Halmen 1582
8 januari 1582 - SAP 365 - Folio 238 – Halmen
Den viij january xvc lxxxij
Amandt du Quesne heift
ghecocht jeghens
Bertelomeus Makereel ende
Geleyne zynne huusvrauwe te wetene
eerst zeven ghemeten landts
ligghende inden Hamhouck in pachte ghehouden by Pieter
Lamelis - in acht diverssche
sticken ghemeene met Jan
Blieck ende Pieter Lamelis in een
partie abouterende ende
gheleghert volghens den
meetbrief danaf wesende
Item noch vyf lynnen ende xij
roeden zaylant ligghende
inden zelven houck twelck in pachte ghehouden is
by Adriaen Bolle in twee
sticken wannof teerste groot is
een ghemet ende xj roeden streckende zuud ende noort tzuuthende Willem van
Beveren - tnoorthende Clays
Wyts - doostzyde Pieter van
Stegghele - de westzyde den
heere ende tander groot twee lynnen ende een roede - streckende oost ende west toosthende tlant vande heere - twesthende tlant van Frans Quesne - de noortzyde de disch van
Sint Bertens - de zuutzyde Eloy Mooreel Ghelast tvoorseide goedt alzo dat van ouden tyden ghelast is de heere tsjaers dies es besprek ende voorewaerd dat zo datter meer dan drie ghemeetn en half belast waere in
sheeren rente zo is in zulcken ghevalle - de vercoop ghehouden de cooper te volghen ende te recompenseren
ten advenante van zulcx alsser bevonden zoude zyn midts desen is tlast up tzelve goedt ligghende - tscoopers laste overmits dat hy cooper
ontfanghen zal den compste vande voornoemde goedt vallende te baefmesse int jaer lxxxij
ende tvoorschreven goedt ooc ghelast inde helft van neghen schellinghen - j denier parisis ten
prouffyte van de disch van Sint Bertens
ende dat omme de somme van neghen ponden thien schellinghen grooten elck ghemet - tende
mate tende ghelde -

v schele parisis teender godtspenninck -vier ponden parisis voor den ghemeene aermen van
Sint Bertens xl schele parisis voor de scriver vande contracte van desen coop lx ponden parisis voor de huusvrauwe vande vercooper - xxxvj ponden parisis te lyfcoope ten
laste vande blyvere tvoorseide te betaelen met xx-tich ponden grooten ghereet met den halm De reste vande zeven
grooten ter
erfvachtigheyt ende
angaende vyf lynnen
vij roen te betaelen te
paesschfeeste
erstcommende int
jaer lxxxij
Ghealmpt voorts over
erfve den vij january
lxxxij
15 januari 1582 – De weduwe van Michiel Mormentyn koopt grond - SAP 365 - Folio 236
verso
De weduwe van
Michiel Mormentyn
Jaeneken
heift ghecocht
jeghens Cornelis
van Losvelde ende
Jaquemyncken zyn
wyf
Item jeghens Pieter
de Rycke ende
Jaeneken zyn wyf Item jeghens
Cristyne de weduwe van Hubrecht Timmerman ende Cornelis voorseit hueren bystanden man
Item noch jeghens Cornelis voorseit ende Pieter de Rcyke als voochden over de twee
onbejaerde kynderen van Gheleyn Sherjanssone - Mayken ende Tanneken - by consente van
burchmeesters ende schepenen
Item jeghens Kaerle Doen ende Margriete zyn huusvrauwe over zulcke actie als hem
competeerdt int goedt dat hy ghecocht heift jeghens Jan Sherjanssuene ende jeghen Ghelein
Sherjanssuene filius Willems bu consente als vooren te wetene een behuusde hofstede - groot van lande neghen ghemeten en half ligghende inde
Hellehouck emmers tende mate tende ghelde –
metgaders alle de groene ende drooghe cateylen daerup stande - daer nu ter tyt Lauwyck
Bervoet woonende es - ligghende in diverssche parceelen wannof de hofstede streckt zuud ende noort -

metten zuuthende upde
Casselstraete tnoorthende tland
vande gasthuuse - de
oostzyde jeghens thelst
van mynheer
Henderyck
Ghyselbrecht ende van
westen jeghens tlant
vande kynderen van
Vincent de Mol ghelast met xj schele ij
deniers de kercke van
Sinte Bertens ende iiij
schele parisis tsjaers de
kercke van Onse
Vrauwen
ende dat omme de
somme van elleven
ponden thien schelle grooten tghemet - tende mate tende ghelde vi jschele ten godtspenninck - iiij pond parisis voor de aermen - te contribueren daert cooper
end vercoopers ghelieven zal te betaelen de helft ghereet - ende noch boven de thien ponden grooten ter ervfachticheyt ende
voort met thien ponden grooten tsjaers tot de vulle betalynghe –
vichtien ponden ende zes schellinghen parisis te lyfcoope - voorts zuuver ende onbelast Ghealmpt over erfve den xvde january xvc lxxij
15 januari 1582 – Joris Baert koopt van Pieter de Haene en Jaeneken - SAP 365 - Folio 237

Jooris Baert heift ghecocht
jeghens Pieter de Haene ende
Jaeneken zyn wyf
een half ghemet preter ij
roeden landts ligghende inden
Helhouck –
metter westzyde ende
doostzyde tlant vande cooper tzuuthende inde beke tnoorthende tlant van Gillis
van Sint Pol –
Item noch een vierendeel en
twaelf en een halfve roede
ligghende in een meerder stick
ghemeene met den cooper streckende zuudt ende noort - zuuthende upde dreve - tnoorthende tlant van Jacob Beke gelast int byleven van de huusvrauwe van Jan Platevoet filius Willems –
ende dat omme de somme van acht ponden drie schellinghen iiij deniers grooten tvoorseide te betaelen ghereet met den halm - dit goedt is ghelast int principael met dertich
ponden parisis de welcke werden scoopes laste boven de verhaelde somme -

iij schele parisis voor een godtspenninck - vier ponden parisis voor een hooftcleet twaelf ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blvyere
15 januari 1582 – Jossyne vanden Ameele koopt van Mayken vande Ameele - SAP 365 Folio 238 verso
Den xv january xvc lxxij
Jossyne de weduwe van
Vincent vanden Ameele
heift ghecocht teghen
Mayken de weduwe van
Christiaen vande Ameele
ende jeghen Steven
de Keysere haeren
bystaenden man –
te verhooghynghe ende ten
verzoucke van Fransoys
Narot ontfangher vande
imposte van tquaertier van
Brugghe etc omme upde pennnynghen
procederende vanden
jeghenwoordighen coop te recouvreren alzulcke
tachterheyt als hy Narot
voorseit ter cause van de
voornoemde imposte ten
voornoemde Christiaens sterfhuuse weet te heeschen te weten zeven vierendeel hommehof ligghende inden Eeckhouck - de plecke alzo die
gheleghen is - metgaders tmes daerup ligghende de zelve weduwe toebehoorende upde Crombekestraete streckende oost ende west - van oosten tlant van Eloy Merlevede ende Jan Christiaen - van
noorden lancxs de dreve - metten westhende an tlant dat Gheleyn
Verschote in pachte houdt den zuutzyde den voornoemde Jan Christiaen - tvoornoemdde goedt es belast met j schele iij
deniers parisis de disch van Sint Bertens payement upde principaelen coop - ende dat omme de somme van lxxiiij ponden grooten
vlaemsch - viij ponden parisis voor de aermen xij ponden parisis ten prouffyte vande weeze van Christiaen vande Ameele dertich ponden parisis te lyfcoope - drie ponden x schele parisis voor den rouper - dit alle ten
laste vande blyvere - te betaelen ghereet met den halm
Ghealmpt voort over erve den xvde january lxxxij

SAP 365 - Folio 238 verso
Jacob de Croo filius Christiaens
heift ghecocht jeghens Jacob van Bethleen ende Jacob zyn wyf
een lyne lants ende vij roeden ligghende ghemeene met de cooper inde Lyssenthouck -

streckende van noorden
an tlant van Mahiieu
Vramboult twesthende inde beke toosthende tlant vande
kynderen Mahieu
vande Peperstraete
ende dat omme de
somme van drie
ponden grooten
vlaemsch tvoorseide een ducat in spetie voor
hoofcleet vande
vercoopers huusvrauwe
- twee schellinghen te godtspenninck - den lyfcoop te laste vande blyvere –
te betaelen met ghereeden ghelde met den halm
Ghealmpt over erfve den xvde january lxxxij
22 januari 1582 – Jacob de Butterdrooghere koopt van Jacob van Eenode - SAP 365 - Folio
239
Jacob de
Butterdrooghere
heift ghecocht
jeghens Jacob vande
Eenode
een half ghemet
landts ligghende
inden
Edewaerthouck emmers de plecke
alzo die gheleghen is
ghemeene met den
cooper streckende metten noorthende up straetken - tzuuthende up Robaertsbeke –
ende dat omme de somme van acht ponden thien schellinghen grooten vlaemsch te betaelen met ghereet ghelt met den halm ij schele parisis voor een godtspeninck - drie ponden parisis voor Hansken de zone van
Christiaen vande Eenode - drie ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere
Ghealmpt voorts over erfve de xxij te lauwe lxxxij
22 januari 1582 – Frans Metsu koopt van Willem vande Capelle en Maycken - SAP 365 Folio 239
Frans Metsu filius Willems heift ghecocht jeghens Willem vande Cappelle ende Maycken
zyn wyf een ghemet ende xxv roeden hofstede emmers de plecke alzo die gheleghen is metgaders alle groene ende drooghe cateylen daerup staende ligghende inden
Haeghebaaerthouck ter hofstede daer Cornelis Metsu overleden es te wetene de zuuthelst -

streckende anden
noorthelst die
toebehoort de
voornoemde Frans
voor de somme
van dertich ponden
grooten vlaemsch te betaelen met den
halme veerthien
ponden grooten
ende de reste zal
de zelven Frans
over hem houden
te ghebruucken als
weezepenninghe midts daer vooren
te betaelen tcrois ten advenante vande penningh xvj - midts daer dat hy cooper Frans
ghehoduen wert tallen tyden zelve up te legghen met zes ponden van te vooren gheadverteert
ende vermaent zynde xiiij schele parisis voor een gotspenninck - zes ponden parisis te lyfcoope wannof den helft
payement es ten laste vande blvyere
Ghealmpt voorts over erfve den xxij in lauwe lxxxij
In de marge
Dese kerynghe es ghedaen by Jan vander Heede ten prouffyte van Christyne zyn dochter , die
hy hadde by Calleken Jacobs , zyne huusvrauwe - upden viij in maerte xvc lxxxij present burchmeester ende schepenen ter vierschaere de helft vande lyfcoope es hy ghekendt ene dander helft in state totter decisie van de questie
22 januari 1582 – Jan Hallynck koopt van Mahieu Thoris en Danneele - SAP 365 - Folio 239
Jan Hallynck heift
ghecocht jeghens
Mahieu Thoris ende
Danneele zyn
huusvrauwe twee ghemeten en half
landts ligghende inden
Peselhouck streckende zuudt ende
noort - mette
noorthende upde
Coppenolle straete tzuuthende tlant van
Pieter vande Stegghele
- doostzyde de hofstede
daer Clays Platevoet overleet - de westzyde de weeze van Pieter Waelz metgaders alle de groene catheylen daerup staende - tende mate tende ghelde omme de somme van achthien ponden grooten tghemet te betaelen met ghereeden ghelde met
den halm xxx schele parisis te godtspenninck - xij schele parisis van elck pondt grooten te lyfcoope -

twee roosenobelen voor de huusvrauwe vande vercooper teenen hoofcleet ten laste vande blvyere
Ghealmpt voorts over erfve den xxij in lauwe lxxxij
29 januari 1582 – Jan Pillaert koopt van Ghelein Ouzeel - SAP 365 - Folio 239 verso
Jan Pillaert hieft
ghecocht jeghens
Ghelein Ouzeel
ende jeghens
Maycken zyn
wyf
ende jeghens
Christyne de
weduwe van
Mahieu Fossaert
metgeders de
voorneomde
Gheleyn als
bystaenden
voocht vande
zelve weduwwe vyfven vertich
roeden en half elstlant ligghende inden Peselhouck ghenaet de dreve ligghende in een meerder parceel ghemeene met de cooper erfve ende catheyl streckende van oosten jeghens tlant van Mathys van Hee ende Abel vande
Ammeele van westen jeghesn thelst vande kercke van Sint Jans - tnoorthende upde Coppernolle straete van zuuden de cooper ende de heere ende dat omme de somme van drie en dertich ponden parisis ghereet ghelt met den halm drie schellinghen parisis te godtspenningh ende de lyfcoop ten laste vande blvyere
Ghealmpt voer erfve den xxix in lauwe lxxxij
5 februari 1582 – Adriaen van Pouckes koopt van Jan Been - SAP 365 - Folio 239 verso
Adriaen van Pouckes heift ghecocht jeghens Jan Been als procureur ende machtich over
Jacques Goennete als ghetrauwet hebbende Maycken wylen weduwe van Jacob
Verschote over tvoorseide Maycken Jaecques’ voornoemde huusvrauwe alst blyckt by procuratie specialle ende irrevocable ghepasseert voor burchmeesters ende
schepenen vande stede van Poperinghe in date vande xxx in lauwe
Eerst een ghemet ende thien roeden gherstlant ghenaempt het Bogaerdeken inde
Hagheghbaerthouck metten westhende ende noortzyde jeghens tlant van Jan de Haene de zuutzyde de hofstede vande wedwue van Jan Hendryck - toosthende tnaervolghende landt
Item drie vierendeel gherslant inde zelven houck - streckende metten westhende jeghens
tvoorseide lant - de zuutzyde jeghens de boomgaert vande voorseide hofstede - de noortzyde
Jan Been doude - toosthende de beke
Item tvierde van j ghemet ende xix roeden zaylants in een meerder stick van drie ghemeten
lants inde Edewaerthouck - ghemeene met Mahieu de Groote - wannof de westzyde abouteert
jeghens tlant van myn heere vande Clytte ende tnoorthende upt Baertstraetje
ende dit zal de voornoemd cooper Adriaen voorseit betaelen ghereet met den halm

met zeker
condempnatie by hem
vercreghen ende
afghewonnen voor
burchemeesters ende
schepenen vande
voornoemde stede van
Poperinghe
bedraeghende ter
somme van
zeventzestich ponden
achttien schellynghen
thien penninghen
grooten over welcke somme hy
Adriaen voorseit de
voorschreven partyen
van lant eertyts
afghewonnen hadde ter
viershaere deser stede
by decrete
ende boven desen met
noch acht ponden
grooten ghereet ghelt al
vooren - iij schele
parisis voor een
godtspenninck - ende
xij ponden parisis voor
een hoofcleet voor de
huusvrauwe vande
vercooper ende midts
desen zo zal tverloop
vande lantspacht vande
drie naerste voorleden
jaeren wezen ten
prouffyte vande cooper
ende voorts den lyfcoop
ten laste vande blvyere
Ghealmpt over erfve
den vde february lxxxij

5 februari 1582 – Pieter van Burckes koopt van Kaerle de Schottere en Gheleyn Butstraem SAP 365 - Folio 240
Pieter van Burkes heift ghecocht jeghens Kaerle de Schottere ende -Gheleyn Butstraem als
voochden vande kynderen van Matheus de Pape by consetne van burchmeesters ende schepenen vande stede van Poperinghe als
uppervooghden by twee distyncke halleghebooden ter verhooghynghe -

ende jeghens de
voorseide
Ghelein over
hem zelven
ende jeghens
Barbele zyn
wyf de twee deelen
van een lyne
ende zesthien
roeden landts
metgaeders de
twee deelen
inde catheylen tende mate tende ghelde ligghende upde Yperstraete daer Frans Halewyn nu woondt omme de somme van acht ponden parisis elcken roede - te betaelen een zeste deel elck
ghereet ende dander de reste zal den cooper houden ter weezeghelde naer de coustueme van
Poperynghe
- xl schele parisis voor den aermen - vier ponden parisis te lyfcoope - xx schele voor den
roupere
Ghealmpt voorts over erfve den vde february lxxxij
5 februari 1582 – SAP 365 – Halmen – De Grote Harpe
Pieter van
Burckes
heift ghecocht
jeghens de
zelve voocht
vande
voornoemde
kinderen ende
jeghen
Gheleyn
voorschreven
over hem
zelven ende jeghens Barbele zyn wyf –
by consente als vooren metgaeders by twee distynckte hallegheboden
te weten een half ghemet ende twaelf roeden lants ligghende in de Edewaertshouck –
ghemeene met de kynderen van Joos Denys –
de groote harpe ghenaempt – commende metten zuudhende upde Yperstraete – de westzyde
de dreve vande wedewe Thomaes van Reninghe
Omme de somme neghen ponden grooten tvoorschreven ’t ghemet – tende maete tende ghelt
– te betaelen tzeste deel ghereet
ende de reste zal de cooper behouden te voorzyde ghelde naer coustume van Poperynghe
Xx schele voor de aermen
Xij schele parisis voor de roupere en lyfcoop ten laste vande blyvere
Ghealmpt ut supra

5 februari 1582 – SAP 365
Maillardt Masselis
heift ghecocht
jeghens Clays
Vermaerle ende
jeghens Anthuenis
van Huele als
voochden van
Hansken tkyndt
van Pieter Clays in
consente van
burchmeesers ende
schepenen vanden
stede van
Poperynghe als
upperooghden by
diverssche disynte
halle ghevoden
dannof ghedaen –
Te weten drie virendeel en half zaylant ofte daerontrent – de plecke alzo die gheleghen is –
ligghende inden Wipperhouck – streckende van zuuden ant tlant van Jan Masselis – van
westen Loys Makeblyde – van noorden Clays Queecke – van oosten Jan Schaack –
Omme de somme van vier ponden thien schelle grooteng helt ter erfvachtigheyd – ij schele te
godtspenninck – ende vyf ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere
Ghealmpt voorts over errfve den vde february lxxxij
20 februari 1582 – SAP 365
Den xxste in sporckele 82
Frans Hancx heift ghecocht
jeghens Jan de Wintere ende
Elisabeth zyn huusvrawue
twee ghemeten zayland ofte
dareontrent ligghende inden
Peselhouck – streckende
zuud ende noort – metten
noorthende opde
coppernollestraet –
tzuuthende an tlant van
Mahieu Thooris – doostzyde
upde dreve van de
coppernollestraete – daer
loopt ant toverdrach – de
westzyde an tlant van de
heere
Item noch twee ghemeten landts ofte daerontrent ligghende inden zelven houck – streckende
oost ende west – metten westhnede an tlant van Thuenken dee zone van Pieter Waelz –
toosthende an tlant van Ghelein Moenaert cum suis – de noortzyde tlant vande heere ende de
zuuthende de voornoemde Moenaert – alle lasten van renten ende anderssins zyn goedt

payement upden principalen coop – dit omme de somme van neghenthien ponden grooten ter
ghemet – tende mate tende ghelde – te betalen vij schele te godtspenninck - - ghelt met de
erfvachtigheyt – eenen roosenobele in spetie voor een hooftcleet voor de huusvrauwe vande
vercooper –
Ende lyfcoop ten laste vande blyvere
Ghealmpt voort over erfve den xx in sporckele lxxxij
19 februari 1582 – SAP 365 – folio 241
Eloy
Merlevede
heift ghecocht
jeghens
Alaerdt
Willems ende
Maycken zyn
huusvrauwe de
helft van twee
lynnen x
roeden
merschlandt
ligghende inde
Schoudemonth
ouck –
ghemeene met
de kinderen van Christiaen Inghelwert - metten oostzyde de weduwe van Willem Baert – de
westzyde Sanders Floor - tnoorthende Marcx de Muelenaere – tzuuthende an de mersch van
Gheleyn Verschaeve –
Ghelast tvoorschreven de cappelle van Sint Stevens tonsen vrauwen ende in heerlicke rente
als van ouden tyden
Omme de somme van vyfthien ponden vichtien schellynghen grooten tvoorschreven – te
betaelen met ghelt ghereet Iij schele parisis voor godtspenninck – twee ponden parisis voor een hooftcleet – de lyfcoope
ten laste vganden blyvere
Ghealmpt voorts over erfve den xix in sprockele 82
19 februari 1582 – SAP 365 – Folio 241
Willem vande Meulene heift
ghecocht jeghens
daeldinghen van Maillaerdt
Meve – Jan Meve - Renault
meve – Jacob Lamot ende
Francoys Ghyselen
Een half ghemet zaylants
ofte daer ontrent ligghende
inden Lyssenthouck metter
noortzyde jeghens tlandt
vanden disch van Sint
Bertins – metter westzyde

jeghens de Westoultrestraete emmers de plecke alzo die gheleghen es – de vier houcken ende
de middelwaert – ende dat omme de somme van vyf ponden thien schellinghen grooten
ghereet ghelt met den halm –
Ij schele parisis voor een godtspenninck – xx schele voor de ghemeene aermen – vij ponden
parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere
Ghealmpt eodem
19 februari 1582 – SAP 365 – Folio 241
Loys Vande
Goeistene heift
ghecocht jeghens
Jooris Ternynck
ende Magriete zyn
huusvrauwe –
De helft van een
behuusde hofsede
ligghende inden
Oosthouck – groot
van lande int
gheheele
vierentwintich
ghemeten ghemeene met zyn
zuster Peryncken – de dochter van meester Christiaen –
Daer Lauwers Liefooghe nu wonachtich es – metghaders dat vande voornoemde xxiiij
ghemeten odner de kuere van Elverdynghe ende Roestene ligghen omtrende de drie ghemeten
erfve ende catheylen – groene ende drooghe – upgaende ende draeghende boomen metten
huusynghe – stallen - schuere daerup staende – van als de rechte helft –
ligghende in diversche parcelen naer tbewys vanden deellot vanden voornoemde vercooper zuuver ende onbelast – met zulcken prys ende pacht als de voornoemde Lauwers daer an
heift – bedraeghende noch neghen jaeren –
ge zeven ponden parisis elcke ghemet –
ende dat omme de somme van thien ponden grooten vlaemsch elck ghemet – tende mate tende
ghelde –
te betaelen ghereet ghelt met den halm –
xij ponden parisis voor den aermen wannof den cooper de drie ponden contribueren zal
tzynde gheliefte –
xij ponden parsisi voro een hoofcleet vande huusvrawue vande vercooper –
den lyfcoop ten laste vande blyvere
Ghealmpt over erfve den xix february lxxxij
26 februari 1582 – De Gouden Plume in de Ieperstraat - Halmen SAP 365
Pauwels Cauchie heift ghecocht
jeghens Kaerle Janssens ende Maycken zyn huusvrouwe
een huus, erfve ende catheylen staende upde Yperstraete ghenaempt de Gouden Plume, daer
Pauwels voorseid presentelick woondt –
wertelvast, moortelvast, naeghelvaste ende cavelvast,

vuyt ghevoerdt ende
wyndwech staende
boven inde voorcamere
met de compas
toebehoorende Clays
Babelaere,
ende van nieuw
ghestelt tusschen derve
vande voornoemde
huuse ende Pieter du
Flouck, ghestelt byden
coop, streckende van
noorden ande erfve
vande wedewe van
Philips Billaudt ende
van oosten de zelve
wedewe – van zuuden
Pieter du Flouck,
ende dat omme de
somme van hondert
ende twyntich ponden
grooten vlaemsch van
principael – twee
schellinghen parisis
voor eenen
godtspenninck – zes
ponden grooten
vlaemsch voor de
huusvrauwe vande
vercoopere voor een
hooftcleet – twaelf
ponden parisis ten
prouffyte vanden
ghemeene aermen –
te betaelen aldereerst
an Clays Jooris als
ghetrauwet hebbende
de dochter vanden
voornoemde Kaerle – Maycken ghenaempt – de somme van zesthien ponden grooten
vlaemsch ende dat met weezeghelt – te paesschen eerstcomemnde int jeghenwordich jaer
lxxxij ende noch met xxxij pnden grooten over dander twee weezen van Kaerle voornoemd
ghenampt Neelken ende Jacquemyncken – te paesschen voornoemt
Item de zelven coopere heift tzynen laste een rente van zessendertich ponden parisis tsjaers –
den penninck xvj – gheldende Hubrecht Boonaert ende de resterende xxiiij pnden grooten
over de vulle betalinghe moeten bethaelt zyn – deen heflt te Syncxen eerstcommende ende t
dander helft ter ougstfeeste emmers te Baefmesse daer naer onbegrepen int zelve jaer lxxxij –
De welcke voorseide rente hem cooper paeyment es upden principaelen coop
Item den cooper heift boven desen jaerlicx tzynen laste xiiij schele parisis tsjaers gheldende
tgasthuus deser stede waerinne de voorseide erfve belast is

Item den vercooper verclaerst dat voorneomde huus, erfve ende catheylen verbonden ende
belast es eerst an Symoen van de Berghe ter somme van hondert vierenveertich ponden parisis
blyckende byden verbandtbrieve
Item an Matheus de Fieulx hondert ende xx tich ponden parisis
Item an Jan de Ketelaere ofte Boudwyn Drieulx lxvij pond parisis
Item ande aeldynghen van meester Pieter vanderMaerle es ponden grooten
Item tzelve huus es noch belast in een huere van zeven jaeren lanck gheduerende ten prouffyte
van Rogier van Ghendt - omme de somme van lij pond parisis tsjaers vallende teerste jaer te
lichtmesse lxxxiij –
Ende voorts den lyfcoop ten laste vande blyvere
Ghealmpt voorts over erve den xxvj in sporckele lxxxij
26 februari 1582 – SAP 365 – Folio 242
Gillis Gyselen heift
ghecocht jeghens
Michiel Meve ende
jeghens Jacob Meve
– Pierken Meve
drie vierendeel
preter zeven roeden
hofstede emmers de
plecke alzo die
gheleghen es
ligghende inden
Lyssenthouck –
streckende metten zuutzyde jeghens tlant vande disch van Sinte Bertens metten westhende
upde Westoultrestraete – van noorden de weeze van Pieter Hellynck ende dat omme de
somme van zeven ponden grooten vlaemsch – zuuver ghelt –
te betaelen Sint Jansmesse mitzomers al teenen paeyement – emmers te ougste
eerstcommende vande jaere xvc lxxxij onbegrepen –
twee schellingen parisis te godtspenninck – vier pnden parisis te lyfcoope tscoopers laste
Ghealmpt voorts over erfve den xxvj in sporckele lxxxij
26 februari 1582 – SAP 365 – Folio 242
Pieter Verschaeve
heift ghecocht
teghen Thomaes
Gabbe ende
Aldegonde zyn
huusvrauwe –
Een half ghemet
zaylants ligghende
inden Lyssenthouck
–
Emmers de plecke alzo die gheleghen es – streckende oost ende west –
Metten westhende upde Dasdreve – toosthende myn heere van de Clytte –
Omme de somme van acht ponden grooten vlaemsch tvoorschreven - ghereet ghelt met den
alm – – te betaelen met Hongersche ducaten in spetie -

Ij schele parisis te godtspenninck – drie ponden parisis voor een hooftcleet voor de
huusvrauwe vanden vercooper – zes ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere –
Ende de costen van t’extra-ordinaire halmen –
Ghealmpt voorts over erfrve den xxvj in sporckele lxxxij
Den vde in maerte lxxxij
5 maart 1582 – SAP 365 – Folio 242
Antheunis de
Wailly heift
ghecocht jeghens
Frans vande
Reaemen –
Een huus enede
erfve staende upde
Nieuwe Mart –
Strreckende van
vooren upde zelve
mart – achterwaert
totter erfve vanden
cooper – de
zuutzyde de zelven
ende de noorthzyde
an thuus ende erfve
van Pieter Everaert
Tvoorschreven huus es ghelast met twaelf ponden parisis tsjaers – den penninck xvj – ten
prouffyte van de weduwe Jan Bollaert
Item met noch twaelf pnden parisis tsjaers ten prouffyte van Nicaesen de Bucker
Omme de somme van een hondert ende zesthien ponden grooten ghereet ghelt met den halm –
Ende voort met twaelf ponden grooten tsjaers tot de vulle betaelinghe – zeven schellinghen
parisis ten godtspenninck – zes ponden grooten voor de kynderen van de vercooper ende
twaelf ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere
Ghealmpt voort over erfve den vde in maerte lxxxij
5 maart 1582 – SAP 365 – Folio 242 verso
Jacob Vandevelde heift ghecocht teghen Jacob Maerten ende jeghen Mayken zyn
huusvrauwe by consente van schepenen vander stede van Poperynghe –
Een huus erfve ende catehyel staende inden Gasthuusstraete – daer Jan Berteloot wonachtich
es –
Wertelbast, moertelbast, naghelvast ende cavelvast - streckende van vooren ter straete –
achterwaert totter erfve van Pieter de Roode – de oostzyde Christiaen de Quick – de westzyde
de weduwe van Pieter Ellieul doude –
Ghelast met zes schelle parsiis tsjaers den heere ter cause van drie roeden erfve vercheinst
Item noch in xxv penninghen parisis tsjaers de zelve heere voor de greepe
Omme de somme van tzesthien ponden grooten vlaemsch te betaelen met dertien ponden
grooten ghereet ghelt met den alm
Ende voorts by thien ponden grooten tsjaers tot de vulle betaelinghe –

Twee schellinghen
parisis te godtspenninck
– zes ponden parisis
voor de aermen –
Te wetene te
contribueren daert
copper ende vercooper
ghelieven zal –
Ende een pondt grooten
te lyfcoope ten laste
vande blyvere
Ghealmpt voorts over
erfve den v de in
maerte lxxxij

5 maart 1582 – SAP
365 – Folio 242 verso
Frans vande
Raeme als
voocht vn
Magdeleeneken
de doh-chter
van Willem van
Burcken ende
jeghens Pieter
van Burcken de
jonghe ende
Francyne zyn
wyf –
Heift ghecocht
ten proy-uffyte
van tvoorseide Magdeleeneken tzeste vande huuse daer Willem van Burcken woondt upde
Noortstraete metgaders tderde inde erfve onder tzelve huus – streckende van vooren ter straete
–achteraert totten erfve vande aeldinghen van Robet van Bethleen – van zuuden de
voornoemde aeldynghen – de noortzyde Robert Mannen –
Ghelast de helft van tvoornoemde derde van de erfve int byleven van Willem voornoemd –
Omme de somme van acht ponden grooten vlaemsch ghereet ghelt met den halm –
X schele parisis te lyfcoope – iij schele parisis voor een hooftcleet – ij schele parsiis te
godtspenninck - te myncken byden coop upde principaele somme –
Tadvenant van drie ponden parisis tsjaers ghedaen den disch van Sint Bertens –
Ghealmpt voorts over erfve den vde maerte lxxxij
5 maart 1582 – SAP 365 – Folio 242 verso + 243
Maillaert Masselis heift ghecocht j-tegehn Clays de Haene ende Maycken zyn wyf

Drie ghemeten lants
ondeer merschlant ende
zaylant – ligghende inden
Wipperhouck –
Streckende zuud ende
noort metten noothende
inde beke – tzuuthende
de martwech – de
wetsyzde den cooper de oostzyde myn heere
vande Clytte –
Omme de somme van
twee-entwintich ponden
grooten ghereet –
Ternde mate tende ghelde
– te betaelen zesthien
ponden grooten ghereet
met den ahlm ende de
reste ter erfvachticheyt –
Ij schele parisis te
godtspenninck – een dobbele ducaet voor een hooftcleet - twaelf ponden parisis te lyfcoope Ghelast met twaelf parisis tsjaers gheldende de kynderen van Jan Nos - den penninck xvj –
Item noch met zes ponden parisis tjsaers – den penninck xvj – gheldende Jacob Kesteloodt –
welcken laste payement zyn upde princpaelen coop met de verloopen van dien naer rate van
tyde
Ghealmpt voorts over erfve den vde in maerte lxxxij
5 maart 1582 – SAP 365 – Folio 243
Pieter Coolen heift
ghecocht jeghens
meester Mahieu de
Pours ende jeghens
Maycken zyn
huusvrauwe een
huus, erfve ende
cateylen lighende
inde Nieustraete
mette noortzyde
langhes de beke –
toosthende ande
walwech van Jan
Sheer – twesthende
upde straete
voornoemd –
Ghelast in sheren
rente alzoot van ouden tyden ghelast es –
Omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch – ghereet ghelt met den halm –
Drie schelle parisis voor een godtspenninck acht ponden parisis voor een hooftcleet voro de
huusvrauwe van de vercooper – vier ponden parisis te lyfcoope – tvoorschreven goedt es

belast in den pacht van thien jaeren ten prouffyte van Juan van Westbrouck voro twaelf
ponden parisis tsjaers wannof teerste jaer vallen zal thalf maerte xvc lxxxiij
Ghealmpt over erfve den vde maerty lxxxij
5 maart 1582 – SAP 365 – Folio 243
Andries
Masselis heift
ghecocht
jeghens Jan
Beyens ende
Jaecqyemyncke
n zyn
huusvrauwe –
de twee delen
van een
behuusde
hofstede
ligghende inden
helhouck – erfve ende cateylen – groene ende drooghe – groot de gheheele hofstede voorseit
zesthien ghemeten ofte daer ontrent –
Ligghende in diversche parceelen naer tuytwysen vande meetbrieven –
Omme de somme van veerthien ponden v schele grooten elck ghemet – tende mate tende
ghelde –
Ghereet met den halm – ij schele te godtspenninck – den lyfcoop ten laste vande blyvere –
alle laste payemente upden principalen coop
Ghealmpt over erfve den vde in maerte lxxxij

Den viij in marty lxxxij
Cornelis van Bethleen ende Joryncken zyn huusvrauwe
gheven Jan Pillaert in rechte laeghe
tderde vande erfve onder de huuse ende catheylen vande weduwe van Jan de Reckemakere
ligghende inde Gasthuusstraete daer nu Fans Merlevede woonende es –
streckende de gheheele erfve van vooren ter voorseide straet – achterwaert totte beke – de
westzyde Jan Pillaert voorseid ende de oostzyde de kinderen Oudengherste –
Item tderde vande erfve die achter tvoorseide huus licht over de beke – de westzyde Lauwys
Makeblyde ende doostzyde Boudewyn Oudegherste – tnoorthende tInghelstraete –
ghelast de voorseide erfve gheheel int byleven vande weduwe van Jan de Reckemakere
voorseit metgaders tderde vande vuytganck ofte zulcke acti als dannof es

Jan Pillaert ende Collyncken zyn huusvrauwe gheven Cornelis van Bethleen voorseit in rechte
wederlaghe een ghemet zaylant ligghende inden Schoudemonthuk emmers de plecke alzo die
gheleghen es – de vier houcken ende de middelwaert – streckende oost ende wet – de
zuutzyde ande mersh van Gheleyn Staessen – de noortzyde tlant van Willem Schevele –
toosthende up tzwynlantstraete – twesthende de weezevan Jan de Stavele – metgaders de
methoop daeup ligghende –
ende dit om zuuver goedt ende onbelast over gherechteghe wederlaghe zonder toegheven ofte
toenemen
Ghepasseert voor schepenen ter vierschaere upden viij marty lxxxij

Christiaen Masselis ende Peryncken zyn huusvrauwe gheven in rechte laeghe Clays Schavaet
onderhalf ghemet preter xij roen hofstede – ligghende inden Hellehouck – streckende zuut
ende noort – metten zuuthende upde Casselstraete – tnoorthende de voornoemde Christiaen –
de westzyde de kercke van Onse Vrauwe – de oostzyde Willem Gheus ende dit over laeghe
Clays Schavaet voorseit ende Katelyne zyne huusvrauwe gheven Christiaen Masselis
voornoemt in rechte wederlaeghe neghen vierendeelen preter xij roeden hofstede – ligghende
inden voornoemdeHellehouk – streckende oost ende west – de noortzyde ende toosthende
daeldynghen van Gheleyn Bulteel – de zuutzyde Christiaen Masselis voorseit ende metten
westhende upde dreve – ende dit respectievelick van beede zyden met zulcke lasen als
dekercke ende de heere daer up heift over rechte wederlaeghe zonder toegheven ofte
toenemen –
Ghepasseert voor schepenen tervierschaere upden viij in maerte lxxxij
Den xij maertylxxxij
Folio 244

In de marge : De kerynghe vande naerhede es ghedaen by Jande Puudt upde xxviij in
wedemaent xvc lxxxij -present burchmeesters endeschepenen ter vierschare – ghekendt
Jan du Brunelle heift ghecocht teghen Maerten ende Jan van Losvelde ende jghens huer beede
huusvrauwen – vervanghende tghemeene sterfhuus van Anthois van Losvelde huer beede
vader – een huus, erfve ende catheylen staende inde Leverstraete daer Passchier Lyoen nu
woondt – streckende van noorden an derfve van meester Henderyck Ghyselbrecht – van
zuuden jeghens derfve van Jan de Smedt – van westen derfve van Jan Daten – van oosten
upde straete – ende dat omme de somme van lx ponden grooten vlaemsch – ghelt ter
erfvachtigheyt –
thien schellinghen voor een godtspenninck ende drie ponden parisis voor de lyfcoop ten laste
van de blvere
Ghealmpt voorts over erfve den xj in maerte xvc lxxvij

Kaerle de Roode heift ghecocht teghen Adriaen van Pouckes ende jeghen Jacquemyncken zyn
huusvrauwe – eerst een ghemet endethien roen gerslant ligghende inden Haeghebaerthouck
ghenampt ybogaerdeken – streckende metten westhende ende noortzde jeghens tlant van Jan
de Henderyck – toostehnde tnaervolghende landt
item noch drie vierndeel gherslant inden zelven houck – streckende metten westhende jeghens
tvoorschreven lant – de zuutzyde jeghens de boomgaert vande voroseide hofstede – de
noortzyde Jan Been doude – toosthende inde beke –
omme de somme van zevenentwyntich ponden grooten elck ghemet – tende mate tende
ghelde –
te betaelen ghereet met den ahlm – iiij schele voor een godtspenninck – eenen dobbele ducaet
in spetie voor een hooftcleet voor de huusvrauwe vande vercooper – de lyfcoop ten laste
vande blyvere
Ghealmpt over erfve den xij marty lxxxij

Jan Pillaert heift ghecocht teghen Frans Baestaert jonckman tzynen oude ende vuyt voochdie
ghedaen byde schepenen vande stede van Poperynghe –
te wetene vichtih roeden lants ligghende onder eeneeckhelst ghestaen inde Pezelhouck ghmeene met den cooper in een meerder stick – te wetene de bloote erfve – streckende zuudt
ende noort – metten noorthende upt lant van Abel vande Ameele – van zuuden Jan Fieulx –
van oosten de heere – van westen de cooper
ende dat omme de somme van eenentwyntciht ponden parisis tvoorseide – vij schele parisis
voor een godtspenninck – veerthien schellingen voor de vercooper ende de lyfcoop ten laste
vande blyvere
Ghealmpt ut supra

Guillaume Denys heift ghecocht jeghens Cornelis Pieren ende Maycken zyn huusvrauwe –
twee ghemeten en half lants – zaylant zynde – ligghende inden Edewaerthouck in twee
sticken – dat Maillaeert vander Slype in pacht ghehouden heift – streckende metten noortzyde

jeghens tlan van Willem Lamoot – de westzyde tlant van Mahieu de Groote – oost tlant vande
aeldynghen van Jacob Loodyck ende da omme de somme van derthien ponden grooten elck
ghemet – tende mate tende ghelde – te betaelen ter erfvachtighede – zuuver goedt omme
zuuver ghelt – vij schele parisis voor een godtspenninck – xl shele parisis voor de ghemeene
aermen – zes ponden parisis voor een hooftcleet – acht ponden parisis te lyfcoope ten alste
vande blyvere –
Ghealmpt voorts over erfve den xij in maerte lxxxij
Den xxvj in maerte lxxxij
SAP 35 – folio 244
Jan Pillaert heift ghecocht jeghens Cornelis van Bethleen ende jeghens Jooryncken zyn
huusvrauwe – een ghemet zaylant ligghende inden Schoudemonthouck emmers de plecke alzo
die gheleghen es – de iverhoucken ende de middelwaert – wtreckende oost ende west – de
zuutzyde ande mersch van Ghelein Staessen – de noortzyde tlant van Willem Schevele –
toosthende ant Zwylantstraetken – twesthende de weeze van Jan de Suey metgaeders metten
mesthoop daerup ligghende – zuuver goed ende onbelast – ende dat omme de somme van
tweeendertich ponden grooten vlaemsch tvoorschreven – te betaelen met twaelf ponden
grooten ter erfvachtighede –

ende de reste te baefmesse daernaer int jaer xvc lxxxij – xx schele te godtspennincck – de
lyfcoop ten laste vande blyvere – bedraeghende xxxvij ponden aprisis
Ghealmpt voorts over erfve den xxvj inmaerte lxxij

Jacques de Pape heift ghecocht teghen Jan de Wyntere ende Boelken zyn huusvrauwe –
een ghemet ende lij roeden gherslant ligghende inde Peselhouck inde hofstede van wylen
Pieter Maerten – metgaeders

folio 245
alle groene cateylen upt tvoornoemde goedt ende boven dezen tvierde vande drooghe cateylen
staende upden grodnt van Mahieu Waels – streckende zuut ende noort – tnoorthende upde
Coppernollestraete -tzuuthende tlant van Jacob Beke – de oosgtzyde Mahieu Thoris – de
westzyde jeghens tlandt van Pieter Waelz – ghelast met zyn advenant in eenentwintich
ghemeten ofte daer ontrent in een rente van zes ponden grooten tsjaers – gheldende de
weduwe van Jan de Reckemaekere ende voorts in andere renten achtervolghende tdeellodt
vande vercoop – alle lasten payement zynde opden principaele somme van desen coop –
omme de somme van zevenentwintich ponden grooten – te betaelen ghereet ghelt met den
halm –
drie ponden parisis voor den aermen – vier ponden parisis voor de lyfcoop ten alstevande
blyvere –
ghepasseert by schepeneen ter vierschare zonder prejudicie van yghelicx recht
den xxix marty lxxxij
Folio 245

Matheus de Fieulx ende Pachyne zyn huusvrauwe gheift Kaerle de Clerck ter rechte laeghe
een huus erfve ende catheylen naeghelvast – moortelvast ende wertelvast ligghende upde
couttere – groot van erfve lxxiij roeden ofte daerontrent – de westzyde ande erfve van Jan
Godduut – de oostzyde Mathys Loy metten noorthende an tlant van Willem de Rycke –
ghelast in zyn advenant inde coutterrenteden heere tsjaers ende dat omme laeghe
Kaerle voorseit ende Maycken zyn wyf heift de voornoemde Matheus sghegheven over rechte
wederlaerghe twee ghemeten ende j vierndeel zaylant ligghende inde prochie van Watuwe
onder de heerlichede vande Douvyn ende onder de heerlichede van Dixmude – de westzyde
ende de oostzyde an tlant van Fransoys Floor ende dat over gherechtighe wederlaeghe – de
welcke ghepasseerdt es voor de bailluw vande heerlichede van de douvye voorseit –
Adraiaen d Pours ende voro Antheunis van Winneseele ballius vander heerlichede van
Dixmude
ghepasseerdt de voornoemde laeghe voor schepenen vander stede van Poperighe int
ghedynghe ter vierschaere upden xxix in maerte xvc lxxxij

Den 2de aprilis lxxxij
In de marge
Dzeze keringhe es ghedaen by Jacob de Pape upden xvij juny xvc 82 – ter presentie van
burchmeesters ende schepenen ter vierschare – ghekendt
Jacob de Muelenare filius Jans heift ghecocht jeghens de weduwe van Jan de Muelenare
doude ende teghens Jnas de Muelenaere filius Jans hueren bystanden man –
een huuseken staende inde Yperstraete metgaeders metgaeders xviij roeden erfve daermede
gaende – streckende van vooren ter straete – achterwaert totter erfve vande elve weduwe – de
oostzyde ende de westzydederfve van Jacob de Pape –
omme de somme van veerthien pnden grooten ene vier pondenaprsiis ghereet ghelt met de
nahlme –
iij schele te godtspeninck ende drie ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere
Ghealmpt over erfve den ijde in lxxxij

Clays Melis heift ghecocht jeghens Pieter Schevele als procureur ende machtich over de
ghemeene aeldinghen vande sterfhuuse van wylen den huusvrauwe van Jacob vander
Eenoode alst blyckt by procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor bailliu ende
schepenen vande heerlichede vande Vleminckhove hier bettreckende inde prochie van
Boeschepe ende Westouter in date vande xxij marty lxxx – de welcke procuratie onghezeghelt
es – omme dieswille den greffier vanden zelve heerlichede certiffiert onder zyn hanteeken de
zeghels van schepene der voornoemde heerlichede hem afghenomen te zyn byde walsche
soldaten – welcke certificatie ghedatteert es van de xvij marty lxxxij – onderteeckent Jan van
Ryspoort – jeghens Anthonis Fossaert ende zyn huusvrauwe als byckt by zeker acte van
consente ende aggreatie van Margriette van Peene de huusvrauwe van Antheunis Fossaert
voornoemd – ghepaseerdt voor schepenen vande vierschare van Steenvoorde –
op date vande xix marty lxxxij – onderteekent Strasseele
Item jeghens de voornoemde Pieter Fossaert als voocht vande iij weezekens van Pieter
Fossaert – blyckende by acte van voochdt ende schepene van Belle in date vanden laetsten
marty lxxxij onderteeckent Pieter Bane –
Item jegehns Gillis Masselis als voochdt van Mahieu Goeman filius Lauwers blyckende by
acte van consent in date vanden letsten marty xvc lxxxij onderteekent Bane –
te wetene twee ghemeten lants ofte daer ontent – tende mate tende ghelde – ligghende inde
Peelhouck achter de hofstede van Jacob vande Eenoode – streckende zuut ende noort – van
oosten de weeze van Jan de Snepere – van zuuden tlant vande zelve weeze – van noorden
Anthuenis Buen – van westen de voornoemde Jacob vande Eenoode – van westen upde
Ghervelgatstraete – commende met een dreve zo die nu uytghesteken es – tzelve lant zuuver
ende onbelast –
omme de somme van neghenedertich ponden vyf schellinghen grooten vlaemsch elck ghemet
– te betalen met de erfvachtigheyde – zessendertich ponden parisis voor voor de aermen –
deen helft te applicqueren ten prouffyte vande armen van Poperinghe ende dander helft ten
prouffyte vande disch van Boeschepe – zes ponden parisis voor de rouppere – vy ponden
parisis voor de schrivere end lx ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere –
Ghealmpt over erfve den ij in april lxxxij

Folio 246
Fransoys Kerne heift ghecocht jeghens Jan Tryoen ende Maycken zyn huusvrauwe onderhalf
ghemet lants ligghende inden Schoduemonthouck –
streckende zuudt ende noort – metten zuuthende fitten mersch vande weduwe van Nicolays
Dhesnes – tnoorthende upde Casselstraete – de oostzyde an tlant vande weduwe van Jacob
Absoelon – de westzyde tlant van de voornoemde Jan Tryoen – zuuver goedt om zuuver ghelt
– omme de somme van achthien penninghen thien schellinghen grooten tghemet – tende mate
tende ghelde – te betaelen deen helft met de halm ende dander helft ter erfvachtighede –
vichtich ponden parisis te lyfcoope – vyf ponden parisis voor de ghemeenen aermen – vier
ponden parisis voor de roupere ende noch twaelf ponden parsiis den cooper gheift over zyn
optie van kiesen – vande helft vande gheheelen sticke groot int heheel drie ghemeten ofte
daeronrent
Ghealmpt voorts over erfve den ij in april lxxxij

Ameele Hazebaert ende Jan Quatghebeur filius Lauwers als voochden vande kynderen van
Jacob Hazebaert filius Gheleyns hebben ghecocht jeghens Jan Metsu filius Danneels – Jan
vande Zande – Caerle Causie ende Jos Deberdt als voochden van de kynderen van Pieter
Metsu gheseyt Steenaert
ter hauche by drie dystyncte hallegheboden ende by consente van myn heeren de voocht ende
schepenen vande stede van Ypre – alst blyckt by acte vanden zelve – in consente byde
voornoemde ter desen cause ghe-expediert in date vande xxiij lauwe xvc lxxxij –
gheonderteekent by Adam Ryckebusch
te wetene een behuusde hofstede ligghende inden Eeckhouck – groot van lande twyntich
ghemeten ofte daer ontrent – emmers tende mate tende ghelde- - ten prouffyte vande
voornoemde weezen – met alle de catheylen – groene ende drooghe – daerup staende –
ghereserveert drie boomen ende dit onder gherslandt – zaylant ende merschlant inde
voornoemde houck – daer Jaspar van Proven nu ter tyden woonende is – van westen de weeze
van Jan de Snepere – ende Clays Melis – van oosten de disch van Sint Bertens – van zuuden
an daeldinghen vande sterfhuuse van Clays Wyts ende van noorden upt tzwylantstrateken –
tzelve goedt es belast in xvij ponden parisis ende voorts in zulck last als de heere competeert
upt zelve goedt als van ouden tyden –
payement alle renten upt tvoornoemde goedt ligghende upde principaele somme van desen
coop
ende dat omme de somme van derthien ponden ij schele viij deniers grooten elck ghemet –
tende mate tende ghelde als vooren
ende de cooper moet hier of myncken de derde pennynghen van x schele parisis vande laetste
verhooghinghe up elck ghemet –
te betaelen voorts met vichtich ponden grooten ghereet met den halm ende noch vichtich
ponden grooten ter erfvachtigheyt ende voorts de reste by twee payementen wannof teerste
vallen zal te ougste eerstcommende vande jaere lxxxij ende tlaste omme de vulle betalynghe
talderheylighmesse eerstcommende tzelve jaer –
iij schele voor godtspenning ende voor den aermen twaelf ponden parisis – den lyfcoop ten
laste van de blyvere
Ghealmpt voorts over erfve den xxij aprilis lxxxij

Den xxx van april lxxxij

Eloy Merlevede heift ghecocht jeghens de ghemeene hoirs ende aeldynghen vanden
sterfhuuse van wylen Pieter Henderyck – te weten Marcx Verwest filius Joos – Joris de Quick
– Symoen Keseman ende Jan Butstraen – deen helft van vier lynen ende xxx roeden onder
gherslant ende zaylant ligghende in de Eekhouck ghemeene met de vyf weezen vande
voornoemde Henderyck – streckende met de oostheden upde steenwech – de noortzyde tlant
van meestr Maheiu de Pours – de zuutzyde Mahieu van Renynghe ende twesthende Christaien
Bergof ende omme de somme van zevenentwyntich ponden grooten tghemet – tende mate –
tende ghelde – te bretaelen met ghereet ghelt met den halm – vier pondenparisis voor den
ghemeenen aermen s- xxx schele parisis voor den roupere q- den lyfcoop ten laste vande
blyvere –
Ghealmpt voorts over erfve den xxx ste in april lxxxxij

Den vij-den in meye lxxxij
Joos Maerten heift ghecocht jeghens Jacob vande Walle ende jeghen

Jacquemyncken zyn wyf j ghemet ende xxv roeden latns heommelhofzynde – ligghende
inden Eeckhouck – van zuuden de weduwe van Steven de Backere – van weten tlant vande
aeldynghen van Gheleyn Bulteel – van noorden de cooper – van oosten de kynderen van de
weduwe van Pieter Vramboult – metgaeders de helft vande keete ende twee pershoopen
daermede gaende – omme de somme van vier en tsestich ponden grooen ghereet ghelt – xx
schele parsiis voor een godtspenninck – een pondt grooten voor de huusvrauwe van de
vercooper voor een hooftcleet –
ghelast dit ghehele ghemet ende xxv oeden in vj ponden parisis tsjaers – de penninck xvj – ten
prouffyte van Mihiel Longuespeye – causa uxoris – de lyfcoop ten alste vande blyvere – te
betaelen tvoorseide ghereet ghelt met den halm
Ghealmpt voorts over erfve den vij in meye lxxxij
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Willems vier lynnen ende xiiij roeden elstlants ligghende inde Helhoek inde compagnie –
strecken met de noortzyde langhes int waterloop – twethende tkercke elst – van onse vrauwe –
toosthende ende de zuutzyde jeghens thelst van Pieter Makeblyde ende dat omme de somme
van thien ponden grooten vlaemsch den hoop – de bloote erfve xx schele parisis voor een
godtspenninck – zes ponden parisis te lyfcoope – van welcken elste de taillie vercocht es
Maillaerd de Haene afgaende ter oude van acht jaeren – wannof drie jaeren van volwassen
zyn – te betaelen ghereet ghelt met den halm –
Ghealmpt over erfve den vij in meye lxxxij
7 mei 1582 – SAP 365 – Folio 247
Gheleyn Verschaeve heift ghecocht jeghens Willem Dieryck
neghen vierendeel zaylants liggende inden Hellehouck – streckende zuut ende noort – metten
zuuthende an thelst van de weduwe van Gillis van Sint Pol – tzuuthende tlant vande
aeldynghen van Maillaert Kesteloot – de westzyde Mahieu de Brauwere – doostzyde tlant van
Thomas Ghys
ende dat omme de somme van derthien ponden grooten de voornoemde ix vierendeel – ende
waert datter meer ofte min bevonden waeren dan ix vierendeel voornoemd – zo wert de
cooper ghehouden te mincken ende meerst naer davenante van voorseide somme – te betaelen
ghereet ghelt met den halm – ij schele parisis voor een godtspenninck ende de lyfcoop ten
laste vande blyvere
Ghealmpt voorts over erfve den vij in meye lxxij

Den xiiij in meye xvc lxxxij
In de marge:
Deze kerynghe es ghedaen by Michiel Vanole upden 28sten juny lxxxij ter preszentie van
burchmeesters ende schepenen ter bancke –
de zelve kerynghe vande naerhede es deshgelycx ghedaen by Jan van Dale opden 28ste juny
ter presentie van burchmeester ende schepenen ter vierschare

es toeghelaten de naerhede van Jan van Dale alst meet bestaende ten voorseide goede – atum
eodem

Den xiij in meye xvc lxxxij
Christiaen de Vey heift ghecocht jeghens Jan Lamoot ende jeghen Jaeneken zyn huusvrauwe
een stede – erfve ende cateylen – groene ende drooghe upgaende ende draeghende boomen –
ghereserveert het nieuwe huus aldaer ghetimmert ende ghestelt by Pieter Wenis – groot van
lande drie ghemeten een lyne ende zes roeden streckende zuud ende noort – ligghende inde
Schoudemonthouck – daer de weduwe vande voornoemde Pieter Wenis presentelick woont –
tzuuthende de kynderen van Jacob Floor ende de kercke van Onse Vrauwe – de westzyde
tProvenstraetken – tnoorthende upde Casseldreve – de westzyde de aldynghen van myn heere
vande Clytte
Ghelast tvoornoemde in xij ponden parisis tsjaers – den penninck xvj – ten pouffyte van jan
de Muelenare filius Marcx ende noch in de huere van zesthien jaeren lanck gheduerende – ten
prouffyte vande voornoemde weduwe van Pieter Wenis voorseit voor xlviij ponden parisis
tsjaers wannof deerste baefmesse vallen zal vande voorgaende xvj jaeren te baefmesse
eerstcommende int jaer lxxxij ende dat omme de somme van twyntich ponden grooten
tghemet – tende mate tende ghelde – ende voorts zuuver goedt om zuuver ghelt – ij schele te
godtspenninck ende zes ponden parsiis voor de ghemeene aermen – te contribueren daert den
cooper ende vercooperq gheleiven zal – zeventhien ponden parisis voor thoofcleet van de
huusvrauwe vande vercooper – te betaelen tvoorseide met zevenenveertich ponden grooten
ghereet ende de reste over de vulle betaelinghe

binnen eenen jaer naer de date vande halme – zes ponden grooten te lyfcoope wannof 4 pondt
grooten es ten laste vande cooper ende de reste behoudens dach van payemente ghehouden
payement zynde upde pirncipaelen coop
Ghealmpt over erfve den xiiij in meye lxxxij
14 mei 1582 – SAP 365 –
Gabriel van Thuun heift ghecocht jeghens Boudewyn Zyde ende jeghens Peryncken zyn wyf
– tvierde van eenen huuse ende tviijde deel vander erfve daer Jan de Conynck overleet –
stande ende gheleghen upde Yperdamcouttere – streckende van voornoemde straete –
achterwaert totten erfve van Boudewyn Bueten – doostzyde derfve vande weduwe van
Gheleyn Vermaerle – de westzyde derfve vande stede – ghelast met zyn advenant inde
coutterrente – ende dat omme de somme van acht ponden vyf schellinghen grooten vlaemsch
– te betaelen met ghereede ghelden metten halme – xv schele parisis te godtspenninck – ende
vier ponden te lyfcoope ten laste vande byvere – Ghealmpt over erfve den xiiij in
meye lxxxij

In de marge :
ghepasseert by wetten – raden ende notabelen deser stede dat zo wie eenighe partie landen –
van meye lxxxij – halmen zal tot subsidie vande stede van nu voorts betaelen zal xx-ste
schele parisis –
ontfaen van Clays voorseit op de xxste penning voor desen coop vj ponden x schele parisis
Den xxj in meye xvc lxxxij
Clays Merlevede heift ghecocht teghen Gheleyn Tryoen ende Cristyn zyne huusvrauwe ende
teghen Jan Mabesone ende Maycken zyn huusvrauwe ende teghen Jan Waelen jonckman –
zyns zelfs wezende volghende tverclaers ende affirmatie vande voornoemde persoonen
Item jeghens de zelve Gheleyn Tyoen ende Jan Mabesone voorseyt als voochden vande twee
weezekynderen van Gillis de Waele by consente vande uppervoochden ende schepenen vande
stede van Belle – blyckende by acte vander zelve

Folio 248
uppervoochden ende schepenen in date vanden xvde in meye xvc lxxxij – onderteeckent
Walle – te wetene een ghemet preter een half vierndeel lants – ligghende inden Eeckhouck
onder gherslant ende hommelhof –
streckende oost ende west – twestzyde jeghens tlant van Louis vande Goesteene – doostzyde
tlant van Dieryck Quatghebeur – van zuuden ende van noorden myn heere vande Clytte –
omme de somme van thien ponden grooten vlaemsch tvoorseide – te betaelen ter
erfvachtigheyd – i schele iiij deniers voor godtspenninck – de aermen drie ponden parisis voor
de aermen te contribueren deen helft inde disch van Sint Bertin ende dander helft int gasthuus
deser stede zes ponden parisis ter lyfcoope ende dit al ten laste vande blyvere
Ghealmp voorts over erfve den xxj in meye lxxxij

den xj juny lxxxij
Eloy Merlevede heift ghecocht jeghens Jan de Schatere ende jeghens Maycken zyn
huusvrauwe een lyne ende vyf roeden

merschlant ligghende in de Schoudemonthouck ghemeene in een stick van twee lynnen ende x
roeden met den voornoemde cooper – streckende metten zuutzye an thof van Gheleyn
Verschave – de noortzyde tlant vande aeldynghen van Jacob Loodcyk – toosthnede de
voornoemde Claeys Verschaeve ghelast tvoorseide in zulcke rente de capeppelle van Sint
Stevens als van ouden tyden -ende omme de somme van veerthien ponden grooten
tvoorschreven te betaelen metter erfachtigheyd ghelt – iij schele iiij denierts e godtspenninck
– te betaelen voorde ghemeene aermen xl schele parisis – de helt omme tgathuus ende dander
helft de disch van Sinte Bertens – acht ponden parisis voor een hooftcleet voor svercoopers
huusvrawue ende de lyfcoop ten laste vande blyvere

Ghealmpt over erfve den xj juny lxxxij
midts conditie dat de cooper zal mueghen ryden met waghen ende peerden met thoy comende
vande voornoemde mersch over tlant vande vercooper totter straete zonder daer vooren niet te
gheven gheuderende tleven van Ancheel Gheus ende van de voornoede vercoopes ende es
oock tvoornoemde lant in hueren ende in pacht ghegheven by Christiaen de Vey – noch vande
baefmese eerstcommende drie jaeren lanck gheduerende voor de prys van zeven ponden
aprsiis tsjaerswannoof de cooper de loopende ajerschare tzynen prouffyte ontfanghen moet.

Cornelis Pieren heift ghecocht jeghens Gheleyn Pieren zynen broeder joncman ongheuwet by
consente ende toelaeten van burchmeesters ende schepenen vande stede van Poperynghe alst
blyckt by acte vande voornoemde consente in date vande xjde juny xvc lxxxij –
geonderteekent J. Mazeman – te wetene een lynne ende v roeden lants hommelhof zynde
ligghende upde Werfstraete ghemeene met den cooper ende zyn andere broeders en zusters – i
een stick van ij ghemeten ende xxx roden – streckende van vooren ter straete – achterwaert tot
in de beke – doostzyde endewestzyde deaeldynghenvan Pieter Rouvroy –
ghelast de helft in tbyleven van Gillis Pieren – huerleider vadere – ghelast met zyn advenant
in tcleene hofmanschi vande erfve –
omme de somme van twaelf ponden grooten vlaemsch – ghereet ghelt met halm – v schele vj
deniers voor eenen godtspennick – zes ponden parisis voor eenen ot wyns ende de lyfcoop ten
laste vande blyvere
Ghealmpt voorts over erfve den xj juny lxxxij
den xxv juny lxxxij

Fransoys Meeze heift ghecocht jeghens Christiaen de Haene een half ghemet zaylants
ligghende inden Hellehouck emmers de plecke alzoo die licht de vier houcken ende de
middelwaert streckende metter wetzyde jeghens de dreve vande hofstede van Andries
masselis ende Jan Beyens – doostzyde jghens tlant vande weduwe van Gheleyn Bulteel –
tzuutzyde ande voornoemde hofstede ende tnoorthende upde Casselstraete –
omme de somme van thien ponden x schele grooten te betaelen ghereet ghelt met den halme –
ij schele parisisvoor godtspeninck – zes ponden parisis te lyfcoope ten alste vande blyvere –
handt anne tvoornoemde dte slaene te baefmesse eerstcommende vandejaere lxxxij
Ghealmpt over erfve den xxv juny lxxxij

Fransoys Merlevede heift ghecocht
jegehns Clays de Haene ende
Maycken zyn huusvrawue een half
ghemet mersch ligghende inden
Hellehouck – streckende metten
oostzyde an tlant van Kaerle Baenst –
de wetzyde de weeze van Eloy de
Vynck – tzuudzyde upde beke –
tnoorthende de voornoemde Kaerle
Baenst –
omme de somme van achttien ponden grooten vlaemsch tvoorseyde – tende mate tende ghelde
– te betaelen ghereet ghelt ten halme – iij schel iiij deniers voor een godtspenninck – iiij pond
parisis voor de vercoopers wyf een hoofcleet – xl schele parisis voor den lyfcoop – Ghealmpt
voorts over erfve xxv juny xvc lxxxij
SAP 365
Jan Moens heift ghecocht jeghens Jan Tant filius Clays ende jeghen Maycken zyn
huusvrawue tvierde vandrie ghemeten en half onder hofstede ende hommelhof metgaders alle
catheylen – groene ende drooghe daerup staende – ligghende inde Hipshouck ter hofstede
daer Willem Ogier nu woondt – ghemene met Jan Tant filius Jans ende Jacob Tant ende
tkyndt van Jeroon Faes – streckende metter oostzydeande erfve van Cornelis de Schottere –
de westzyde Loys vande Goesteene – tnoorthende tlandt van Sanders Floor ende van zuuden
de voornoemde Cornelis de Schottere – zuuver ende onbelast ende dat voor de somme van
vierentwyntich ponden parisis tghemet – te betaelen metten halm – drie ponden parisis te
godtspenninck – eenenveertich ponden parisis voor svercoopers wyf een hooftcleet ende
twaelf ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere – ghealmpt over erfve den xxv in
wedemaent lxxxij

Frans Querne heift ghecocht jeghens Victor Ghyselen ende jeghens Maycken zyn huusvrauwe
– drie ghemeten en half lants onder gherslant, hommelhof ende elstlant ligghende teen an
tandere inde prochie van Sint Jans inden Oothouck – streckende met toosthende an tlant
vande aeldynghen van Joos Denys – de westzyde upde Groene straete – tzuudhende an tlandt
van myn heere van Praet ende metten noorthende an tlant van Willem Denys –
ghelast tvoorseide met veertich schelle parisis sjaers losrente – de penning xvj –
competerende Clays Boury –
Item noch ghelast in de huere van zeven jaeren ten prouffyte van Adraien Lamoot voor de
somme van vyf ponden grooten tsjaers –
ende dat omme de somme van vyfentachtentich grooten vlaemsch den hoop – te betaelen
ghereet ghereet ghelt met en halm – ij schele parisis voor eenen godtspenninck – twaelf
ponden parisis voor de huusvrauwe vanden vercooper voor een hooftcleet – ten lyfcoope
zeven ponden schele parisis ten laste van den blvyere –
Ghealmpt voorts over erfve den ix july 82

Jacob de Butterdrooghere heift ghecocht jeghens Jan Cruupelant ende Victoryne zyne
huusvrauwe – vyf vierendeel zaylant ligghende inden Haeghebaerthouck – ghenaempt de
kernemmelckpit –
streckende zuudt ende noort – metten noorthende upde beke – de wetzyde ant leen van
Christiaen Bueten – de oostzyde tlant dat Ryckaert Looten in pacht houdt –
omme de somme van vyrenttwyntich ponden thien schelle grooten tvoroseide – tende mate
tende ghelde – ghereet ghelt met den halm –
v schele vj deniers te godtspenninck – zes ponden parisis voor een hooftcleet ende twaelf
ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere – te betaelen tvoorseide met dobbele
ducaeten tot xvij ponden parisis stick –
Gheal
mpt
over
erfve
den
ix
july
82

Adriaen Lamoot heift ghecocht jeghens Victoor Ghyselen ende Maycken ayn huusvrauwe –
vijf vierendeel hofstede ligghende inde Edewaerthouck – ghemeene met Joos Valcke ende de
vercooper in drie ghemeten j lynnen ofte daeromtrent – metgaeders tvde in alle de groene
catheylen ende drooghe daerup staende – streckende van zuuden langhes de Yperstraete – van
noorden ende westen tlant van Lauwereins de Groote – van oosten de muelenwech – belast
met zyn advenant van vijfthien parisis tsjaers den heere – ende dat omme de somme van lviij
tich ponden grooten tghemet – tende mate tende ghelde – te betaelen deen helft ter
erfvachtiheyt ende dandere helft binnen zes weken daer naer – over de vulle betalinghe – iij
schele parisis voor een godtspenninck – zeven ponden x schele parisis voor een lyfcoop ende
een ouden dobbele ducaet in spetie voor hooftcleet voor de huusvrawue van de vercooper –
de xx penning te betaelen half en half –
Ghehalmpt voorts over erfve den ix july lxxxij

Den xvj july lxxxij
Jan Masselis heift ghecocht jeghen Gheleyn Lauwers ende jeghen Lucie zyn huusvrauwe –
zesthien roeden erfve ligghende upde Yperstraete onder de catheylen vande voornoemde Jan
– Streckende van vooren ter straete – achterwaert tot de presbiterie van Sint Jans – de
westzyde derfve vande Magdeleene – doostzyde jeghens derfve van Andries de weeze van
Christiaen Verschote – ghelast met x deniers parisis sjaers de heere ende omme de somme van
zes ponden parisis de reode – tende mate tende ghelde – te betaelen met vier ponden grooten

ghereet ende de reste tende van de jaere naer de date vande halme – ij schele parisis te
godtspenninck
Ghealmpt voorts over erfve den xvj in julio lxxxij

Clays Kesteman heift ghecocht teghen Pauwels Cauchie ende Boelken zyn wyf – eerst een
ghemet ende zeven roeden gherslant met alle de groene catheil daerup staende ligghende inde
Helhouck – dat Matheus Taluwe in pacht houdt tot Baefmesse eertcommende – streckende
metten noorthende upt lant van Matheus voorseit – tzuuthende thelst van Pieter Makeblyde
ende de kynde van Jan Taluwe – doosthende de dreve – de etzyde thelt vande disch van Pieter
Bertens –
Item noch een lynne ende vichthien roeden helstlant erfve ende catheyl ligghende inden
zelven houck – streckende met tnoorthende inde beke – doostzyde thelst van Gillis de Berch
filius Jans – de westzyde thelst van Pieter Denys – zuuver erfve om zzuuver ghelt – ende
omme de somme van zethien ponden twaelf schellinghen ende zes penninghen grooten den
hoop –
te betaelen ghereet met den halm – drie ponden parisis voor de aermen te gheven daert de
cooper believen zal – drie ponden parisis voor een hooftcleet voor dhuusvrauwe vande
vercooper – ende zes ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere
Ghealmpt voorts over erfve den xvj in july xvc lxxxij

Jan de Roode filius Vincents heift ghecocht jeghen Jacob Vitse ende teghen Fransyne zyn
huusvrauwe
Item teghen Pieter Davidt – Item teghen Jacob de Creux ende Peronne zyne huusvrauwe als
aeldynghen int sterfhuus van wylen Gillis Maltheere – te wetene eerst vyf vierendeelen

hofstede ligghende inden Wipperhouck met alzulck recht van catheylen – groene ende
drooghe daerup staende – de voornoemde aeldinghen compterende ende wettelick hemlieden
anghedeelt – streckende zuud ende noort – de zuutzyde Betunestraete -van westen Lauwers
van Bethleen – Item noch twee lynnen xiiij roeden zaylants inde zelven houck – commende
metten noorthende int waterloop – Item noch twee lynnen vichtien roeden zaylants van
westen Jan Huughe – van noorden an … ? van Jacob Lauwyck – Item noch een ghemet

en vichthien roeden zaylants inde zelven houck – streckende west en oost – van oosten de
Berchwech – van zuuden Jan Huughe – van noorden tleen van Jacob Laywyck – ghelast
tvoorseide met ix ponden aprsiis tsjaers- de epnninck zethen ten prouffyte van Jan Henchyn –
Item noch met zes ponden xv schele parisis tsjaers – den penninck xvj ten prouffyte van
Andries de Buckere – payment zynde de lasten upde principaele somme van desen coop ende
dit voor de achthien ponden grooten tghemet – tende mate tende ghelde – te betalen met xxiiij
ponden grooten ghereet ende de reste tendejaere met de date vandeerfvinghe over vulle
betalynghe – dies verbyndt den cooper de voornoemde parclen inde handen vande vercoopers
tot verzekerthede vande voornoemde rete – zes ponden aprsiisvoor denaermen – den helft te
contribueren daert de coopers ghelieven zal – xij ponden aprsiis voor thooftcleet vande
huusvrauwe svercopers – lyfcoop ten laste vande byvere –
Ghealmpt voorts over erfve den xvj july 82

