
Jaar 1585 Halmen 
 

Een selectie uit het register van de Halmen SAP 365 voor het jaar 1585. In dit jaar werden in 

het totaal 116 hlamen in de register in geschreven.  

 

14 januari 1585 - Halmen - SAP 365 - Folio 256 

 

Bastiaen Muet heift ghecocht jeghens Jacques de Worm ende Maycken zyn wyf –  

een ghemet zaylant ligghende inden Edewarthouck -  

emmers de plecke alzo die gheleghen es - de vier houcken ende de middelwaert - streckende 

zuut ende noort -  

noorthende an tlant van de heer - tzuuthende ende de westzyde tlant ende de derve van Pieter  

Vander Stegghele - doostzyde tlant van Mahieu Voet - bloot erfve -  

zuuver ende onbelast –  

omme de somme van xij pond grooten - te betaelen ghereet met den halm -  

dies es bespreck dat in gevalle de naerhede beclaeght werde die tzelve lants by naerhede 

behouden zal - ghehouden wert de eersten cooper boven de voornoemde penninghen te 

furnieren - lx ponden parisis over den hommelblock gheroeit te hebben –  

ende tzelve lant met coorne bezaeyt te hebben -  

v schele voor eeen godtspenninck - zes ponden voor svercoopers huusvrauwe een hooftcleet - 

xxx ponden parisis te lyfcoope -  

alle te laste vande blyvere -  

Ghealmpt voorts over erfrve den xiiij january xvc lxxxv  

 

14 januari 1585 - SAP 365 - Folio 256 verso  

 

Christiaen Fobert - Jan Fobert ende de weduwe van Franchois De Mol metghaders 

Willem de Vos hebben ghecocht teghen Marcx van Kalis ende Fransyne zyne huusvrauwe  

een lyne ende x roeden eeckhelst ligghende inden Peselhouck ghemeene met Jacob Melis 

erfve ende catheyl alzo tzelve metten boomen bestaen es -  

omme de somme van thien ponden grooten vlaemsch - tvoorschreven ghereet ghoet -  

xij schele voor een godtspenninck - xij ponden parsiis te lyfcoope -  

alle ten laste vande blvyere 

Ghealmpt voorts over erfve den xiiij january xvc lxxxv  

 

14 januari 1585 – Yperdamcouter - SAP 365 - Folio 256 verso  

 

Cornelis Vermaerle ende Frans vande Maerle hebben ghecocht jeghens Gheleyn de 

Conynck als voocht vande kynde van Gheleyn vande Maerle ghenaemt Gheleyncken  

by consente van burchmeestes ende schepenen vanden stede van Poperynghe alst blyckt by 

acte van dien in date vande xiiij january xbvc lxxxv - onderteeckent Mazeman  

te wetene de helft vande erfve ende thalf vierendeel van dien van de hofstede upden 

Yperdoamcoutter dar Andries Gillis overleet -  

metghaders tvierde inden huuse ende alle andere catheil - groene ende drooghe daerop staende 

- streckende van vooren op den Yperdam - achterwaert totter erfve van Boudewyn Bueten - de 

westzyde derfve van Gabriel van Ghune ende de weeze van Jan Vlamynck -  

doostzyde jeghens thuus ende erfve van Gheleyn de Coninck cum suis - met zyn advenant in 

haere coutterrente en heer tsjaers –  

omme de somme van xxij ponden grooten tvoooschreven ghereet ghelt -  



ghealmpt voorts over erfve den xiiij january xvc lxxxv ende dit in betalynghe van de 

weezepenninghen die Gheleyn voornoemt de voorschreven coopers schuldich was.  

 

14 januari 1585 – Elst in de Hamhoek - SAP 365 - Folio 257 

 

Clays Borry heeft ghecocht jeghens Gheleyn de Conynck als voocht vande kinde van 

Gheleyn vander Maerle by consente van burghmeesters ende schepenen als vooren  

vier lynnen elstlant ligghend inden Hamhouck –  

streckende metten zuuthende inde beke - - de westzyde jeghens thelst van Jacob Beke -  

tnoorthende teghen tlant van Hector de Dwanch - doosthende thelst van Frans vande Maerle 

ende dat omme de somme van xxiij ponden grooten vlaemsch -  

te betaelen ghereet ghelt metten alm ende dit over de betalynghe van zeker weezepenninghen 

bedraeghende ter ghelycken somme die Gheleyn vande Maerle de voornoemde cooper 

schuldich was  

Ghealmpt voorts over erfve den xiiij in lauwe 85 

 

14 januari 1585 – Zaailand in de Haeghebaerthoek - SAP 365 - Folio 257 

 

Pieter Moenaert heift ghecocht teghen Maillard vander Arent ende Christyne zyn 

huusvrauwe  

onderhalf ghemet zaeylant  ligghende inde Haeghebaerthouck - opde Meesenstraete –  

de noortzyde an tlant vande cooper - de zuutzyde an tlant van Bussaert van Simpol cum suis 

toosthende upde voornoemde straete – 

omme de somme van zes podedn xiiij schele iiij deniers grooten –  

xl schele te godtspenninck - iiij pond voor een hooftcleet -  

xv ponden parisis te lyfcoope waermede den cooper payement doet met l schele parisis 

ghereet ghelt met den haelm  

Ghealmpt voorts over erfve den xiiij in lauwe 85  

 

14 januari 1585 – Hommelhof gekocht - Halmen – SAP 365  

 



 
 

Cornelis van Bethlem  
heift ghecocht teghen Marcx van Kalis ende teghen Fransyne zyn wyf,  

een half ghemet ende xxx roeden hommelhof met de huuseken daerup staende  

metgaeders alle groene ende drooghe cathelen daerup staende  

ligghende in de Schoudemonthouck opde Casselstraete –  

streckende oost ende west – van oosten jeghens thommelhof van Jan Berteloot causa uxoris 

– van westen teghen de verbrande hofstede daer Nicolays de Losense laest woonde,  

van zuuden langhes thommelhof vande sterfhuuze van Pieter Lauwerens ende sterfhuus van 

Pieter DeHaene,  

ghelast inde Overdamsche schult de heere tsjaers int hofmanschip vande wedewe van Pieter 

Lauwerens –  

van welcke last de vercooper de cooper belooft te garanderen tot de daghe vande halme  

ende voort zuuver ende onbelast  

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

vj schele te godtspennynck  

xl schele voor de kercke van Onse vrauwe 

xj ponden parisis te lyfcoope  

ende es dat voorschreven parceel vercocht tende mate tende ghelde 

ghealmpt voorts over erfve den xiiij januari xvc lxxxv  

 

14 januari 1585 - SAP 365 – Het Cleene Brugghestraetje - Folio 257 

 

Franchois Diedeman heift ghecocht teghen Jan van Heede ende Jan de Muelenaere als 

voochden vande kynderen van Matheus de Pape  

by consente van burchmeesters end schepenen vande stede van Poperinghe -  

eerst den helft vande groote woonhuuse ligghende opt tcleene Brugghestraetje inden 

Edewarthouck - ghemeene met de kynderen van Pieter Henderyk  - met tv-ste vande stede - 

groot j ghemete xx roeden ligghende inden voornoemde houck - doostzyde tlant van Jacob 

Zanneken - tzuuthende tCleene Brugghestraetje  - de westzyde  daeldynghen van Jan Baert - 



ghemeene met Frans Diedeman -   

Item tvde van iiij lynnen xx roeden mersch - bet noort de voorseide hofstede in de 

voornoemde houck - doostzyde an tlant vande heere - ghemeene als boven metghaders de 

fruutboomen inde boomgaerdt vande voorschreven hofstede – ghecoent met een claghe  

Item vyf almen - j popelier - j appelboom ende j kersseboom opde voorschreven hofstede  

Item v abeelen en de copilly vande noorthaeghe vande mersch betnoort de voornoemde stede 

Item de kersseboom met de coppillye van alle de haghen int bilcken an tvoornoemde 

bogaerdeken -   

Item tvde van een rente van xij ponden parisis tsjaers met vde van de verloopen - den 

penninck xvj - upde goedynghen van wylen Gheleyn Beaugrandt -  

vallende altyts den xxx in maerte  

Omme de somme van xiiij ponden grooten vlaemsch den hoop –  

ghereet ghelt met den halm -  

xx schele te godspenninck - ende xx schele te lyfcoope - alle ten laste vande blivere  

ende voorts ghehalmpt over erfve den xiiij in lauwe 85  

 

24 januari 257 - SAP 365 - Folio 257 verso  

 

Gillis vander Peperstraete ende Janeken zyn huusvrauwe gheven in rechte laeghe Jan van 

Bethleem filius Jacobs ende Frans Lebbe filius Pieters als vooghden van Hansken tkynde 

van Jacob de Roode ten prouffyte vande zelven kinde -  

den helft van zeven vierendeel hofstede ligghende inden Lyssenthouck -  

ghemeene metten voornoemde kinde –  

metghaders de helft vanden groene catheilen daerup staende - streckende metten oosthende 

upde hofstede vande voornoemde kinde  ende van zuuden an tzelve - van westen Mathieu 

Vramboult ende noort tvoornoemde kindts lant ende dit over gherechtighe laeghe  

 

Jan van Bethleem ende Frans Lebbe inder qualiteyt voorschreven by consente van 

burchmeesters end schepenen vander stede van Poperinghe -  

gheven Gillis vande Peperstraete voornnoemd in rechte wederlaeghe  

vier lynnen zaylant ligghende in de voornoemde houck emmers de plecke alzoo die gheleghen 

es  - de vier houcken ende de middelwaert metter oostzyde jeghens tlant vande voornoemde 

Gillis - tzuuthende de weeze van Jacob Deroo - - de westzyde Mahieu Vrambout - 

tnoorthende de weeze van de weduwe van Jacob Absoloen-  

ende dit onder gherechtighe wederlaeghe –  

zonder toegheven ofte toenemen  

Ghepasseert voor burghmeesters ende schepenen int ghedynghe upden 24ste in lauwe xvc 

lxxxv  

 

28 januari 1585 – Verbrande hofstede op ’t Vroonhof - Halmen SAP 365 – folio 250  

 

Jan Fobert  
heift ghecocht tegen Christiaen Fobert zijn broeder metgaeders tegen Jaeneken zyne 

huusvrouwe – tvierde vande verbrande hofstede daer Pieter Fobert eertyts woonde, 

streckende van voren op tvroonhof  

achterwaert totten erfve van daeldynghen Gillis van Vertpel metter zuutzyde Frans Jacobssen 

ende noortzyde daeldynghen vande voornoemde Gilis –  

zuuver ende onbelast omme de somme van vij ponden grooten vlaemsch tvoorschreven te 

betaelen ghereet met den halm  

x schele te godtspenninck 



iiij ponden parisis ter lyfcoope ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den 28 january 1587  

 

28 januari 1585 – De Rommelare - SAP 365 - Folio 258 

 

Jacob Beke heift ghecocht teghen Cornelis ende Fransois vande Maerle  

metghaders jeghens Gheleyn de Coynnck als voocht van Gheleynken tkynt van Gheleyn 

vander Maerle - by consent van burchmeesters ende schepenen van der stede van 

Poperynghe -  

de vyf deelen van achte in een ghemet preter xviij roeden lants ligghende inden 

Haeghebaerthouck - 
streckende zuudt ende noort - metten noorthende upde Meesenstraete - tzuuthend tlant vande 

gasthuuse - doostzyde de kercke van Sint Jans - de westzyde de coopere -  

ghenaempt de Rommelare -  

omme de somme van xxij ponden grooten tghemet -  

ij schele te godtspenninck - zesthien ponden parisis te lyfcoope -  

alle ten laste vande blvyere ende voorschreven te betaelen ghereet ghelt metten halm  

Ghealmpt voorts over erfve den 28ste january 1585 

 

29 januari 1585 – Op de Coutere - SAP 365 - Folio 258 

 
 

Cornelis ende Fransoys vande Maerle hebben ghecocht tegen Jaekemyne de dochter  van 

Boudewyn van Pilckem -  

metghaders teghen ... niet ingevuld .... als bystaenden voocht vande voornoemde Jaekemyne  

by toelaten ende consente van burchmeesters ende schepenen vande stede van Poperinghe -   

een huuseken, erfve ende catheyl staende ende gheleghen upde couttere –  

metten westzyde teghens derfve vande weeze van Jeroon Faes -doostzyde Joos du Braye - 

tnoorthende upde langhe couttere -  

ghelast met zyn advenant in coutterrente den heere tsjaers -  

omme de somme van thien ponden parisis - tvoorseide te betaelen ghereet met den halm -  

ij schele t godtspenninck - xl schele te lyfcoope ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den 29 january 1585 

 



27 januari 1585 – De Crynemersch - SAP 365 - Folio 258 verso  

 
Clays van Ameele  heift ghecocht teghens Jan Mostaert ende Jaecqyemyne zyn 

huusvrauwe - 

een vierendeel mersch ligghende inde Oosthouck - ghenaempt de  Crymemersch -  

streckende met tnoorthende an tlant vande weeze van Abel vande Ameele - tzuuthende de 

cooper - de westzyde de Schipvaert - doostzyde tlant van Sint - Obrechtsghilde  

Item noch alzulck deel in erfve ende catheilen - groene ende drooghe al hem Jan voorseit 

toeghevallen es van zyn wyfs vaeder ende moedere weghe inde hofstede daer wylen Abel 

vande Ameele woont inde voornoemde houck -  

ghemeene met den cooper –  

zuuver goedt voor zuuver ghelt 

omme de somme van hondert ponden parisis tvoornoemde ghereet ghelt met den halm -  

xx schele te godtspeninck ende xx schele te lyfcoope - alle ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den 27 january 1585 

 

Het toponiem Crynemersch komt ook voor in het handboek van de Sint Obrechtsgilde - 1 

ghemet lands mersch zynde metten westhende ant tlant van Pieter de Nuwelaere -  

de zuutoostzyde langhes up de houde beke met eender happe commende totter scipvaert - de 

noortwestzyde an de mersch van Jan voorseit - in de oosthoek (1524) 

 

28 januari 1585 – Hellehoek - SAP 365 - Folio 258  

 

Anthonis Winnebroot als procureur van Antonis Courtel heift ghecocht teghen Gheleyn 

Quatghebuer ende Eloy Moreel als voochden van Pieter de Berch filisu Jans by consente 

van burchmeesters ende schepenen van de stede van Poperinghe -  

onderhalf ghemet preter xxv roeden zaylant inden Wipperhouck -  

streckende metten noorthende inde beke - tzuuthende ende doostzyde tlant van Gilis Pieren - 

de westzyde tlant van de aeldinghen van Chrsitiaen de Baene -  

Item noch iij vierendeel xxx roeden zaylant ligghende inde Hellehouck metten westhende 

upde straete - toosthende Jan Masselis filius Clays - de noortzyde tlant van Maillaert 

Kesteloot - de zuutzyde aeldynghen van Anseel Chrsitiaen  



Item noch drie vierendeel preter vyf  roeden zaylant  inde voornoemde houck metten 

westhende opde voornoemde straete - toosthende de voornoemde Masselis - de noortzyde 

ende de zuutzyde de aeldynghen van Jan Ganseman  

Item noch ij ghemeten zaylant inde voornoemden houck metten zuuthende upde straete -

tnoorthende tlant van Clays De Haene - doosthende ende de westzyde daeldynghen van Jan  

Chrsitiaen -  

Item noch ij ghemeten preter xxxvij roeden zaylant inde zelven houck met twesthende upde 

straete - toosthende tlant van Jan de Berch - de zuutzyde tlant van Pieter Dyeryck -   

omme de somme van vier ponden grooten tghemet - tende mate ende ghelde -  

te betaelen den helft ghereet ende dander helft ter erfachticheyt - xj schele te godtspenninck -  

zes ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blvyere –  

Ghealmpt over erfve den 28 january 1585  

 

28 januari 1585 – Hellehoek - SAP 365 - Folio 258 verso  

 

Anthonis Winnebroot als procureur over Anthonis Courtil heift ghecocht jeghens Clays 

Taluwe ende Mechelyncken zyn wyf -  

j ghemet ende xxij roeden zaylant lighende inde Hellehouck metter oostzyde an tlant vande 

aeldynghen van Gheleyn Bulteel - van zuuden daelinghen van Frans Vermaerle - van westen 

daeldynghen van Jacob Taluwe - van noorden daeldygnhen van Pieter Makeblyde  

omme vier ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde -  

te betaelen deen helft ghereet ende dander helft ter erfvachtigheyt -  

iij schele voor godtspenninck - iiij pond te lyfcoope  

ghealmpt den 28ste january 1585 

 

28 januari 1585 – O.a. ’t Corte Ghemet - SAP 365 - Folio 259  

 

Meester Mahieu de Pours ende Corneel van Bethleem als voochden vande kynderen van 

ClaysMelis -  

hebben ghecocht jeghens Jan Huughe ende Jaeneken zyn huusvrawue 

item teghen Jan de Berch filius Eloys ende Cristyne zyn wyf  

item teghen Jan van Bethleem als voocht van Jasper Huughe by consent van schepenen vande 

stede van Poperinghe -  

ende teghen Jan Pladys ende Mayken zyn huusvrauwe  

alle te zaemen aeldinghen int sterfhuus van wylen Ghelein Huughe -  

te wetene xix ghemeten ij lynnen ende xxx roeden lants wannof de specificatie hier naer 

volcht - 

Eerst een behuusde hofstede inde Haghebaerthouck daer Gheleyn Huughe voornoemd te 

wonen plach - groot van lande drie ghemeten ende ij roeden -  

streckende oost ende west - toosthende jeghens tlant vande voornoemde Huughe - de 

westzyde de Bellestraete  - tnoorthende tlant van Jan vande Cappelle - tzuuthende tlant vande 

gasthuuse –  

deze partie es belast met xviij ponden parisis tsjaers - den penninck xvj - wannof de xij 

ponden competeren de weduwe van Jan vande Voorde ende de weeze van Jan van 

Westbrocuk ende dander zes ponden comepeterende de weeze van Jan Blick  

Item noch vier ghemeten en half preter xij roeden zaylant inde Haeghebaerthocuk –  

streckende metten zuuthende opde dreve - de noortzyde teghen de ander cleen dreveken - 

doostzyde jeghens tlant van Jacob Verschave - de westzyde tCleene Bellestraetken -  

Item noch vier ghemeten en half preter xxj roeden zaylant inde voornoemde houck metten 

westhende tlant vande gasthuuse - de zuutzyde tlant vande kercke van onse vrauwe -  



doostzyde de voornoemde hofstede ende tcorte ghemet  

Item noch j gemet en vier roen lants inden voornoemde houck ghenaemt tcorte ghemet - 

van westen de voorneddme hofstede - van zuuden ende van oosten naervolghende lant - de 

noortzyde tlant van Dieryck van Simpol  

Item noch een half ghemet xxxvij roeden en half zaylant inde zelven houck - ghemeene met 

de aeldynghen van Gheleyn Moenaert - cum suis - in vijf vierendeel zaylant - de westzyde 

tvoorschreven cort ghemet  

Item noch een ghemet j roeden lants inde zelven houck – tnoorthende ende  doostzyde tlant 

van de aeldynghen van Gheleyn Moenaert -  cum suis - de westzyde tlant van Jan vande 

Cappelle  

Item noch j ghemet ende een half vierendeel zaylant inde voornoemde houck - metten 

noorthende  int waterloop - de westzyde Gillis van Sint Pol  

Item noch een hafl ghemet elstlant ligghende inde voornoemde houck – de noortzyde ende de 

zuutzyde thelst vande heere - tnoorthende Pieter van Stegghele  

Item noch twee ghemeten en twee lynnen zaylant inde Lyssenthouck - streckende oost ende 

west - twesthende inde beke - de noortzyde daeldynghen an Jacob Loodyck ende daeldynghen 

van Christiaen Baes  

Item noch j ghemet elstlant ligghende inde Wipperhocuk - streckende oost ende west - 

twesthende upde straete - de noorthende tlant van Jacob Beke - de zuutzyde thelst van Jan de 

Berch filius Jans - met alle de groene ende drooghe cateylen upde voorseide partyen van erfve 

staende ende ligghende den voorneemde Gheleyn toebehoort hebbende - geene ghesondert 

Item thofstedeken daer wylen Maillaert Fermyn woonde es belast met zes ponden parisis 

tsjaers - den pennynck xvj - ten prouffyte van Jan Masselis filius Clays  

Item noch met xij schele parisis tsjaers tren prouffyte vande kercke van Onse Vrauwe ende de 

disch van Sinte Bertens ende voorts zuuver erfve vuytgheweirdt sheeren grondtrente -  

dies beloven de vercoopers de coopers te garandeen van breder last - in ghevalle daer 

naermaels breeder last op tvoorschreven goed bevonden wierde -  

ende dit omme de somme van zes ponden achttien schellynghen grooten elck ghemet - thende 

mate thende ghelde - alle lasten vooren afghaende in payementen –  

te betaelen ten halme iiijxx x pond xvij schele viij penninghen grooten vlaemsch ende de reste 

ter erfvachtigheyt -  

xx schele te godtspenninck - xij ponden ten prouffyte vande kerke van Onse Vrauwe - xxxvj 

ponden x schele te lyfcoope -  

alle ten laste vande blyvere  

Ghealmpt ove erve den 28ste january 1585. 

 

1 februari 1585 – Wipperhoek - SAP 365 - Folio 259 

 

Anthonis Courtil heift ghecocht teghen Clays Taluwe ende Jan de Berch filius Eloy  

als voochden vande weeze van Clays de Brauwere by cosnente vn schepenen  

eerst onderhalf ghemet saylant ligghende inde Wipperhouck -  

streckende zuudt ende noort - tnoorthende daeldinghn van Pieter de Roo - tzuuthende ende de 

westzyde tlant van Jan Masselis - doostzyde tlant vande aeldynghen vn Pieter Denys -  

Item noch j ghemet xvij roeden zaylant inde voornoemde houck meten noorthend tlant van 

Jan Masselis - de westzyde ende tzuuthende tlant van de voornoemde weeze - doostzyde tlant 

vande aeldynghen van Jan de Brauwere -  

omme de somme van vier ponden grooten thgemet -  tende mate tende ghelde - zuuver goedt -  

ij schele te godtspenninck - iiij ponden parisis te lyfcoope - alle te laste vande blyvere 

Ghealmpt voorts over erfve den jste sprockele 1585 

 



4 februari 1585 – Hellehoek - SAP 365 - Folio 259 verso  

 

Anthonis Courtil heift ghecocht teghen Gheleyn Quatghebuer - cum suis - ende jeghens 

Perone zyn huusvrauwe -  

de helft van drie ghemeten xl roeden zaylant ligghende inde Hellehouck - ghemeene met 

Anthonis Courtil -  

streckende zuudt ende noort - tzuuthende ende oostzyde ende noortzyde daeldynghen vande 

sterfhuus van Christiaen Masselis - de westzyde Pieter Quaghebuer -  

Item noch de helft van j ghemet zaylant inde voornoemde houck - ghemene als vooren -  

streckende oost ende west - twesthende tlant van Christiaen de Baene - de noortzyde tlant 

vand  weeze van Maerten Denys – de zuuthende tlant vande voornoemde aeldynghen 

Item noch een half ghemet inde zelven houck - streckend zuudt ende noort - ghemeene als 

vooren - tzuuthende ende westzyde tlant van Jacob vande Coutere - tnoorthende tlant vande 

weeze van Frans de Mol  

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

te betaelen ghereet met de halm - xj schele te godtspennninck - vj ponden parisis te lyfcoope -  

zes ponden parisis voor een hoofcleet - alle ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den iiij february 1585  

 

 

 

11 februari 1585 – De Cleene Croone - SAP 365 - Folio 260 

 

Alaert de Roode heift ghecocht tegen Loyse Boons weduwe van Jooris  Sinnage als 

machtich ende hier toe gheauctoriseert alst blyckt by procuratie speciale ende irrevocable -  

ghepasseert voor schepneen ende coeurheers vande heerlichede vande proostie van Sint 

Donaes te Brugghe in Berghen ende Berchambacht - 

in date vande achste january xvc lxxxv - gheseghelt met den seghele van zaeken der 

voorschreven heerlychede op dobbelen steerte in groene wasse ende opden remploy 

gheteeckent Jalix -  

te wetene tvierde van j plexken lants hommelhof zynde - groot int gheheele ontrent j lynnen 

lants - ligghende upt Crombekestraete metten zuuthende upde erfve van Pieter Thoos - causa 

uxoris - doostzyde Clays Bekes erfve - tnoorthende upt voornoemde straete - de westzyde de 

weduwe van Toussain Deveren -  

Item tiiijde vande huuse staende upde Yperdamcoutter met tiiijde vander erfve daer mede 

gaende - ghenaempt de Cleene Croone -  

streckende metten zuutzyde upde voornoemde Yperdam - doostzyde niet ingevuld - de 

westzyde an de Groote Croone -  

ghelast met zyn advenant in coutterrente den heere tsjaers - 

ende dat omme de somme van xxiiij ponden parisis den hoop - ghereet ghelt met den halm -  

ij schele te godtspenninck - te lyfcoope v pond parisis - viij pond parisis voor een hooftcleet - 

alle ten laste vande blyvere -  

zuuver goedt om zuuver ghelt -  

Ghealmpt over erfve den xj de february xvc lxxxv  

 

25 februari 1585 – Huis op de Nieuwe Markt - SAP 365 - Folio 260 verso  

 

Jan Bollaert heift ghecocht teghen Laurence de weduwe van Anthonis de Wailly ende 

meester Mahieu de Pours haren bystaenden man - 

een huus metten erfve commende metten voorhoofde upde Nieuwe Marct -  



streckende achterwaert totter erfve vande vercoopeghe - de noortzyde Pieter Eeveraert - de 

zuutyzyde ande erfve vande voornoemde vercoopeghe -  

ende dat met zulcke conditie ende voorewaerde den cooper voornoemt de voornoemde 

weduwe ontlasten zal van de cedulle van obligatie van veertich ponden grooten vlaemsch  

Item van noch j andere van xxtich ponden grooten vlaemsch - sprekende ten laste van de 

voornoeme weduwe -  

Item midts dien oock dat hy vervangn zal tzynen laste j rente van xij ponden parisis tsjaers - 

den penninck xvj - ten prouffyte van Casen de Buckere met de verloopen van dien -  

Item noch een rente van xij ponden parisis tsjaers - den penninck xvj - de cooper 

competerende die hy hebben zal an hem zelven -  

ij schele te godspenninck - ende vier ponden parisis voor de dochter vande vercoopeghe  

Ghealmpt voorts over erfve den xxv in februari 1585 

 

4 maart 1585 – Huis in de Pottestraat - SAP 365 - Folio 261 

 

Pieter Rouvroy heift ghecocht teghen Jan Hauwen ende Maycken zyn wyf  

een huus - erfve end cateylen ligghende inde Pottestraete -  

streckende van vooren up de voornoemde straete - achterwaert totter erfve van Christiaen 

Fobert - causa uxoris - de zuutzyde langhes de beke - de noortzyde de voornoemde Christiaen 

- moortelvast, naghelvast, cavelvast ende alle  zulcke materialen  als ter voorschrevn hofstede 

ligghen - 

ghelast met iiij schele parisis sjaers de kercke van Sint Bertens -  

zonder breeder –  

omme de somme van zessenderich ponden grooten vlaemsch - tvoorschreven te betaelen te 

erfvachtigheyd - al teenen payemente - 

v schele teenen godtspenninck - xl schele parisis voor den ghemeenen armen - xx pond parisis 

te lyfcoope ten laste vande blvyere -  

ende svercoopers huusvrauwe een ducaet in spetie voor een hooftcleet  

Ghealmpt voorts over erfve den iiij maerty xvc lxxxv  

 

 
 

11 maart 1585 – De Bely - SAP 365 - Folio 261 verso  



 
 

Alaerdt de  Roode heift ghecocht jeghens Frans Lebbe ende Maeycken zyn huusvrauwe -  

een ghemet preter xxx roeden zaylant ligghende inde Hypshouck metten oostzyde tlant van 

Jan van Pottelberghe - tzuuthende an tlant  ghenaempt de Bely  toebehoorende de kynderen 

van Sanders  Floor - de westzyde de coopere - tnoorthende upt Cleene Provenstraetje -  

omme de somme van vier ponden grooten den hoop - zuuver goedt voor zuuver ghelt -  

ghereet ghelt met den halm - ij schele te godspenninck -  

Ghealmpt over erfve den xj marty lxxv  

 

11 maart 1585 – Hommehof in de Lyssenthoek - SAP 365 - folio 262 veso  

 

Jacob Quatghebeur heift ghecocht jeghens Clays Steven –  

drie vierendeel hommelhof inde Lyssenthocuk metten oosthende lant aeldinghen van Jacob 

Willems -  

twesthende de Brabantdreve - van zuuden tlant vande aeldinghen van Elias Buewaere  

ende dat omme de somme van iij ponden x schele grooten –  

te betaelen ghereet ghelt met den halm - iij schele te godspenninck - xl schele te lyfcoope –  

alle ten laste vande blvyere 

Ghealmpt over erfve den xj marty 1585 

 

11 maart 1585 – Antwerpen – kerkhof van O.L. Vrouw – halmen SAP 365  

 

Anthonis Courtil heift ghecocht teghen Jan Kues  

Eerst txijde vande hofstede daer Jacob de Berch wylen woonde metgaders txijde vande 

erfve, huuse, stallen ende mueren daerup staende, ghemeene met Alaert de Groote, cum suis 

Item noch de xijde vande erfve der hofstede daer Jan Bahuus eertyts woonde op de 

voornoemde Overdam metgaeders txij van de huuse, stallen ende mueren daerup staende met 

ghelycke deel van de achtererfve – graenmoutherie ende huusekens daer staende – 

streckende van vooren opde Overdam achterwaert totten kerckhove van Onse vrauwe 

Item noch de vjde van de huuze metten stallen ende mueren ghenaempt Antwerpen staende 

upde cheyns, erfve vande wedewe van Pieter Vramboult voor xv pond parisis tsjaers naer 

tbewys danoff wezende 

Item noch drie ponden parisis tsjaers in de rentebrief van xlviij pond parisis tsjaers vallende 

altyts den 1
ste

 meye … omme de somme van xxtich ponden grooten vlaemsch x pond parisis 

te lyfcoope ende x schele parisis te godtspenninck ten laeste van de blyvere 

Ghealmpt over erfve den xjde maerte xvc lxxxv  

 



 
 

1 april 1585 – Hommehof in de Haghebaarthoek - SAP 365 - Folio 265 

 

Franchois Keerne filius Franchois doude heift gheocht jeghens Barbele de weduwe van  

jan van Losvelde zyn zuster ende jeghens meester Mahieu de Pours haeren bystanden man - 

een ghemet hommehof ligghend inde Haeghebaerthouck –  

streckende metten westhende upde Meyssenstraete - de noortzyde Joos Maerten - toosthende 

ende de zuutzyde tlant vande heer ande Clytte - 

ende dat omme de somme van neghen ponden x schele grooten vlaemsch den hoop -  

xxij schele parisis te godtspenninck - zes ponden parisis te lyfcoope - te betaelen tvoorseide 

ghereet met den halm -  

Ghealmpt voorts over erfve den jste april lxxxv  

 

1 april 1585 – De Robaertbeek – Halmen  

 

Franchois Diedeman heift ghecocht  

jeghens Michiel Daten  

een ghemet ende zes roeden elstlant,  

ligghende inden Edewaerthouck metgaeders den taille daerop staende,  

oudt zes jaeren, streckende zuut ende noort, tnoorthende daeldynghen van Andries Gillis – 

tzuuthende daeldynghen van Joris Denys – doostzydde langhs de Roobaertsbeke  

omme de somme van vijfentwintich ponden parisis – xxx schele voor denb ghemeenen 

aermen, xxx schele parisis voor den comparant – iiij ponden parisis te lyfcoope – alles ten 

laste vande blyvere 

Te betaelen tvoorscrheven ten erfachtigheyt 

Ghealmpt voorts over erfve  - den jste dach aprilis 1585  

 

1 april 1585- Verbrande hofstede op ‘t Vroonhof  – Halmen  

 

Jan Fobert heift ghecocht  

jeghens Maycken de weduwe van Frans Demol zyn zusteren,  

metghaders teghen Willem Devos, haeren bystaenden man  



tvierde vande verbrande hofstede ligghende op tvoornhof daer Pieter Fobert eertyts woende 

– streckende achterwaerts toter erfve vande aeldynghen van Gillis van Sint Pol – de zuutzyde 

derfve van Frans Jacobssone – de nootzyde derfve vande voornoemde aeldinghen van Gillis 

van Sint Pol voornoemde ende dat ome de somme van zeven ponden grooten vlaemsch 

tvoorschreven – ij shcle te godtspennynck – iiij pond parisis te lyfcoope ten alste vande 

blyvere 

Ghealmpt den jste aprilis lxxxv  
 

15 april 1585 – De Smout in de Hellehoek – Halmen  

 

Meester Mahieu de Pours ende Cornelis van Bethleen  
als voochden vande weezen van wylen Clais Melis,  

hebben ghecocht ten prouffytte vand zelve weeze jeghens Anthonis Bernaert ende Joossyne 

zijne huusvrouwe  

Item jeghens Jaecques Deworm ende Maycken zijne huusvrowue 

Een ghemet lestlant ligghende inde Hellehouck  - erfve ende catheyl ghenaempt de Smout 

van oosten an thelst vande disch van Ste-Bertins – van westen tlant van Jacob Vercouttere – 

ende omme de somme van zeven ponden grooten vlaemsh tvoorschreven – te betaelen ghereet 

ghelt metten halme – iij pond parisis te godtspennynck – xl schel parisis te lyfcoope – alle ten 

alste van de blyvere 

Ghealmpt over erfve den xvde aprilis xvc lxxxv  

 

 

14 mei 1585 – Adriaen Lamoot kan zijn hop niet betalen - SAP 365 - Folio 267 

 

Naer dien Franchois Diedeman voor burchmeesters ende schepenen van de stede van 

Poperinghe vercreghen heift condempnatie ten laste van Adriaen Lamoot ende zyne 

verbonden goedynghen –  

beloopende de somme van xxxij ponden grooten vlaemsch - spruutende van coope ende 

leveringhe van hoppe - ende by ghebreke van betalynghe - by consente van burchmeesters 

ende schepenen voornoemt -  

zo heift de voornoemde Frans als voocht vande kynderen van wylen Gheleyn Kesteloot 

ghestelt te coope by drie distynckte hallegheboden ter haulche -  

eerst een behuusde stede ligghende inde Edewaerthouck - groot van lande onderhalf ghemet 

ofte der ontrent daer de voornoemde Adriaen laetst woonde –  

ligghende metter westende upde Yperstraete - doostzyde de kynde van Loys vande Goesteene 

- zuutzyde de muelenwech - ghelast met vij schele vj deniers parisis tsjaers de heere - 

Item noch onderhalf ghemet hoppelant in een partie van drie ghemeten ligghende inde 

Oosthouck - ghemeene met Frans Queran - ghelast met xl schele parisis tsjaers gheldende 

daeldinghen van Gheleyn vander Maerle -  

zonder breeder –  

ende nae drie distinckte hallegheboden ende tbernen van drie kerssen zo es tvoorschreven 

goedt ghestelt by Frans Diedeman op xviij ponden grooten vlaemsch - 

alle lasten vooren afghaende ende met texpereren vande laetste kersse als daer vooren up hem 

ghebleven - als laets verhooghernde ende meest dannof biedende  -  

Gheaen ter presentie vande baillius als heere ende my als wetschepen  

Toorconde ende teeckenende Gheleyn de Conynck  

ende es voorts gheerft met de roede van justicie upden xiij meye xvc lxxxv  

 

14 mei 1585 – Antwerpen op de Overdam - SAP 365 - Folio 269 



 

Gheleyn de Conynck hieft ghecocht jeghens Franchois de Wede ende jeghens Mayken zyn 

huusvrauwe -  

over hem zelven ende jeghens Maillaert de Waghemaeker als voocht van Janneken tkynde 

van Cornelis de Waeghemaeker -   

eerst txij deel van de erfve ende txvj de vande huuse mueren ende stallen daer Willem van 

Beveren nu woont opde Overdam -  

metgaeders ghelyck deel in derfve ende catheyl vande huuse daer Clays Babelare nu woondt 

ende tvj de deel int huus ghenaempt Antwerpen -  

stande upe erfve vande kynferen vande weduwe van Pieter Vramboult  

omme de somme van liij tich ponden parisis tvoorschreven - x schele te godtspenning - xij 

pond parisis te lyfcoope - te betaelen ghereet met de halme -  

met consente van de crickhouder slant van Vuerenamacht  

Ghealmpt over erve den xiiij meye xvc lxxxv  

 

14 mei 1585 – Het sterfhuis van Ghelein de Buckere kan de schulden niet betalen  - SAP 365 

- Folio 269 

 

Naer dien Pieter Allensoone vercreghen heift voor burchmeesters ende schepenen vande 

stede van Poperinghe -  

condempnatie ten laste van de hoirs ende aeldinghen van Ghelein de Buckere  -  

beloopende de somme van vichtich ponden grooten vlaemsch - spruutende van coope van 

huuden  -  

zo heift de voornoemde Allensoone by consente vande voornoemde burchmeesters ende 

schepenen te coope ghestelt by drie distyncte zondaeghsche hallegheboden - ter 

verhooghynghe met tbernen van drie kerssen -  

te wetene j ghemet lants ofte daer ontrent ligghende inde Haeghebaerthouck upde 

Meesenstraete -  

metten oosthende twedsthende tlant vande weduwe van meeser Hydrop Pennynckbroot - de 

noortzyde Jan van Fegghelen - de zuutzyde tlant vande convente van Sinte Bertens -  

Item noch alle zulcke catheylen - groene ende drooghe - staende upde grondt van Loys 

Makeblyde ligghende inden Peselhouck - jeghens over de hofstede van de aeldynghen van 

Willem de Snepere - byden watermeulene - 

ende naer texpireren van de derde ende laetste kersse - es tgoedt voorschreven ghestelt by 

Gheleyn de Conynck - over ende uter naeme van meester Mahieu de Pours -  

als procureur van de voornoemde Allensoone - opde somme van xv pond x schele grooten 

vlaemsch ende es daer vooren op hem ghebleven als meerst daer af biedende ende laetste 

verhoogher 

Ghedaen ter presentie vande baillius als heere op den xxvij april xvc lxxxv 

ende van Gheleyn deConynck als wetschepen  

ende es voorts ge-erft met de roede van justicie op xiiij meye 1585 

  

3 juni 1585- Het erf van de Magdaleene in de Yperstraat - SAP 365 - Foio 269 verso  

 

Jan van Noeufville heift ghecocht jeghens Gheleyn Lauwers ende Lucie zyn huusvrauwe  

een huus ende erfve ghestaen ende gheleghen inde Yperstraete - moortelvast - naeghelvast  

ende cavelvast -  

met alzulcke stallen ende mueren als daer nu jeghenwoordich staet -  



streckende vande voornoemde straete achterwaert tot de presbiterie van Sint Jans - doostzyde 

de weeze van Christiaen Verschote - van westen erfve vande Magdaleene - ghelast met de 

grontrente vanden heere -  

omme de somme van xx tich ponden grooten vlaemsch - ghereet met den halm - drie ponden 

parisis voor de aermen -  

iij pond parisis voor een cleet voor de huusvrauwe vande vercooper -  

vier ponden parisis te lyfcoope - alle ten laste vande blyvere 

Ghealmpt voorts over erfve den iij juny xvc lxxxv  

 

15 juli 1585 - SAP 365 - Folio 272 

 

Myncken de weduwe van Gregorius Cloribus heift ghecocht jeghens Dieryck Liebaert 

ende Collyncken zyne huusvrauwe -   

een parceelken van erfve ligghende opde Yperstraete  - verbrande hofstede daer Clement 

Halecaes wylen woonde -  

streckende van vooren ter voornoemde straete  - achterwaert totter erfve vande voornoemde 

weduwe tot ande staende muer - doost ende de westzyde derfve vande zelve weduwe -  

omme de somme van zeven ponden xv schele grooten vlaemsch –  

tvoorseide te betaelen  ghereet met den halm -  

ij schele te godtspenninck - iij pond te lyfcoope ten laste vande blyvere  

Ghehalmpt over erfve den xv july lxxxv  

 

13 augustus 1585 – Huis op de Overdam -  SAP 365 - Folio 274 verso  

 

Jacques Bardoul heift ghecocoht teghens Cornelis de Schottere ende Christyne zyne 

huusvrauwe -  

een huus ende erfve staende ende gheleghen upde Overdam - streckende van vooren upde 

voornoemde Overdam achterwaert tot in de beke -  

met de dreve van xiiij voeten breet emmers volghende het bewys van de palen –  

metter westzdye langhes de wateganck vander stede -  

doostzyde derfve vande aeldynghen van de weduwe van Frans deSchottere -  

ghelast den heere in Overdamsche schult tsjaers te baefmesse met xiiij schele j denier - te 

midwintere een cappoen ende de drie delen van een cappoen -   

ende dat omme de somme van een hondert ende sessentzestich ponden grooten vlaemsch –  

te betaelen tvoorseide met een hondert ende xxxiiij ponden xvijj  schele grooten vlaemsch 

ghereet met de halme ende de reste ter erfvachtigheyt - 

midts den coop te deduceren ende den vercooper te myncken twee baefmessen van zynen 

jaerlicsche incompste ten goeden bevinde -  

thien schellinghen grooten voor den aermen - xij ponden parisis voor een hooftcleet omme de 

huusvrauwe vande vercooper  

ende vyf schellnghen grooten te lyfcoope ende noch boven dies es voorwaerde dat de cooper 

naer de aflyvigheyt vande huusvrauwe van de vercooper ghehouden wert de voornoemde 

vercooper te besorghen een jaerlicx te betaelen tzynen lyfve de somme van  zes ponden 

grooten vlaemsch  

Vervanghende  hiermede de vier podnen grooten vlaemsch die ten prouffyte vande vercooper 

ghestipuleert waren tzynen lyfve als vooren int contracteren van thuwelick vanden cooper met 

de schoondochter vande vercooper 

Ghealmpt voorts over erfve den xiij augusty 1585 

 

13 augustus 1585 – Een verbrande hofstede – Halmen  



 

Anthonis Courtyl heift ghecocht  

teghens Jan van Bethleem filius Jacobs ende Franchoys Lebbe als voochden vande weeze 

van Jacob Deroo, ende Gheleyn Quatghebeur als voocht vande kynderen van Jan 

Quatghebuer 

Item jeghens Maerten Pladys ende Clays Bruewaere als voochden vande kinde van 

Mailliaert Vitse, by consente van burchmeesters ende schepenen vander stede van 

Poperinghe 

Eerst acht ghemeten lants ligghende inden Haeghebaerthouck – de hofstede daer Pieter de 

Bouvere te woonen plach, onder gherslandt ende zaylant met alle de catheylen daerop staende 

– groene ende drooghe ghereserverrt vier ofte vyf verbrande boomen staende rontsomme de 

afgebrande schuere,  

ligghende ghemeene in xiiij ghemeten met meester Jacob ende Steven Caenen, metghaeders 

de kynderen van Jacob van Loovelde van westen de beke ende van noorden de zelve beke – 

van zuuden de hoirs ende aeldynghen van Clays de Vey, ende de kercke van Onsen Vrauwen  

Item noch drie ghemeten preter xxv roeden onder zaylant ende merch inden zelven houck – 

streckende metten zuuthende totter lande vande kercke voornoemd, tnoorthende tlant van 

Pieter van Stechele  - de westzyde de straete 

Item noch een ghemet zaylant inde Lyssenthouck streckende metten noorthende totten lande 

vande aeldynghen vande weduwevan Nicolays Ghefaes – tzuuthende int waterloop – de 

westzyde tlant van Pieter Thoris 

Omme de somme van zes ponden x schele grooten tghemete  - tende mate tende gheld  

Te betaelen te erfvachtichtyeit – iij schele parisis te godtspenninck – vj pond parisis voor den 

aermen – vj schele voor de kercke van Onsen Vrauwe – xx ponden aprisis te lyfcoope 

Alle ten laste vande blyvere 

Ghealmpt voorts over erve den xiijde augusty xvc lxxxv  

 

19 augustus 1585 - Gilde van Sint Jooris - SAP 365 - Folio 269 verso  

 

Mahieu Voet als tresorier vande Ghilde van Sint Jooris  

metgaders Pieter Rouvroy - Pieter Moenaert ende Jan Folcque als beleeders ende 

gauverneuren van de voornoemde ghilde -  

hebben ghecocht ten prouffytte vande voornoemde ghemeene ghilde  

jeghens Jacob Fransdon ende Jaeckemyne zyn wyf  

ende jeghens  Guille Dynghelsche - voocht van de weeze van Yewyn Ghysel -  

by consente van voocht, schepenen ende raedt vande stede van Ypre - 

blyckende by acte van dien in date vande xiij augusty xvc lxxxv - onderteekent De Codt ende 

jeghens de voorseide als aeldynghen van wylen Jan Willekay - 

te wetene een huus ende erfve ghestaen ende gheleghen inde Leverstraete - streckende van 

vooren ter straete - 

achterwaerts totter erve van Sint Jooris Gilde - van zuuden de zelve ghilde - van noorden 

derfve vande aeldinghen van Jan vanden Doene - 

ende dat omme de somme van vierentwtynich ponden grooten vlaemsch -  

iij schele parsiis voor eenen godtspenning - vier ponden parisis voor de aermen van 

Poperinghe - xl schele parisis voor de kercke van Sinte Bertens - xl schele parisis voor de  

huusvrauwe van Jacob Fransdon ende xl schele parisis voor de huusvrauwe van Willem 

Dingheslche - vier ellen vlassen lynwaet te employeren daert de vercoopers goedt duncken zal 

- ghelast tvoorseie goedt met xij pond parisis - de penninck xvj - sprekende daeldynghen van 

Charles Vutseyt  

Item noch in l schele parisis tsjaers  ten prouffyte vande weeze van Clays Buuck  



Item noch met zyn  advenant int hofmanschip van Amiens den heere tsjaers -  

welcke lasten metten vercooper payement zyn upde principaele coop -  

xxviij ponden parsiis te lyfcoope ten laste vande blyvere - te betaelen ter erfvachtichheyt  

Ghealmpt voorts over erfrve den xix augusty xvc lxxxv 

 

31 oktober 1585 - SAP 365 - Folio 284 

 

Cathelyne de weede van Frans de Schottere heift ghecocht jeghens Jan Daten als 

procureur over Jan Nys - 

blyckende by procuratie specialle ende irrevocable ten desen fyne ghepasseert voor 

burchmeesters ende schepenen van de stede van Poperinghe -  

in date vande xxviij spetember xvc lxxxv ende teghen Janneke zyn huusvrauwe -  

de helft van twee ghemeten lants ligghende inde Peselhock emmers de helft vande plecke alzo 

die gheleghen es -  

streckende meten oostzyde ande Gasthuusdreve  - twesthende daeldynghen van Pieter 

Roelcas - de zuutzyde tlant van Gheeraert de Scheppere - de noortzyde langhes tCorte 

Ghervelgat -  

ghelast  met zyn advenant in xiiij schele parisis tsjaers up twee ghemeten en half lants -  

omme de somme van xxij ponden grooten vlaemsch den hoop - ghereet ghelt te betaelen ter 

erfvachticheyt -  

v schele parisis te godstpenning - xl schele parisis voor de kercke van Sint Jans - vier ponden 

parisis voor de ghemeenen aermen -  

twaelf ponden parisis voor een hooftcleet omme  de huusvrauwe vanden voorseide Jan Nys -  

zes ponden parisis te lyfcoope ende acht ellen lynwaert lakens weerdich elcke elle vyf ponden 

parisis -  

ende voorts metten voornoemde lande  zal mede gaen alzulcke groene ende drooghe cateylen 

als upt voonoemde lant staen  

Ghehalmpt voorts over erfve den laetsten ocobris xvc lxxxv  

 

Laatsten september 1585 - SAP 365 - Folio 284 - 't Gouden Hoofd  

 

Anthonis Courtyl heift ghecocht teghen Anthonis Bernaert ende Joosyne zyne huusvrauwe 

- een huus - erfve ende catheylen - moortelvast - naghelvast ende cavelvast - groene ende 

drooghe staende ende gheleghen inde Yperstraete -  

streckende van vooren ter voornoemde straete - achtervaert totter erfve van Dieryck van de 

Lynde - de westzyde upt keukemaertstrraetken -  

doostzyde derfve van Jacques de Worm - totten kersseboomken stande int voorseide - met xx 

denier parisis tsajers den heere- 

omme de somme van hondert ende xxxv ponden goote  vlaemsch tvoorseide - te betaelen 

vichtich ponden grooten vlaemsch -  

te baefmesse int jaer xvc lxxxvj in handen vande voochden vande kynderen van Clays Melis -  

ende voorts vyfven twyntich ponden grooten vlaemsch van jaere te jaere telcke te baefmesse  

tot de vullen betalynghe van de voorseide somme -  

xx sschele parisis voor een godtspenning - zes ponden parisis voor de aermen  ende  zes 

ponden parisis voor de reparatie vande kercke van Sint Jans -  

een gouden dobbelen ducaet voor de huusvrauwe vande vercooper -  

ghelast met drie ponden parisis tsjaers - de penning xvj - ten prouffyte van Mahieu de 

Buckere - wannof de vercooper totter daghe van de erfvynghe zyn ten laste van de vercooper 

ende tot verzekertheyt vande voornoemde betalynghe zo es de cooper ghehoduen wettelick 

verbandt te doene in handen vande vercoopere metten voornoemde huuse - erfve ende  



cateyl -   

drie ponden grooten vlaemsch voor de lyfcoope weznde payement up de principaelen coop -  

ende dat al ten laste vande blyvere 

Ghehalmpt vorots over erfve den laetsen 7bris 1585 

 

14 oktober 1585- Terden Beckxken - SAP 365 - Folio 285 

 

Jan Daten heift ghecocht jeghens Christiaen Baert filius Jans  

een ghemet gherslant ligghende inde Peselhouck ghenaempt Terden Beckxken - streckende 

metten zuuthende upde Ghervelgatstraete -tnoorthende tlant van Maillaert Buuck - 

de westzyde den zelven Maillaerdt - doostzyde Lauwys Makeblyde -  

ghelast met v schele parisis tsjaers den heere -  

omme de somme van acht ponden grooten tvoorseide - met de groene catheylen daerup 

staende - 

te betaelen ter erfvachtigheyt - v schele te godtspenninck – drie ponden parisis te lyfcoope alle 

te laste vande blyvere 

Ghehalmpt over erfve den xiiij octobris 1585 

 

4 november 1585 -  tValckestraetken - - SAP 365 - Folio 285 verso - 286  

 

Jan de Meulenaere ende Jan van Heede als voochden vande kinderen van Matheus de Pape 

- hebben ghecocht ten prouffyte vande voornoemde wezen –  

overmits tconsent ende aggreatie van burchmeesters ende schepenen vander stede van 

Poperinghe -  

de voornoemde voochden auctoriserende ter acceptie  vande zelve kinderen zulcke coop van 

erfve als Jacques de Pape ghedaen heift jeghens Frans Querne ende Catelyne zyn huusvrauwe 

- in date vande xxx septembris xvc lxxxv - onderteeckent J. Mazeman  

te wetene de twee deelen van een lyne ende xvj roeden lants ter hofstede gheleghen ten 

houcke van tValckestraetken - daer Frans Halewyn te woonen plach –  

streckende vande Yperstraet achterwaert totter erfve vande kynderen van Jan de Meulenaere  -  

van westen tvoornoemde straetken  ende van oosten Jacqeus de Pape  

Item noch een half ghemet ende xij roeden zaylant ligghende inde Edewaerthouck  ghemeene 

met de kinderen van Joos Denys  ghenaempt de Groote Harpe -  

commende van zuuden upde Yperstraete  - van westen de dreve van de weduwe van Thomaes 

van Renynghe -  

ende dat omme de somme van tweentwyntich ponden twee schelynghen - twee pennynghen 

grooten vlaemsch tvoorseide -  

te betaelen ghereet ghelt met den halme - v schele te godtspenninck ende voor de ghemeenen 

aermen  xl schele parisis - te furnieren zo byden vercooper als by den cooper elck xx schele 

parisis - twaelf ponden parisis te lyfcooope ende zes ponden parisis voor de weeze -  

alle ten laste vande blvyere 

Ghehalmpt voortz over erfve upden iiij november 1585 

 

2 oktober 1585 – Bakkerij op de Nieuwe Markt - SAP 365 - Folio 286 verso  

 

Alaerdt de Roode heift ghecocht teghens Pieter Quatghebeur ende Ysabelle zyne 

huusvrauwe - 

de twee deelen van drie van een behuusde hofstede - erfve ende cateylen - groene ende 

drooghe  -  



moortelvast, nagheglvast, wertelvast ende cavelvast - metgaders een baeckerie achter thuus 

staende - de voornoemde vercoopere alleene toebehoorende -  

ghestaen ende gheleghen upe Nieuwe Marct daer eertyts de weduwe van Bouderwyn de 

Harmer woonde -  

streckende van vooren ter Nieuwe Marct - achterwaert tot an tsheeren cinghele -  

de zuutzyde langhes derfve van Jan Ronckier - de noortzyde langhes derfv vande proostie -  

metgaders de zolder boomen ende bert ligghende boven opde zolver ende de twee deelen van 

eene coutse - lyseken ende een lanck schapraeycken - staende upde vaulte -  

ghelast met vichtien schelle parisis tsjaers ten prouffyte vanden gasthuuse -  

Item noch met iiij schele j deniers parisis tsjaers vallende te baefmesse  

Item met ghelycke iij schele j denier  parisis valende te midwynter den heere tsjaers -  

omme de somme van drieenvichtich ponden grooten vlaemsch tvoorseide te betaelen met 

vyfentwyntich ponden grooten ghereet met de halme  

Item noch achtien ponden grooten thalf maerte eerstcommende in jaer xvc lxxxvj ende de 

reste over de vulle  betalinghe vande daeghe van de haelme  binnen een jaer daer naer -  

zes ponden parisis voor een  godtspenninck - tzelve te employeren ten gheliefe van de 

vercooper eenn dobbelen ducaet voor de huusvrauwe vande vercooper voornoemd -  

xiiij pond xvj schele te lyfcoope - xl schele voor de roupper - dies es bespreck ende 

voowaerde –  

inghevalle dat up tvoornoemde goedt breeder last naermaels bevonden wierde  dan hier 

ghespecifieert es - zo es den vercooper ghehouden de coopere te verzekeren alzo goede ende 

suffisante hypotheke - als nu es tvoorschreven vercochte goedt - 

dies mach de vercooper itn zelve woonen tot half maerte eerstcommende zonder huer te 

gheven -  

ende dit alles ten lase vande blyvere 

Ghehalmpt voorts over erfve den ij october  1585 

 

2 december 1585 – Cleene Bruggestratken - SAP 365 - Folio 287 

 

Guilliamus de Rycke heift ghecocht teghen  Christiaen Baert als procureur -  

ende Jan Baert ende Hendrycke zyne huuswvrauwe –  

een half ghemet hommelhof ligghende upt Cleene Brugghestraetken inde Edewarthouck -  

streckende metter oostzyde ende tnoorthende ande erfve van Martin Basseulx - de westzyde 

de heere - tzuuthende upt voorseide straetken -  

omme de somme van vier ponden grooten bloote erfve - zuuver ende onbelast - te betaelen 

ghereet ghelt met den halme -  

xx schele parisis voor een godtspennicnk - zes ponden parisis te lyfcoope ten laste vande 

blyvere - 

Ghealmpt voorts over erfve den ijde december 1585 
 

17 december 1585 – Hoppeland de Belie – Los blad in de Halmen – SAP 365  

 



 
 

In het register van de halmen of de landverkopingen zit er een los blad waarop Jacques 

Mazeman in 1585 het volgende schreef: 

Burchmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe  

hebben gheconsenteert ende gheauthoriseert,  

consenteren ende authoriseren mids desen 

Bartholomeus Liebaerd als vooghd van de kinderen van Sander Floor, de zone Sanders, 

de vercoopynghe van een partie hoppeland,  

groot drie gemeten en half of daeromtrent, ghenaemd de Belie  

ligghende op de Werfstraete met alle de groene ende drooghe catheylen daerup staende  

mids daeraff doende de halleghebooden naer coustume  

omme daermede te betaelen de schulden ende theercosten vande voornoemde weezen  

ende voorts onder tverband van rekenynghe ende bewys daertoe staende  

Ghedaen ter presentie ende verzoucke van Jaques Floor, één van de voorseide weezen, oud 

xxiij jaeren of daeromtrent  

Den viij de decembris xvc lxxxv  

My present J. Mazeman  

 

Bartholomeus Liebaerd, de voogd van de kinderen van Sander Floor, krijgt van het 

magistraat van Poperinge, de toelating om een hoppeland te verkopen. Dat mag hij doen om 

met de opbrengst  ervan de onderhoudskosten of de ‘theercosten’ van de wezen Floor te 

betalen. Liebaerd wordt wel verplicht om een rekening van zijn onkosten bij te houden.  

Deze akte viel mij op omdat men ter uitzondering het woord ‘hoppeland’ gebruikt in plaats 

van het Poperingse en meest voorkomende ‘hommelhof’ dat men doorgaans in de halmen van 

deze periode vindt.  

Het stuk grond ligt in de Werfstraat en wordt de ‘Belie’ genoemd.  



 

Als we in ‘De schatkamer van de Nederlandse taal’ gaan zoeken, vinden we dat de oudste 

attestatie uit 1291 dateert en gevonden is te Brugge. Hier wordt dit woord gebruikt als de 

korte vorm van Mabelie of Sibelie.  

We houden het dus op een verkorte vorm van de vrouwennaam Sibelie.  

 

Een tweede stelling is dat ‘belie’ afkomstig is van ‘Belewitte.’ 

Dit betekent dan weer zoveel als ‘zachtaardig, goedertieren’ en werd gebruikt als epitheton 

van God.  

In de Germaanse mytholgoie 

werden de Belewitten echter 

verpersoonlijkt tot een soort 

geesten, behorende tot de elven. 

Zij waren mannelijke tot de 

mens genegen geesten. Men had 

ook vrouwelijke geesten die men 

de ‘bulwechsin’ noemde.  

Hierin vinden we nog ‘bul’ of 

‘boel’ een woord dat we nog 

kennen in ons ‘boeleke’. Die 

‘bulwechsin’ werden 

uiteindelijk de witte wiven.  

En deze goede witte wiven 

verloren hun goedaardige 

natuur en werden toverheksen. 

Het werden: vrouwen die des 

nachts pleghen te wanderen, die 

beelwite waren.  

Belie is dus een woord zowel afgeleid van de vrouwennaam Sibelie of Sybille en van 

‘beelwite’ wat zoveel betekent als vrouwelijke heks.  

Als we nu ‘Sybille’ apart gaan opzoeken in onze schatkamer van de Nederlandse taal, vinden 

we dat ‘Sybille’ zoveel betekent als ‘profeterende vrouw. In de klassieke oudheid naam van 

vrouwen die zich van orakels onderscheiden doordat zij ongevraagd de toekomst voorspelden.  

En dus zijn we dan weer bij onze tweede betekenis van ‘beelwite’; een vrouw die ongevraagd 

de toekomst voorspelt.  

Maar zijn alle vrouwen voor een man niet zo?  

 

Belie is tevens afkomstig van ‘beelde’.  

En Beelde is, ook al volgens de Schatkamer van de Nederlandse taal: eene plant, thans bilze 

genaamd. In deze moderne tijden ook wel gekend als hyoscyamus niger of bilzekruid.  

Deze éénjarige plant stat op de rode lijst in België, wat betekent dat ze bijna uitgestorven zijn.  

Ze worden 30 tot 60 centimeter groot en bloeien van juni tot oktober. De bladeren en ook de 

zaden werden voor hun roesopwekkend effect vroeger gerookt. Tot in de 17
de

 eeuw werd ook 

bier met het zaad van bilzekruid versterkt.  

Het wordt als geneeskrachtig gezien bij krampen en astma. De gehele plant is dus zeer giftig.  

 

Dodoens maakte al onderscheid tussen witte, gele, groene en zwarte bilzenkruid.  

Over het zwarte bilzenkruid waarschuwde Dodoens al: 

 



In summa die bladeren, stelen, bloemen, 

saet, wortels end sap van bilsen vercoleen 

alle verhittinghen, doen slapen ende 

versueten alle pijnen ende weedommen, 

maer die selve versuetenisse en es altijt niet 

goet oft bewauem, want duer alsdusdanighe 

versuetrenisse die van seer cudencruyden als 

van opium, bilsen, scheerlinck ende 

dyerghelijcke coemt en wordt die sieckete 

oft pijne niet wechghenomen, maer dat 

lichaem ende ledt daer die weedom in es 

wordt voorsch ende half doot ghemaeckt, 

alzoo dattet die sieckte ende pijne niet 

ghevoelen en kan.  

Ende als dat lichaem ende ledt wedrom tot 

hem selven coemt zou es die pijne meerder 

dan zy te voren was ende die sieckte es 

quaeder om ghenesen mits dat sterck 

vercouwen van den zelven cruyden, dat die 

seickten sonderlinghe die coude seer 

wederspannich maeckt. 

Ende daer om en salmen dusdanighe 

cruyden tot versuetenisse an eenighen pijnen 

niet ghebruycken dan in groote noot, als die 

pijnen groot ende onverdraghelick schijnen.  

 

Hindernisse  

Die bladeren, saet ende sap, sonderlinghe 

van den swerten bilsen, die hier te lande seer 

ghemeyn es, inghenomen alleen oft met 

wijn, maeckt rasernier, ydeleheyt ende swaeere droemen, den dronckenschappe seer ghelijck, 

die niet lichtelijcken en sceyden, ende den mensche ooc ter doot bringhen.  

 

Het hoppeland ‘De Belie’ gelegen in de Werfstraat te Poperinge, krijgt daarmee wel een 

bijzondere betekenis. Misschien werd het land zo genoemd omdat de plaats ooit gekend werd 

omwille van het Bilzenkruid dat er stond.  

Of omdat het toch wel een plaats was waar de Poperingse Sybilles samen kwamen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


