerest ( ? ) ghereet met den halm  

xl schele te godtspenninck - xviiij pond parisis te lyfcoope –  

 vj ponden parisis voor een hooftcleet voor de huusvrauwe van de vercoopere -  

de helft van themet xx roeden is noch twee jaeren in pacht in handen van Jan Jacobssone voor v pond 

vij schele den hoop -  

wannoff de coopeghe de jaerlicxsche pacht ontfanghen moet  

Ghealmpt over erfve den xix novembris lxxxj 

 

19 nov ember 1581 – Christyne van Hee koopt van Frans van Beveren - SAP 365 - Folio 234  

 

Christyne de weduwe van Jan van Hee heift ghecocht jeghen Frans van Beveren ende Martyne zyn 

huusvrauwqe  -  

ende jeghens den voornoemde Frans als voocht van Clays de zone van Jan Scherrier by consente van 

burchmeesters ende schepenen vande stede van Poperinghe -  

eerst de helft van ij lynnen lij roeden lants ligghende inde Hamhouck -  

tnoorhende de stede van Juliaen Wuyts - doostzyde Pieter Lamelis -  

Item de helft van j lynnen preter iij roeden inden zelve houck int hofstede daer Jan de Wede woond - 

doostzyde tlandt van Thomaes de Conync -  

Item den helft van een half ghemet inde zelve houck - toosthende anden Daelmaerdt - de zuutzyde an 

thalf huus - de halve schuere - de helft vande coestallen ende vande vierstede de helft  - 

omme de somme van twaelf ponden grooten vlaemsch - ghereet ghelt met den halm -  

midts conditie ten  bespek ende waert by aldien dat te voornoemde vercoopers storven zonder zone 

achter te laeten van huerlieden beeder persoon ende de voornoemde penninghen van xij ponden 

grootene wederomme zullen keren inde tronck ende buuck daer vuyt dese parceel van lande 

ghesprooten zyn  

Ghealmpt over erfve den xix in novembris 81. 

 

19 novembe 1581 – De weduwe van Hee koopt van Frans van Beveren - SAP 365 - Folio 234 

 

De zelve weduwe van Jan van Heede heift ghecocht jeghens Frans voorzseit vuer hem zelve ende als 

voocht van Clays de zone van Jan Scherrier -  



by consent van burchmeesters ende schepenen als vooren -  

de helft van een huuse ene erfve gheleghen upde Casselstraete - mortelvast - naeghelvast ende 

cavelvast  -  

streckende vande straet achterwaert totten erfve van Gillis van Sint Pol -  

van noorden derfve van Robert Bourry - van zuuden Quinten de Lateau -   

Item noch de helft van drie vierenndeel elstlant ligghende inden Wipperhouck - doostzyde Pieter 

Denys - tzuuthende Christiaen Masselis - ghemeene met de coopeghe  

ende dit omme de somme van xxviij ponden grooten vlaemsch  - tvoorseide te betaelen den helft die 

Frans vande Beveren competeert ter erfvachticheyt  

ende dander helft de weeze competerende zal de coopeghe vuer haer houden tot den tyt dat de 

voornoemde weeze huwen zal -  

ij schele iij deniers te godtspenninck - j pond grooten voor een hooftcleet - ende  

j pond vlaemsch voor een hoedt –  

zes ponden parisis te lyfcoope - de catheylen upt voornoemde elst behooren van eersten de coopepghe 

toe ende bydien zo wort die nu al ghealmpt over bloote erfve 

 

27 november 1581 – Loys vande Goesteene koopt van de weduwe de Muelenaere - SAP 365 - Folio 

235 verso  

Den xxvij in novembris lxxxj  

 

Loys vande 

goesteene heift 

ghecocht 

jeghens de 

weduwe van Jan 

de Muelenaere 

ende jeghens  

Jan de 

Muelenaere de 

jonghe - hueren 

bystanden man 

–  

een half ghemet 

lants ligghende 

inden 

Eeckhouck - 

ghemene met den cooper - streckende zuudt  ende noort - tnoorthende upde beeke - de zuutzyd de 

Watuwstraete - doostzyde de cooper - de westhende de kynderen van Jan de Gay - zuuver ende 

onbelast –  

omme de somme van neghen ponden grooten xj schele viij deniers grooren vlaemsch - metten 

stelleghelt -  

drie ponden parisis voor de ghemeene aermen  -  

Ghealmpt voorts over erve metgaeders te betaelen tvoorseide ter erfvachtigheyt  

 

In de marge 

Dese keryngeh vander naerhede by Jaecques de Pape  upden viij in maerte xvclxxxij - present 

burchmeesters ende schepenen ter vierschaere  

Ghestatueert tot naerste ghedynghe - ghekendt 

 



27 november 15841 – Maerten Pladys koopt van Pieter Bril en Jan Jacob - SAP 365 - Folio 

235 verso  

 

Maerten Pladys heift 

ghecocht jeghens Pieter 

Bril ende Jan Jacob ende 

jeghen Mayken en 

Catelyne huerlieder 

huusvrauwen -   

vyf vierendeelen ende 

xij roeden zaylant 

ommers de plecke alzo 

die gheleghen es -  

de vier houcken ende de 

middel waert -  

streckende oost ende 

wedt - twesthende de 

Meessenstraete - de noortzyde den cooper - de zuutzyde de weeze van Jan Verhoyde - 

toosthende daeldynghe van mynheere vande Clytte - ghelast int hofmanschip vande 

hondert ghemeten met zyn advenant ende –  

metgaeders noch een half ghemet landts toebehoorende de weeze Jan vander Heyde in drie 

ponden ende xij schele parisis tsjaers - ende dit omme de somme van vichthien ponden 

grooten den hoop - ghelt ter erfvachtigheyt -  

vj schele parisis teenen godtspenninck - drie ponden parisis te lyfcoope - vj ponden parisis 

voor de huusvrauwen vande vercoopers elck een hooftcleet  

Ghealmpt voorts over erfve ten daeghe als vooren 

 

27 november 1581 – Jan de Breede koopt van Eloy Moreel en Myncken - SAP 365 - Folio 

235 verso – een hommelhof  

 

Jan de Breede filius 

Clays heift ghecocht 

jeghens Eloy Mooreel 

ende jeghens Myncken 

zyn huusvrauwe  

een hommehof 

ligghende inden 

Eeckhouck - groot 

onderhalf ghemet ofte 

daer omtrent - 

tende mate tende ghelde 

- streckende van oosten 

an tlant van Eloy Moreel 

- van zuuden Eloy 

Merlevede - van westen 

Jacob Merlevede - van 

noorden Gheleyn 

Merlevede - metgaeders 

de keete ende tweee persehoppen ende de groene cateylen daerup staende - 

omme de somme van veertich ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde -  



alzo voorseit es -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm –  

iij schele voor eene godtspenninck - xx schele voor de ghemeene armen - te besteden daert de 

cooper believen zal - 

eenen roosennobel voor svercoopers huusvrauwe een hooftcleet -  

de lyfcoope ten laste vande blyvere 

 

27 november 1581 – Everaert van Nimmeghe koopt van Robert Conteville en Bertine - SAP 

365 - Foli 236 

 

Everaert van Nimmeghe de jonghe heift ghecocht jeghens Robert Conteville ende jeghens 

Bertine zyn huusvrauwe -  

twee ghemeten lants min een half vierendeel preter vyf roeden gherstlant zynde -  

ligghende inde Hamhouck –  

streckende metten oorthende an tlant van de weduwe Robert - tzuuthende de hofstede van 

Jaecques Sherjanssuene - van westen Mahieu van Renynghe ende van oosten de voornoemde  

Robert –  

metghaeders alle de groene catheylen  daerup staende –  

ghereserveert vyf 

abeelenboomen die de 

vercooper weren moet 

ter stont  

metgaders noch een 

hommelkeete staende 

upt voornoemde lant die 

de voornoemde cooper 

tzynen prouffyte 

behouden zal -  

zuuver goed om zuver 

gheldt ende dat omme 

de somme van 

vyfventwyntich ponden 

grooten elck ghemet - 

tende  mate tende 

ghelde -  

te betaelen veerthien 

ponden grooten met 

hommele ghereet met 

den alm –  

ende de helft vande reste binnen een jaer naer de date van de halme  

ende de reste over de vulle betalynghe binnen een halme jaer naer dien -  

drie schellinghen parisis voor een godtspenninck –  

een dobbelen ducaat in spetie voor een hooftcleet voor de huusvrauwe vande vercooper  

ende zes ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blvyere 

Ghalmpt voorts over erve den xxvij novembris lxxxj 
 

27 november 1581 – Jaspar Huughe koopt van Jooris Demol en Jaeneken - SAP 365 - Folio 236 



 

Jaspar Huughe 

heift ghecocht 

jeghens Jooris 

Demol ende 

Jaeneken yn 

wyf -  

drie ghemeten 

xj roen 

gherstlant 

ligghende 

inden 

Wipperhouck –  

metghaeders 

alle de cateylen 

daerup staende - groene ende drooghe -  

streckende zuut ende noort - tzuuthende de Betunestraete -  tnoorthende an tleen vande cooper -  

doostzyde de zelve cooper - de westzyde daeldinghen van Gillis Maltheere -   

omme de somme van neghenthien ponden grooten ende vier ponden parisis drie schellinghen te 

godtspenninck - de lyfcoop ten laste vande blvyere -  

tvoorseide te betaelen ghereet met den halm 

Ghealmpt voorts over erve den xxvij novembris lxxxj 

 

SAP 365 - Folio 236 

 

Augustyn 

Creus heift 

ghecocht 

jeghens 

Gheleyn Bartier ende Maycken zyn huusvrauwe -  

tvjde deel inde erfve onder thuus daer Augustyn voorseit jeghenwoordelick woonachtich is 

upde Noortstraete  

metgaders txij de deel inde catheilen - groene ende drooghe -  

Streckende de voornoemde erve ande voorseide straete achterwaert tot derfve van Jan de 

Harde - de oostzyde Pieter de Vryere ende Everaerdt van Nimmeghe  doude - de westzyde 

langhes de Watuestraete - 

ende dat omme de 

somme van acht 

ponden grooten 

zuuver ghelt te 

betaelene ghereet 

met den halm -  

ij schele parisis te 

godtspenninck - xx 

schele parisis voor 

de ghemeene 

aermen  

Ghealmpt voorts over erfve den 24 novembris lxxxj  

 

27 november 1581 – Jan de Breede koopt van Jan Reingoot en Lauwers de Haene - SAP 365 - 

Folio 236 verso  

 



Jan de Breede 

filius Clays 

heift ghecocht 

jeghens Jan 

Reingoot ende 

Lauwers de 

Haene ende 

jeghens 

Catelyne ende 

Magdeleene 

huer beede 

huusvrauwen -  

de twee delen 

van eene huuse 

erfve ende 

cateylen - 

groene ende 

drooghe - 

metgaeders de 

twee deelen 

vande 

huusraed 

achter ghelaten 

byde weduwe 

van Boudewyn 

de Haene -  

staende int voornoemde huus, -  gheleghen upde nieuwe maert –  

streckende van vooren upde voorseide maert - achtewaert tot inde singhele vande heere - van 

oosten ande proostmuer - de westzyde derfve van Jan Ronckier - 

ende dat omme de somme van tweeenneghentich ponden grooten vlaems – 

 tvoorseide te betaelen met drieendertich ponden grooten ende vier ponden parisis ghereet met 

den halm - 

ende de reste omme de vulle betalinghe vande date vande halm binnen een jaer daernaer –  

iij schele parisis te godtspenninck - xxiiij pond parisis te lyfcoope -  

tvoornoemde gheheele goedt is ghelast in xxx schele parisis ten prouffyte vande gasthuuse -  

Item noch  ghelast tvoornoemde gheheele huus ende erfve in een losrente wannof tcapital 

bedraeght zessendertich ponden grooten vlaemsch -   

welcke losrente payement is naer advenant vande voornoemde twee delen upde voorscrheven 

coop  

Ghealmpt voort over erfve den xxvij novembris lxxxj  

metten laste vande heere als van ouden tyen  

 

11 december 1581 – SAP 365 – Folio 237 verso  

 

Den xj decembris 1581  

Jan Pillaert ende Jacob Roels heift ghecocht jeghens Jan Hallynck ende jeghens Cathelyne 

zyn husuvrauwe -  

een lyne ende xxtich roeden lants ligghende inde Peselhouck ghemene met de weeze van Jan 

Abeel -  

in een meerder stick –  



streckende zuud ende 

noort met tnoorthende 

upt lant van Abel vande 

Ameele - van zuuden 

Jan Fieulx  - van oosten 

den heere - van westen 

de coopere -  

omme de somme van 

zevenenvichtich ponden 

ende xij schele parisis 

tvoorseide te betaelen 

ghereet ghelt met den 

halm -  

vj schele parisis te 

godtspenninck - xl 

schele parisis voor 

svercoopers husuvrauwe 

een hooftcleet - de 

lyfcoope ten laste vande 

blvyere  

Ghealmpt voorts over erve den xj decembris xvc lxxxj  

 

18 december 1581 – SAP 365 – Folio  

Den xviij decembris lxxxj  

  

Clays Inghelwert heift 

ghecocht jeghens Ghelein 

Moenaert ende jeghens 

Christyne zyn wyf  

eerst tiiijde van onderhalf 

ghemet gherslant ghemene 

met Clays Inghelwert 

voornoemd -  

streckende van oosten an 

tcoestraetje - van westen 

Jan van Potetlberghe - van 

noorden Jan de Wilde -  

Item noch tiiijde van vij 

vierendeel gherslant 

ghemene al vooren 

streckende van westen an 

tlant vande voornoemde 

Pottelberghe - van oosten 

ende noorden de 

voornoemde cooper 

Item noch tiiijde van twee 

ghemeten gherslant 

ghemeene als vooren -  

streckende van westen an 

de voornoemde Pottelberghe - van oosten ende noorden de voornoemde Ynghelwert -  



Item noch tiiijde van een ghemet zaylant ghemeene als vooren ligghende int zwylantvelt -  

van oosten de kynderen van Jacob Floor - van westen Gillis de Berch filius Jans - van noorden 

Jan Lamoot -  

ende dat omme de somme van twyntich ponden grooten tghemet -  

tende mate tend ghelde - dies mach by hem cooper voorseit de pennynghen van syn coop 

ghebruucken ende houden onder hem als weezepennynghen -  

metgaeders dannaf ghevene crois ten adveannt vande penning  zesthiene ten prouffyte van de 

kinde van Jan de Roo filius Pieters -  

wannof voochden zyn Kaerle de Roo ende Pieter de Roo -  

ij schele parisis te godtspenninck - xl schele parisis te lyfcoope ende xij ponden parisis voor 

svercoopers wyf een hooftcleet  

Ghealmpt over erve ten daeghe als boven 
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Jan Pillaert heift ghecocht jeghens Frans Vercoppe ende Maentken zyn wyf  

item jeghens Barbele de weduwe van Mailliaert vande Berghe  

Item jegehsn Maycken de weduwe van Passchier Vercoppe  

te wetene vichtich roeden landts ligghende inde Peselhouck - ghemeene met de cooper -  

van westen jeghens tlant van Frans Wydoot  

ende dat omme de somme van twee ponden grooten tvoorseide te betalen ghereet ghelt met 

den halm -  

ij schele parisis te godtspenninck ende de lyfcoop ten laste vande blvyere 


