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11 januari 1599 – Levering hop door de brouwer  Keerne – Renten SAP 395  

 

Franchois de Thusaert   
in huwelicke hebbende Janeken Vrambouts, weduwe van Walrant de le Cene  

kendt deughdelick schuldich tzyne Franchois Keerne, brauwere, medecomparant  

ende de kennesse metten naervolghende verbande accepteerende  

de somme van vyfendertich ponden acht schellinghen vier penninghen grooten vlaemsch  

ter cause vande coope ende leverynghe van hoppe  

te betaelen den eersten january alsmen scryven zal, sesthien hondert,  

daerinne verbindende de seven deelen van thienen inde huuse, erfve ende catheilen,  

den debiteur ter cause van zijne huusvrouwe toebehoorende  

daer den voornoemde crediteur nu ter tyden woonende es binnen dese stede van Poperinghe 

op den Overdam, streckende vande zelve straete achterwaerts tot inde beecke – van noorden 

derfve vande stede, ende van zuuden derfve  vande kynderen van Bartholmeus de 

Baerdemaecker –  

de voorseide verbonden goedynghen ghemeene met Jooris de Corte, causa uxoris en den 

voornoemde crediteur  

emmers zuuver goet ende onbelast ghereserveert den Overdamschen sheeren schult –  

dat belovende over zulck te garanderen ende indempneren om by gebreke van betaelynghe ten 

voorseide daeghe de selve schult geheel  ofte in deele daer an te verhaelen naer de coustume 

deser stede 

Actum den xj january xvc neghenentneghentich –  

Present Franchois Diedeman vervanghende Winnebroot, burghmeester  

 

13 januari 1599 – Swylantvelt – SAP 395 – Renten  

 

Franchois Diedeman heeft ghecocht  

jeghens Willem Scherrier ende Petronelle zijne huusvrouwe  

een erfvelicke losrente van dertich ponden parisis tsjaers den penninck xvj –  

voor de somme van veertich ponden grooten vlaemscher munte – wannaf de voornoemde 

vercoopers hemlieden bekent vernoucht  

teerste jaer vallende den vufste octobris naestcommende in tjeghenwoordich jaer 1599 ende 

alsoo voorts totter lossynghe met zulcken ghelde ten vyf stonden telckent met acht ponden 

grooten vlaemsch daerinne verbindende ij ghemeten ende een vierendeel landts ofte 

daerontrent ligghende opden overdam 

streckende vanden zelven Overdam totter beke ende voorts over de beke tot het Oude 

Bellestraetken, - de noortzyde daeldynghen van de weduwe Jacob Adam - ende de zuutzyde 

tlant van wylent Steven Caenen ghemeene in een partye van zes ghemeten ofte daerontrent 

met Jacob de Bergh ende andere zuuver goet ende onbelast ghereserveert de jaerlicken 

Overdamschen schult 

Item een ghemet zaeylandt ligghende inden Schoudemonthouck op Swylantvelt streckende 

zuut ende noort – de westzyde tlandt van Christaien de Berch – doostzyde tlandt van 

weduwe  Jacob Caenen – tzuudhende de Casselstraete – tnoorthende de dreve  

Item drie vierendeel garslants ligghende inden zelven houck ende op tzelve Swylantvelt – 

steckende zuut ende noort – zuuthende tlandt vande heere – de westzyde tlandt van Christiaen 

Liebaert – tnoordhende de voornoemde dreve ende doostzyde vande voornoemde Scherrier 
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beede de zelve laeste parthien van ghelycke zuuver ende onbelast – die belovende over zulcx 

te garanderen ende indempneeren – Inninghe naer coustume 

Actum den xiij de january 1599  

Present Franchois Devos, Guillaume Rouvroy, Jan de Schottere, Franchois Keerne ende 

Gillis deRoode, schepenen  

 

24 januari – ’t Puckelstraatje – Rekhofstraat – Renten SAP 395  

 

Jacques vande Slype in huwelick ghehadt hebbende Christine de dochtere van Christiaen 

Zanneken –  

Cornelis van Bethleem machtich  by procuratie speciale ten onderschreven fyne van Jan 

Zanneken ende Jan Moens causa van Perryntken zyne huusvrouwe, dochter van de 

voornoemde Christiaen Zannekens,  

Dezelve Cornelis als voochd van Maeyken Zannekens ende bystaende voochd van 

Passchine Zannekens, weduwe van Caerle Bailli 

Hebben tsamen ghecocht jeghens Jan Laureyns ende Marie Zannekens zyne wettelicke 

huusvrouwe  

een erfvelicke losrente van xxvij ponden parisis tsjaers den penninck xvj –  

omme de somme van zessendertich ponden grooten vlaemscher munte wanaf deerste jaer 

verschynen zal den xiij  - 13
de

 - january xvjc – 1600 –  

ende alzoo voorts van jaere ten jare ten ghelicken daeghe totten lossynghe diemen zal moghen 

doen met zulcke ghelts als naer de gracieuse permsissie van de lande van Vlaenderen  

daerin verbindende een huus, erfve ende cathelen staende ende ligghende op dYpre straet 

deser stede  - daer Dierick ende Andries Pillaert nu ter tyden woonende zyn –  

streckende achterwaert tot inde schipvaert – van zuuden derfve van wylen Jan de 

Reckemaecker doude ende van noorden de naervolghende erfve 

Item een lynne landts met een brauwerie ende ververye daerop staende, paelende an 

tvoorschreven huus, erfve ende catheil op de voorseide Yprestraet ende streckende van 

ghelicken tot den voorseide Schipvaert – van noorden het Puckelstraetken 

Item een andere lynne landts ofte daeromtrent paelende ande voorseide eerste partye van 

hypotheque- van zuuden jeghens de Rekchofsraete – streckende van ghelicken achterwaert 

tot inden Schipvaert – wezende de party van erfgronde daer jeghens Govaert een huus op 

ghetemmert heeft,  

 

Item twee ghemeten en xlvg roeden onder mersch ende zaeylandt ghehouden in pachte by 

Franchois Lebbe inden Lyssenthouck streckende metten zuuden jeghens tlant vande heere 

metten noorthende jeghens tlant van wylen Steven Caenen, doostzyde tlant van Frans de 

Schottere, ende de westzyde de stede van de weduwe van Franchois van Eldynghe 

Alle de voorseide partien van goedynghen zuuver ende onbelast – ghereserveert sheeren 

foncierrente – grondrente -  

De voornoemde Jan Laureyns belovende over zulcx te garrranderen ende indempneren – 

inninghe naer costume deser stede 

Actum den xxiiij january 1599 

Ter presentie ende kennesse van Anthoine Winnebroot, burghmeester – Franchois diedeman, 

Franchois de Vos, Guillaume Floor ende Franchois Keerne, schepenen  
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30 januari 1599 - ’t Haantje – Renten SAP 395  

 

Jof. Marie Beecke weduwe van Meester Andries vande Clyte  
heeft ghecocht jeghens Jooris vande Ghoosteene ende Cathelyne zijne huusvrouwe  

eene erfvlicke losrente van twee ponden grooten sjaers  

den penninck xvj –  

voor de somme van  tweedertich ponden grooten vlaemscher munte  

wanaff deerste jaer vallen ende verschynen zal den xijde novembris  

op tjeghenwoordich jaer 1599  

ende zoo voorts tooter lossinghe met zulcker ghelde als ter zelven tyden permissie ghanckbaer 

wert –  

daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen ghenaempt tHaentjen  

staende ende ligghende op de Noortstraete deser stede  

ende streckende by zelve straete achterwaert tot derfve van Cornelis van Bethleem –  

de noortzyde d’aeldynghen van Cornelis Stilte  

ende de zuutzyde daeldynghen van Maximiliaen DeJonghe ende van Jacob Bortyer 

Item drie gheemeten en een lynnen lants gheleghen inden Helhouck in vier parcelen al 

deenen an danderen metten westzyde op de dreve  

Item drie gemeten en een vierendeel zaylant ligghende inden zelven houck vande westzyde 

dhofstede van Jonker Borteel –  

van noorden opde Casseldreve  

ende metten zuuthende tlandt van Pieter Quaeghebeur –  

de voorseide parthien van goede al zuuver ende onbelast –  

die belovende overzulcx te gaeranderen ende requiteren –  

inninghe naer costume van dese stede 

Actum den xxx ste january  

Present Anthoine Winneberoot, burghmeester, Frans DeVos, Jan de Schottere, Cornelis van 

Bethleem ende Frans Keerne, schepenen.  

 

 

 

 
 

Hans Bol 

 

5 februari 1599 – Pieter Peltier koopt een melkkoe - SAP 395 - Renten  
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Pieter Peltier kent wettelick schuldich te zyn Thomas Dridre –  

ter acceptatie van zyne huusvrauwe ten desen present -  

de somme van drie ponden x schele grooten vlaemsch van coope ende leveringhe van een 

melckoe - te betaelen den jste dach van septembre naestcommende - daerinne verbindende de 

selve melckoe - bruun root van haere -  

omme executie  

Actum den vde february xvc neghenentneghentich -  

Present Francois diedeman  - voorschepene vervanghende Anthonis Winnebroot, 

burghmeester 

 

12 februari 1599 – Cachtele – Renten SAP 395 

 

Pierre Le Clerc kent wetelick schuldich te zyne  

Robert Galiard  
de somme van thien ponden grooten vlaemsch  

van coope ende leveringhe van een cachtele, messelion ende haevere  

te betaelen den eersten octobris  naestcommende  

daerinne verbindende een brune melckoe  

ende een ghemet groene kooren ligghende inden Hamhoek  

omme by ghebreke van betaelinghe daeran te verhaelen naer coustume deser stede – 

payement veertien schelle parisis – houdende zijnen dach van betaelinghe emmers binnen 

veerthien daeghen daeranne begrepen dat neen gheen payement 

Actum den xijde february 1599 

Present Franchois Diedeman, voorschepene vervanghende Winnebroodt burghmeester  

 

13 februari 1599 - Franchois Diedeman geeft een lening aan Willem Scherrier en Petronelle - 

SAP 395 -  

 

Franchois Diedeman heeft ghecocht jeghens Willem Scherrier ende Petronelle zyn 

huusvrauwe -  

eene erfvelicke losrente van dertich ponden parisis tsjaers - den penninck xvj –  

voor de somme van veertich ponden grooten vlaemscher munte - 

wanaf de voornoemde vercoopers hemlieden bekent hebben vernoucht -  

teerste jaer vallende de laetste octbobris naestcommende op tjeghenwoordich jaer 1599 - ende 

alsoo voorts - van jaere te jaere - totter lossinghe met zulcken gelde - ten v stonden telckent 

met acht ponden grooten vlaemsch - 

daerinne verbindende ij ghemeten ende een vierendeel lants ofte daerontrent -  

ligghende op den Overdam - streckende vanden selven Overdam totter beke ende voorts over 

de beke tot het Oude Bellestraetken -  

de noortzyde de hoirs ende aeldynghen van meester Jacob Adam ende de zuutzyde tlant an 

wylent Steven Canen  - ghemeene in een partie van zes ghemeten ofte daerontrent  met Jacob 

de Bergh - end andere -  

zuuver goet ende  onbelast –  

gereserveert de jaerlickcen Overdamsche schult -  

Item een ghemet zaeylandt ligghende in den Schoudemonthouck op tSwylantvelt - streckende 

zuut ende noort - de westzyde tland van Christiaen de Berch - doostzyde tlandt an meester 

Jacob Canen - tzuuthende de Casselstraete -  ende tnoorthende de dreve  

Item drie vierendeel zaeilants ligghende inden zelve houck ende op tzelve Swylantvelt -  
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streckende zuut ende noort - zuuthende tlandt vande heere - de westzyde tlandt van 

Christyaen  Liebaert - tnoorthende de voornoemde dreve ende doostzyde vande voornoemde 

Scherrier ende de zelve laetste partye is van gelycke zuuver ende onbelast -  

dat belovende overzulcx te garraneren ende indempneren –  

ynninghe naer coustume -  

Actum den xiij february 1599 - Present Franchois de Vos - Guillaume Rouvroye de jonghe - 

Jan de Schottere - Franchois Keerne ende Gillis  de Roode  

 

15 februari 1599 – Een jonge merrie als borg - SAP 395 - Renten  

 

Jehan Trystrand verbindt inden handen van Firmin Duumon -  

present ende tverbandt accepterende een jonghe merrie van twee jaeren - blond van haere  

metgaders acht ghemeten tarwe bezayt ten jeghenwoordighen jaere opde landen van de weeze 

van joncker Charles Clais ter hofstede daer Adriaen Trystrand - vaedere vande voornoemde 

comparant overleden is inden Peselhouk -  

ende andere drie ghemeten gelicke groene  taerwe ghesaeit opde landen van Adriaen van 

Heede inden zelven houck  ende dat ter bewaerenesse vande somme van ijc iiijxx v ponden 

xiij schele parisis die den voornoemde Jehan Trystrand - eerste  comparant  schuldich es inden 

coopdach vande voornoemde wylen zyne vadere –  

waervooren de voornoemde Firmien hem verkent heeft borghe ende principael  

over den selven comparant - de voorseide schult te betaelen ten daeghe vallende ende by 

ghevalle van beschadigheyt de selve gheheel ofte in deelen daeran te verhaelen naer cosutume 

deser stede  

Actum den xvde february 1599 - present F. Diedeman voorschepene - vervanghende Anthonis 

Winnebroot burchmeester 

 

17 februari 1599 – Het Eksternest op de Coutere - SAP 245 – Vonnissen  

 

Gheconsenteert Anthonis Andries 

in huwelicke hebbende Willemyne de doghtere van Jan Bouve,  

te heffen de pennynghen ghemaect by vercopinghe van lv – 55 - roeden hoppelant  

of daerontrent op de Coutere, ghenaempt het Externest,  

vercoght metter advenante van xl pond xj schele viiij deniers par tghemet an Bouldwyn 

Bueten.  

 

Hommel of hoppe 
De ‘Etymologicum teutonicae linguae sive dictionarium teuttonico-latinum enz…’ van de 

heer Cornelii Kiliani Dufflaei, of kort genoemd ‘Kiliaans etymologicum’ uit 1599, is zowat 

de oudste gedrukte Nederlandse woordenlijst.  

Eigenlijk was ze eerder bedoeld als een vertaallijst van het Nederlands naar het Latijn.  

Deze lijst vermeldt het woord ‘hommel’ met daarbij de omschrijving: ‘Vet. Fland. J. hoppe 

Lupus salictarius’     

Daarnaast vermeldt de lijst ook het woord ‘hoppe’. Daar komt dan de volgende 

omschrijving bij: 

Hoppe, hoppe-kruyd – lupus, lupus salictarius, officin lupulus, ab hoppen, five huppen, quod 

faliat, five adscendat arberes, ger, hopffen: gal. Houblon: angl. Hoppes.  

Daar onder staat er nog: 

Hoppen-korf: j. stuyck-mande.  
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De Oostendenaars - Pauwel Heindericx 

 

De Oostendenaers hadden een deel van Vlaenderen gedwongen aen hun brantschat te betalen, 

het gone hun groote sommen geldt opbrocht.  

De landen die weygerden hunlieder eysch te voldoen, wierden door hun afgeloopen ende 

derselver bewooners gerooft ende gebrant.  

Dit was d’oorsaecke dat Vlaenderen in sijnen voorgaenden staet niet conde herstelt wesen.  

De leden der provincie, pogende hun van eenen soo quaden vyandt te bevrijden, lagen 

gedeurichlick den aertshertogh ten halse,  

om dat hy de stadt van Oostende soude belegeren ende veroveren,  

ende tot dies, boden sy hem soo wel geldt als anderen bystandt.  

Sijne Hoocheyt oordeelde de voornoeme vervoeringe seer moeielick ende lastich om doen, 

ter oorsaecke dat de Vereenichde staten ende Engelschen – meester ter zee zijnde – de stadt 

ghestadichlick souden hulpe geven.  

Bemerckende dat ze door geen middel sijne hoocheyt het besluyt conden doen nemen om de 

voornoemde belegeringe aen te gaen, boden de leden van Vlaenderen hem alsan aen, de 

voorseyde stadt rondom te blockeeren door forten,  

die sy t’hunnen coste souden doen bauwen, 

 midts den aertshertogh wilde belooven in de selve goet garnisoen te houden –  

door welcken middel men sich van de betalinge der brantschattingen  

des vyandts alsoo gingh beletten.  

Die aenbiedinge aenveert geweest zijnde, wierdender ontrent eene halve mijle van den 

omtreck van Oostende, in den jare 1599 achtthien ofte twyntigh sterckten gemaeckt ende naer 

datter op ider eenige stucken grof geschot geplaetst waren,  

wiert elck van die met twee ofte drije compangien soldaten beset.  

Den bau der geeseyde forten veroorzaecke buytengewoone groote oncosten.  

Daeromme wiertter, op het lant van Vlaenderen, eene uutsendt gedaen van drije hondert 

duysent guldens, waer in de stadt Veurne, voor heur aendeel, drije duysent negen hondert vijf 

pond vijfthien schellingen acht penninghen paresys moeste betalen ende de ceure van 

Veurnambacht, ses en dertigh duysen pond paresys.  

De pointinge van dese lasten wiert op half ende half ghestelt: de pachters ende gebruyckers 

vna goederen ende landen moesten de helft betalen, ende de eygenaers het overige.  

 

Ook Poperinge zal hebben moeten bijdragen tot deze belasting tot de bouw van de forten.  

 

25 februari 1599 – Lening van de dis -– Renten – SAP 395  

 

Guillaume De Vos, Michiel Longuespee, Clais vander Doene ende Jan van Rouvroye als 

dischmeesters van Ste. Bertins deser stede 

hebben ghecocht ten profytte vande ghemeenen aermen jeghens  

Willem de Rycke ende Fransoyse, zyne huusvrowue, metgaders jeghens  

Robert du Floucq hem presenterende by procuratie over Robert bvan Reninghe ende 

Jaquemyne syne huusvrouwe  

een erfvelicke losrente van vj pond parisis sjaers – den penninck xvj –  

voor de somme van acht ponden grooten vlaemsche munte  

wanaf teerste jaer vallen ende verschynen sal den xxijste octobris 1599 eerstcommende  

ende alsoo voort totten lossinghe met ghelde van permissie tallen tyden alst de voornoemde 

vercoopers believen sal 

daerin verbindende een half ghemet hommelhof ligghende op den Couter deser stede – 

van oosten thommelhof van Anthenis Winnebroodt –  
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van westen ende noorden de dreve ende saeylanden van den heere- van zuiden dhoirs van 

Matheus Loy 

item drie viernedeel ende thein roeden hommelhof ligghende opde voorseyde Couter, -  

van oosten den voornoemde Willem de Ricke –  

van noorden ende westen taldnt vande heere –  

van zuiden den Couterwech – 

be’ede de voorseide partien zuuver ende onbelast – ghereserveert sheeren couterrente –  

die belovende overzulcx te garanderen ende indempneren – inninghe naer coustume 

actum den xxvste febrauri 1599  

present Antheunis Winnebroodt, burchemeester – Franchois Diedeman, Franchois de Vos, 

Franschoys Keerne ende Gillis de Roode, schepenen  

 

8 maart 1599 – De rekening van de rependraaier – Bestuur  

 

Ick Clais du Bois kenne ontfaen te hebben vuter handt van Loodewys Makebliet 

buercmeester vander steede van Poperinghe de somme van vij ponden grooten ende dat in 

mindrynghe van breeder somme van leveringhe van ij reepen die ick Clais du Bois hebbe 

gheleevert om de steede van Poperinghe tot oorbooren om de overdraghen om de steede  

toorconden mijn hanteken hier onderghestelt desen viijde dach van maerte 1599  

 

 
 

 
 

11 maart 1599 – Spaanse wol niet betaald – Renten – SAP 395 

 

Jan van Oudeburg kendt deugdelick schuldich t zyne  

Jooris Rebault ten desen present,  
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de somme van eenentwintich ponden zes schellinghen drie peninghen grooten  

over de reste ende vulle betaelinghe van Spaensche wolle  

omme welcke schult de voornoemde comparant ten daghe van hedent ghearresteert es 

gheweest ten vervolghe van de voornoemde crediteur,  

met belofte van de selve schuldt te bethaelen onthier ende den xviiijste deser maend  

op de mise ende verbeurte van vier ponden vlaemsch ten prouffycte van de ghemeenen 

aermen deser stede – omme ghelycke vier ponden vlaemsch voor de kercke van Ste. Bertins - 

blyvende ondertusschen in daeghen ende weerde tvoorschreven arrest van de voornoemde 

debiteur als gheen cautie vermoghende totter slaekynghe zyns persoons – totten vullen 

furnissemente van voorseide schuldt ende hem erkennende alhier justicable zodner eenige 

breeder inthimacie t doene 

actum den xjste marty 1599 ter presentie ende kennesse van Antheunis Winnebroodt 

burchmeester ende Franchoys Diedeman voorschepene 

 

11 maart 1599 – Huis in de Gasthuisstraat - SAP 395 - Renten  

 

Jacob Wydoot kent schuldich te zyne Jan Maerten de somme van zethien ponden grooten 

vlaemsch - van coope van eenen huuse staende inde Gasthuusstrate op derfve van Jacques 

Wanten te betaelen deen helft ghereet ende dander helft den xj octobris eerstcomende -  

daerinne verbindende tzelve huus zoo dat ghestaen es  -  

omme executie -  

Actum den xj marty 1599 -  

Present Franchois de Vos ende Gillis de Roode schepenen  

 

Augustyn van Damme ende Jaques Wanten - schoonbroeders vande voornoemde Jan 

Maerten hebben gheduceert ende gheratifieert de vercoopynghe vande voorschreven  

huuse byden voornoemde Jan Maerten ghedaen hem quictende vander pacht vande erfve 

daerop tvoorseide huus staet -  

renunchierende vande coop by hemlieden voor desen ghedaen jegehns de voornoemde Jan 

Maerten vande selven huuse ende laetende den voornoemde Jacob Wydoot volghen de 

proprieteyt vande zelven huuse ende zulckx recht - cause ende actie als zy daeranne hadden 

moghen pretenderen totten daeghe van hedent 

Actum eodem 

 

17 maart 1599 – Testament Jan de Vee – SAP 395 – Renten  

 

Jan de Vee, cranck van sieckte, ligghende te bedde by rapporte van dheer Jan Batemans, 

capellaen ende visiteerder van St. Jans –  

hebbende gheheurt de biechte van de zelven Jan de Vee –  

verbindt inde handen van Pieter de Mistere, een koe ende een vercken ter versekerheyt ende 

bewaerenesse van vyftich ponden parisis, waarvoren de zelve Pieter voornoemd staet als 

borghe over de voornoemde Jan de Vee – jeghens Loys vande Goesteene, ter cause van 

landspachte ghevallen te baemesse 1599 ende te betaelen ter ouste eerstcomende  

Actum den xvij marty 1599 – present Winnebroodt ende Diedeman  

 

1 april 1599 –  Hommel gekocht – SAP 116/B 

 

Van dit proces zit de eis niet meer in het dossier. Uit de andere stukken blijkt dat er een 

akkoord gemaakt werd om 500 pond hop te verkopen door Gheleyn Lammen aan Jacques 
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Widoot. De levering werd echter nooit uitgevoerd en wordt nu toch nog geëist. We beginnen 

dus met het antwoord van de verweerder Jacques Widoot.  

 

Jacques Widoit verweerder,  

ghesien hebbende den heesch tzynen laste ghemact by Gheleyn Lammen, heesscher voor 

burchmeester en schepenen der stede van Poperynghe – seght voir andtwoorde het 

naervolghende 

j  

Alvooren dat den heescher tendeert dat hem den verweerder ghehouden es te leveren een half 

duust hommele, ghoet oprecht coopmansghoet  - vuer ende vuwter naeme van Mathys van 

Cassele ten advenante van xx pond parisis het hondert.  

Den verweerder daer af ingnorandt es ende is buuten zynne memorie  

dat hy daer inne jeghens den heescher zoude belanckt zyn,  

hoewel den heescher  seght by zynen heesch den verweerder gheinsigneert thebben 

behoirelick nochtans het zelve den heesscher niet en probeert.  

Iij 

Niet jeghenstaende den verweerder daer jeghens niet en beghert te maligneeren hoe wel dat 

hy daer af cleene memorie heeft als nu ten tyden.  

Iiij 

Soo verre den heesscher de leverynghe verzouckt achtervolghende zynen schriftelicken 

heesch den verweerder presenteert den heescher een half duust hommele te leveren tallen 

tyden ende stonden zoo ende wanneer den heescher belieft mits te betaelen ghereet voor 

alsulcken pris als den heescher es verclaerende in zynen schriftelicken libel.  

V 

Waermede den verweerder den heescher es ghevende vulle contentemente achtervolghende 

zyn verzouck by heesche gheroert.  

 

Midts welcken den verweerder concludeert ende tendeert ten fynne met zynne presentatie te 

ghestaene zonder breeder anden heescher ghehouden ofte belanckt te zijne hiermede 

solverende den heesch vanden heescher waermede hy ghecondempneert wordt inde costen 

van desen sustainctie 

Implorerende etc.  

 

Ghedient den jste aprilis 1599 – copie par Dechoorte  

 

Replycque omme Gheleyn Lammen, heeschere over eendere zyde  

jeghens ende in prejudicie van Jacques Wydoot verweerder ter andere 

Voor mijne heeren burchmeesters ende schepenen der sted ende districte van Poperynghe.  

 

Inde plaetse van replycke zo repeteert desen heescher  

ende employeert alhier zijnen scriftelicken heesch, fyne ende conclusie,  

by hem ghenomen sverweerders laste,  

inden welcken hy es allessins ghefundeert ende schuldich sustenerende  victorie,  

met adjudicatie  vande costen van desen betrecke  

nietjeghenstaende sverweerders voortstel ter contrarien.  

Ende omme naerdere te replycqueren ten inhouden vanden andwoorde vande verweerder,  

van dat hy ignoreert verobligeert ende ghehouden te wesene aen desen  heescher inder maendt 

van decembre 1595 – Blijkbaar een schrijffout; 1595 in plaats van 1598 -  te leveren een half 

duyst hommele,  

in conformiteyt van het narratyf van sheeschers schriftelicke libel,  
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Int welcke hy pretendant es hem ghedreghende tot leverynghe van desen zulcke ende omme te 

schuwene breeder querrelie, stelt den heescher het inhouden van de zelve zijnen heesch in 

deelynghe van eede,  

verzouckende by dien expreselick voor eenighe andere voordere procedueren in dese zaecke, 

dat hy verweerder dies hem zal purgieren by zijn eedt ende juramiento judiciali,  

ofte by faulte van dien, up peyne van condempnacie in sheeschers heescht, dat byden juge zal 

werden den eedt aen desen heescher greferreert naer style in ghelycken gheschiet.  

Ende niet min zonder prejudicie van dien,  

accepteert desen heescher in quarum pro ende niet verdere, de prestentatie die den verweerder 

es doende byden derden ende vierden article van zijn andwoorde daer hy hem verbindt te 

leveren de questieuse half duyst hommele  

achtervolghende de deductie van sheeschers ghemainteneerde, upde presentatie vande 

prompte betaelynghe van de prys van diere –  

ten dien conforme desen heescher hem ghevoughen zal  te ontfanghen de voornoemde 

leveringhe, behoudens de betaelinghe van diere, zo tzelve tusschen partyen ghecontracteert 

ofte ghestipuleert es ende anderssins niet verzouckende ten surpluuse dat den verweerder hem 

zal quycten inder vormen ende manieren voorseit 

Mits welcken desen heescher als tanderen tyden persisteert, implorerende hiertoe ende up als 

het benigne officie vande juge 

Ghedient den xxvij may 1599 – copie par Roelens  

 

Duplicque van Jacques Widoot, verweerder  

jeghens ende in prejudicie van Gheleyn Lammen, heescher voor ulieden mijne heeren 

burchpmeester ende schepenen der stede van Poperynghe.  

J 

Alvooren zoo replycke den verwerder voor duplicque het inhouden van zynen scriftelicken 

antwoorde daerby hy blyft ende persisteert.  

Ij 

Sonder dat hem obsteren mach sheeschers gheposeerde bij ijde article van zijne replicque dat 

hy tot becortynghe van deze zaecke ulieden te schuwene breeder querele den verweerder stelt 

in deelynghe van eede of hy inden heesch byden heescher ghepretendeert niet en zoude 

ghehouden zijn.  

Iij  

Daer up den verweerder es duplyquerende inden zelven heesch niet belanckt te wezen anders 

niet dan naer sveweerders presentatie by zynne andtwoorde ghededuceert.  

Iiij  

Overmits den heescher gheenssins zal connen proberen nochte inwaers doen dat hy den 

verweerder heeft doen insiguieren ulieden de leverynghe te doene ten daeghe competent 

vande vermelde questieulx wandt den verweerder noynt gheen insignatie over den heescher 

ontfanghen en heeft. 

V 

Soo dat den heescher gheenssins en can obtineren in zynnen heesche, fynne ende conclusien 

sverweerders laste ghemackt  

overmits den heescher niet en can proberen ten wat daeghe hy de hommel questieulx zoude 

ghecocht hebben,  

nochte wat betalynghe hy anden verweerder over de zelve hommel gehouden es te doene, 

daerby den heescher wel behoirde te desisteren vanden subjecte betrecke sverweerders laste 

ghepretendeert zonder dies breeder den verweerder te molesteren  

ende hem ten eede te stellen het inhoudt van zynnen heesch  
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want de zelve heesch supstinent ende obscure es omme den verweerder daerup ten eede te 

plaetsen  

ghemerckt den heescher niet en can verifieren ofte doen blicken het narratyf van dien het 

welcke een anderse zaecke zoude wesen voor den verweerder den eedt taccepteren up 

sheescher abusiven heesch  

ende dat den heescher daer up den eedt zoude willen refereren.  

Wandt den heescher grootelicx varrieert inde daet vande leverynghe  

alzoo hy deduceert by zynnen heesch dat den verweerder hem de questieuse hommele was 

ghehouden te leveren in de maendt van december 1598 ende by zynne replicque 

mentioneerende dat de leverynghe moeste gheschien inde zelve maendt ten jaere 1595 by het 

welcke varieren ende twyffelen den heescher wel schuldich es te vervallen van zijnen heesch 

sverweerders laste.  

 

Midtswelcken den verweerder concludeert ende tendeert ten fynne den heescher sveweerders 

laste ghewesen wordt niet ontfanghelick quaede causie, quyte met coosten ter tauxatie van 

deser instantie daer toe implorerende ulieden mijne heeren noble ende beningue officie 

Ghedient den xvjde septembris 1599  

 

Triplicque omme Gheleyn Lammen heescher over eender zyden  

jeghens ende in prejudicie van Jacques Wydoot ghedaeghde verweerder ter andere,  

daerby voor ulieden mijne heeren burchmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe  

in vulcomminghe ende furnissement vande interlocutaire provisie  

vande daete van de xxste january 1600 –  

zeght ende mainteneert desen heescher jeghens sverweerders abusive duplycque – het 

naervolghende  

 

Dat hy inde plaetse van triplycqe employeert zijnen redenen ende motyfven  

ende zynen scriftelicken heesch ghededuceert  

ende byzonderlick dat hy heescher naervolghende sverweerders judiciele kennesse ten eersten 

article van zijnen andwoorde  

ghehouden es te leveren aen den zelven heescher een half duust hommele,  

goet uprecht coopmansgoet, over ende vuter naeme van Matthys van Cassele,  

ten advenante ende pryse van twttnich ponden parisis het hondert,  

sulcx als den verweerder ten instellen van dese zaecke ten aenhooren van eenen yeghelicken 

staende voor ulieden heeren camere van secrete heeft ghepresenteert  

als doen terstont te leveren als haddet gheweest tot een duyst hommele  

voorschreven heescher tzelve poinct stelt den verweerder in deelynghe van eede voluntaire, 

verzouckende by hem dat die aengaende den verweerder hem zal purgieren,  

ofte dat den zelven eedt hem heescher zal worden byden juge met admissie ghereferreert.  

Ende zonder prejudicie van dien overghemerct de questieuse leverynghe van tzelve half duyst 

hommele  

behoirde den verweerder thebbene zonder dach ofte conditie  - terstondt ghelevert aenden 

heescher,  - conforme huerlieden puere stipulatie tusschen anderen alzo gheadvoneert desen 

heescher protestant van costen, schaeden ende intereste sverweerder prejudcie ende laste 

overmidts hy delayant es ghecleven van de zelve hommele te leveren  

alles vuterlick achtervolghende sheeschers heesch inde maendt van decembre 1598. 

Iij  

Wesende wel calumineulx het voorstel vande verweerder ten vierden arcticle van zijnen 

duplicque gheposeert  
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dat desen heescher hem ter intentie vande pretense leverynghe te doene vande hommele 

litiqieuse noynt en zoude hebben gheinsinueert,  

want tzelve es der waerheyt zuuvere ghedaen  

ende den verweerder maligneert naectelic het verzouck vande heescher es,  

dat hy van ghelycken als vooren hem zal purgieren ende dat anderssins den zelven eedt sal 

wesen relatif.  

Iiij  

By dat den verweerder niet en can inficieren ofte over geven metter gherechtigheyt dat alzo 

hy metten heesher hadde ghestipuleert ende gheaccordeert dat hy – up een jaerdach vande  

betaelynghe vande pretense hommele van de maendt van december 1598 tot ende metten 

amendt ofte binnen der ghelycke maendt van decembre 1599 –  

zoude hebben ghelevert aen desen heescher terstondt het half duyst hommele in questien – 

heeft den zelven heescher houdende traverende ende achter hem lopende den tyt van vyf ofte 

zes weken, belovende niet min telcker stonde ende opden voet den heescher de zelve 

leverynghe te doene,  

als mainterende de zelve gheport ende ghehoirt thebben ten zelven fynne,  

niet anders ghelycke vastelynghe ende futselynghe vutstellende alzo den zelven zijnen 

coopere.  

V 

Es den heescher dien volghende ter intentie van thebbene de ghestipuleerde leveringhe 

bedwonghen gheweest by meester Gheerard Baervoet – daer ulieden heeren bewaerder van 

den camere – den verweerder te doen inthimeren ende behoirelic insinueren ten dien –  

den  verweerder hem in andwoorde heeft ghegheven dat hy als tanderen tyden was 

vulweerdich de zelve heesche te leveren aen desen heescher,  

bezonders dat den heescher zoude willen vervremden ende alieneren zijnen dach van 

betaelynghe generale, voor eenen tyt van zes ofte vyf weken  

dat hy defaillant hadde gheweest van de voorschreven synne lerverynghe te doene –  

omme alzo te precipiticeren ende accelleren den ghelimiteerden dach vander betaelynghe van 

de zelve heescher – dese heescher tzelve geenssins en heeft willen admonieren ende by dien 

omme de questieuse traditie voor justitie den verweerder alhier betrocken heeft.  

Vj 

Commende als nu imudentelic by synne duplcique  

den verweerder calumineren dat ten daeghe competent desen heescher niet en heeft ghedaen 

inthimeren  - metghaders oic dat den heescher niet proberen en can ten wat daeghe desen 

heescher zoude hebben ghecocht de zelve hommele  

ende wat betaelinghe dne heescher ter cause van dien hem daertoe ghehouden was te doene, 

conforme het vyfste article vande zelve duplycque,  

want dese protestant van injurien desen heescher hem dies overghaende refereert ten inhouden 

van zijnen heesch.  

Vij 

Ende omme naerder te consideren de naecte malignacie ende quaede trauwe vande 

verweerder  

danof hy es userende in deze zaecke ende met rechte hem behoirde te vernoodene met 

sodaenighe brieselinghe, otieulx ende ledich te houdene de weerdiche van justitie,  

exhibeert desen heescher alhier zekere copie aucthentycq van zeker contract vande coope, 

leverynghe, en betaelinghe van het questieulx half duyst hommele byden heescher 

aenghegaen met Matthys van Cassele,  

daernaer dat den verweerder hem  heeft ghereguleert tot stipuleren metten heescher ter cause 

van ghelycke ende de zelve leveringhe vuter naeme vande voornoemde Matthys, zulcx als es 

ende tzelve sheeschers heesch, den verweerder onghelyc heeft van ten vjde article van zijnen 
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duplycque te taxerene ende inculperene dat hy heescher by zyne replycque ignoreert ende 

varieert van dat de pretense leverynghe zoude moeten hebben gheschieden inde maendt 

vandecember vijf ende tneghentich twelcke es der waerheyt gheloghen, niet min aende tzelve 

contract  desen heesher hem ghedraecht.  

Viij 

Niet connende by dien voorgheven – zonder calumnie – den zelven verweerder van dat de 

voornoemde heescher hebben ghecontacteert opden voet ende achtervolghende – met het 

voornoemde ghescrifte – alzo daerby den prys van het half duyst hommele was ghestelt up 

xliij pond xvij schele vier penninghen – hy verweerder gheaccordeert es gheweest dat den 

heescher ende dat den heescher ende den voornoemde Matthys zoude supplieren ende 

vuldoen totter vulle somme van xx pond parisis van elc hondert, het heffen ende ghereet ghelt 

– twelcke overzulcx hy verweerder in braspenning ontfanghen heeft vande selven heescher 

ende den voornoemde Matthys ghesaemdelic.  

Ix 

Dien volghende den verweerder claer onghelyc heeft byden inhouden zijner duplycque als nu 

de contracte van dien te willen sustineren ende jeghens de naecte waerheyt te willen met 

lueghenen ende abusive ongherechticheyt hem verhelpen, zo bevonden wort byden zelven 

contracte, ter causen van dien den verweerder propter mendacium naer rechte punierelick es 

tere discretie vande juge 

 

Mids welcken desen heescher als tanderen tyden tot zynen laste concludeet ende by zijne 

ghenomen conclusien van schaeden ende interesten protesteert.  

 

Ghedient den xxiijste marty 1600  - copie par Roelens  

 

 

Copie 

Hedent desen xvde  - 15
de

 - van november waeren vergaedert in goede gheselschepe ten huuse 

van Jaecques Veschoten inde Croone,  

Matthys van Cassele ende Gheleyn lammen,  

alwaer Matthys kendt vercocht thebbene aen eenen Gheleyn Lammen,  

den nombre van een half duyst hommele,  

ende dat inne de somme ende prys van xix pond xvij schele vj deniers parisis van elc hondert 

– ende dat te betaelen binnen een jaer,  

naer daete vande leverynghe,  

te wetene, goedt uprecht coopmans goet,  

warendyse passerende van Poperynghe,  

ende de zelve te leveren binnen een maendt naer daete deser in eene baele ghezact. ; 

Omme den godspenninc iij schele  

ende van lyfcoop de somme van seven ponden parisis –  

behoudens zijnen dach wert hem goet payement,  

dies niet aen hem zelven  

In teecken dat waer es, s 

o hebben wy dit beede onderteeckent met ons ghewoonelick handteecken,  

dach ende daete als vooren 

Present Joos Verhaeghe  ende mij Jaecques Verschote 

Onderstaet Matthys van Cassele met een maercq 

Gheleyn Lammen met een handteecken  

Naer rolle met zijn origninel es carroghapricè dese copie accorderende  

My toirconde als greffier ende pensionaire der stede van Poperinghe  
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J. Mazeman  

 

 
 

20 april 1599 – Verkoop van hommelhoven Schrikkelburch en Clinckemaille – Renten 

SAP331 

 

Sdysdaeche den xxste aprilis 1599 
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Janneken Widoot, huisvrouwe van Pieter Bossaert,  

te vooren weduwe van Jan de Brune,  

comparerende voor onderschreven wethouders deser stede,  

heeft by hare vrye eyghen willeende onbedrwonghen,  

gherenynchiert ende haer ontmaeckt van zulck recht, cause ende actie van byleven als zy 

ghehadt heeft tot den dach van hedent byder aflivicheyt van de voornoemde wylent haeren 

man Jan  de Brune,  

op twee partien van erfve, hommelhoff  zynde,  

gheleghen opden coutere deser stede,  

het eene ghenaempt de Scrickelburch, groot van lande drie vierendeel ofte daer ontrent  

ende het tweede ghenaempt de Clynckemallie, groot ghelicke drie vierendeelen,  

emmers de parthye zoo die gheleghen es,  

tsamen groot onderhalf ghemet ofte daerontrent,  

de zelve twee parthien van erfve toebehoorende Francois Deman,  

ende dat voor zulcke somme van pennynghen als naer de accorde by den voornoemde Pieter 

Bossaert haeren comparantes jeghenwoordighen man  

metten voornoemde François Deman ghemaect –  

ontslaende tzelve goet nu ende ten eeuwigen daeghe van haer voorschreven byleven.  

Actum ter presentie ende kennesse van Franchois Diedeman, voorschepene, verbanghende 

Anthenunes Winneroodt, burghmeester  

 

29 april 1599 – Een rente voor de religieuse Jehanne vande Stichele - Renten - SAP 395  

 

Loys Makeblyde machtich by procuratie speciale ende irrevocable over juffrauwe 

Cathelyne Waels  - weduwe van dh'eer Pieter vande Stichele - 

ghepasseert al wettelick voor myne heeren voochd schepenen ende raed der stede van Ypere 

den xxviij deser maend aprilis 1599 -  
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ghezeghelt metten zeghele van voochdie der zelve stede van Ypere ende gheteeckent opden 

remploy vande Kerckhove –  

 
heeft verkent  - zoo hy kendt al wettelick by desen ten prouffycte van zusters Jehane vande 

Sitchele religieuse in tcloistre ter Haghe -  

alsnu ghetransporteert binnen de stede van Ghendt haere dochtere -  

eene rente van neghen ponden grooten vlaemsch by jaere - losselick den penning xvj - wanaff 

'teerste jaer inghaen zal den ijde van meye naestcommende ende vallen zal den ijde dach van 

meye alsmen schryven zal zesthienhondert -  

ende alsoo voorts van jaere te jaere ten ghelycken daeghe totter lossinghe vander zelve rente -  

die de voornoemde weduwe -  haer hoirs ende  naercommers zullen moghen doen -  

tallen tyden alst hemlieden beliefven zal -   

ende omme tzelve al deuchdelick te vulcommen den vuldoen –  

zoo heeft de voornoemde Loys Maekeblyde over de voorseide weduwe ende vut craghte 

vande voorschreven procuratie daerinne verbonden eene behuusde  ende bewalde hofstede -  

groot twintich ghemeten lande onder mersch - boogaerd - garsbilcke - hommelhoven  in 

diversche partien -  

eerst vier ghemeten  preter thien roeden hofstede  daer Caerel van Moercant nu 

jeghenwoordigh by pachte op woondt - gheleghen  inden Oosthouck onder de jurisdictie 

vande voorseide stede van Poperinghe -  

met den boomgaerd van zuuden ende de meersch van oosten - daeranne medegaende - 

streckende zuud ende noort - tnoorthende  ende de westzyde tlandt vande zelven pachtgoede - 

ende tnaervolghende landt 

Item thien ghemeten drie vierendeelen ende xxv roeden en diversche sticken onder zaylandt - 

gars - hommelhoff ende mersch - betnoort vande voorseide  hofstede - over den Brugghewegh  

- de noortzyde den meersch van Clays vander Doene - ende den scipvaerd - van oosten de 

landen van Andries de Muelenaere - het zuudhende opde Brugghewech - streckende met een 

happe ten noordoosthoucke tot den meersch van Sint Obrechtghilde - de westzyde 

tnaervolghende landt  

Item vyf lynnen ende thien roeden landts teenen happenden bilcke bewesten tvoorgaende 

landt - tzuudhende opden Brugghewech - tnoorthende opde meerschen van Clais vander 

Doene - de westzyde metter haeghe jeghens tlandt van Adriaen du Chien ende doostzyde 

tvoorschreven lant -   
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Item drie ghemeten ende een vierendeel preter drie roeden landts - teene biloke daer den 

schinckelpuud inne staet - metten oostzyde de voorschreven hofstede  van Adriaen du Chien  

- tnoordhende op den Brughewech -  

ofte tvoorschreven landt ende dit met zulcken innynghe ende executie alsmen vermach 

thebbene van landtspacht - naer de coustume vande voornoemde stede van Poperinghe  -  

onder de conditie daét d'abdesse vanden voorseide cloistre de zelve rente niet en zal mogen 

vercoopen ghedurende tleven vanee voorseide suztere Jehane  nemaer wel naer haerder 

affivicheyt -  

oock dat de religieusen vanden zelven cloistre door oorloghe ofte andersssins - dat godt 

verhoede - wierden verjaeght - zoo zal de zelve zuster Jhane tharen proffycte alleene trecken 

ende ontfanghen de voorseide rente van neghen ponden grooten tsjaers –  

newaere dat de voorseide religieusen tsamen woonden met de voornoemde zuster Jhane in 

welcken ghevalle tcloistre vande zelve rente proyttyteren zal -  

Actum den xxix der voornoemde maend aprilis -  

Anthonis Winnebrood burchmeester - Franchois Diedeman - Franchois de Vos - Jan de 

Schottere - ende Franchois Keerne – schepnen 

 

4 mei 1599 – De huur van twee koeien – SAP 395 – Renten  

 

Pierre Cahlihy kent wettelick schuldich te syne Marriete Cousin  -  

de somme van twee  ponden grooten vlaemsch van dhuere van twee koen danaff te betalen 

een pondt groote te baefmesse  eerstcommende –  

ende tresterende pond groote thafl maerte  zesthienhondert -  

metgaders byden voornoemde debiteur tonderhouden ende winters de zelve twee koen ende 

een veerse tot ende metter maend van april op tzelve jaer zestienhondert –  

daerinne verbindende zynen persoon ende al zyn goed - present ende toecommende -  

Actum den iiij may 1599 –  

Present Anthenes Winenbrood - burchmeester ende Franchois Diedeman – voorschepen 

 

6 mei 1599 – Koop en levering van leer - Renten - SAP 395 

 

Jaques Mannassier constitueert hem borge ove Nicolas Conny - schoenlapper - woonende 

binnen dese stede - jeghens Loys vande Goesteene –  

voor de somme van iiij pond grooten vlaemsch van coope ende leveringhe van leere -  

te betaelen te beliefve vanden voornoemde debirteur -  

welcke volghende es de voornoemde J. Mannassier metgaders de voornoemde debiteur 

medecomporant daerinne ghecondempneert ende condempneren hemlieden daerinne by desen 

- Present Franchois Diedeman - voorschepen vervanghende Antheunis Wienbrood -  

burghmeester –  

den vj in meye 1599 -  

Met costen van xj schel parisis byden voornoemde Loys vande Goesteene verschoten ten 

passeren van desen 

 

22 mei 1599 – Overlating van de brouwerij op de Overdam – SAP Poperinge – Renten  
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Compareerde voor Antheunis Winnebrood, burghemeester ende Cornelis van Bethleem, 

schepenen vander stede van Poperinghe  

In persoone Mechelyne, weduwe van Mahieu Degroote,  

heeft gheckendt over derthien jaeren ofte daerontrent, vrywillighelick ende thaeren eyghen 

begheerte ontfanghen ende gheadmitteert thebben thaeren huuse ende brauwerie op den 

Overdam, daer zy jeghenwoordelick es woonende,  Jan Bollaert ende Cathelyne, zyne 

huysvrouwe, 

haere comparantes schoonzone ende dochter,  

omme tsamentlick ende te ghemeenen proffyte te doen de neyrynghe van den brauwere,  

de zelve brauwerie metten huusynghen ende allaeme ten ghemeenen coste te onderhouden, 

den incoop van granen ende vutleveringhe van alle de bieren afgaende te doen  

ende supporteren metgaeders haerlieden menagie, leeftochten,  alimentatie ende ontcosten 

ghelickelick te onderhouden zonder eenighe baete ofte wasdom voor den eenen ofte den 

anderen te ghenieten ofte te heffen,  

oock mede zonder byden voornoemde Jan Bollaert ende zijne huysvrouwe daervooren 

eenighen pacht ofte huusheure te betaelen  

ende dat al totter tyd toe vander aflyvigheyt van haer comparante,  

ende overmits zy comparante bij dies assistentie hulpe ende bystand van haeren voornoemde 

schoonzone ende doghtere continuelick onderhouden heeft geweest vande voorschreven 

neyringhe,  

heeft al wettelick rakend (zoo zij kent bij desen)  haeren voornoemde schoonzone te 

bewoonen ende gebruycken t’voorseyde huus ende brauwerie met den allaeme daermede 

gaende,  

wannaff deene heeft vanden corten allame hemlieden es toebehoorende den termijn van twee 

jaeren naer haerder afflyvigheyt  

mits daervooren jaerelicx betaelende haere ghemene hoirs ende aeldynghen waer ondere de 

voornoemde Cathelyne al es ende daerinne proffyteren moet haere portie hereditaire,  

de somme van sesthien ponden grooten vlaemsch,  

ter welcker aflyvicheyt zullen oock dezelve haere ghemeene hoirs proffyteeren huerlieden 

advenant in d’opheven vande inschulden  

van alle de bieren die ten boucke vande voornoemde Jan Bollaert zullen bevonden ende 

bekent wesen , vutghelevert tzyne,  

ende ghenieten tverleis daer verlies zal moghen vallen, naer ghelycke advenant,  

willende zy comparante by goeden expresse dit tzelve zoo onverbrekelick naer haere 

afflivicheyt onderhouden zy 

omme tydelick te weeren ende tobnieren alle zwaricheden ende gheschillen die daernaer 

zoude moghen rysen ende de voornoemde haer hoirs ende aeldynghen –  

ende verzouckende wel expresselick dat de zelve haer hoirs ende aeldynghen 

al tzelve indiere voughen van ghelycken ende onbreckelick zullen onderhouden thaerder 

gherusthede 

actum den xxijde in meye 1599  

 

7 juni 1599 – Het Roode Ghevelken – Halmen SAP 366  
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Andries van Hille, inwoonder ende poortere der stede van Ypre,  

by pure ghewillighe ende voluntaire donnatie ende ghifte ende donator inter vivos over 

dalimentatie ende onderhoudynghe van  

Caterine Sloucx, weduwe van Clays Ryner,  

vanden tyt van vichtien jaeren ende bet  

met voordere belofte van gheduerich onderhout vande zelve Caterine haer leven ghedeurende 

tot haeren overlyden –  

ontfanckt vande zelve Catherine by middeler van procuratie by haer verleent Jan van 

Noeufville, haeren procureur special ende irrevocable  

blyckende by letteren van dien ghepasseert voor voocht ende raedt van het stede van Ypre  

in date den xxij mey 1599 –  

gheseghelt met den zeghel van zaken der voornoemde stede ende opden ply by ordonnantie 

gheteekent De Coct,  

eene party van erfve ligghende upde Coutter,  

groot drientwyntich roeden langs ofte daer ontrent eertyden ghenaempt het Roode Ghevelken 

– de westzyde erfve vande zusters van Ste. Jans – van te vooren Wim de Rycke –  

van oosten erfve van Jan Annoot – tnoorthende upde Couttere –  

van zuuden Franchois Ardeman –  

ende dat omme tzelve goedt – eeuwelick ende erfvelick te ghebruucken ende possessien 

byden voornoemde Andries zijne hoirs ende naercommers  

als zijn propre ende eyghen goedt – inde renunchatie van alle exceptien ende rechten die de 

zelve weduwe donatrisse ofte haere naercommers in eenighe manieren van privileghe of 

rechte hierof in hueren zoude moghen verclaren 

Ghedaen ende ghepasseert voor burchmeesters ende schepenen upden vij juny 1599  

metten den lasten van de coutterrente bn-naer zyn advenant.  

 

Uit deze akte kunnen we ook opmaken dat de de zusters van Sint Jan enige tijd hiervoor een 

stuk grond gekocht hadden van Wim De Rycke aan de huidige Komstraat gelegen. Het Roode 

Ghevelken lag daar langs, waarschijnlijk waar nu de poort van het klooster nog steeds is.  

 

14 juni 1599 – De Blazere - Ommestellingen  

 

Den xiij ste juny 1599 

Jan Tant filius Sanders cooper by decrete van een ghemet lants ligghende inden 

Wipperhouck ghenaempt Den Blazere omme de somme van ic ij pond 8 schele 2 deniers 

grooten 
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20 juni 1599 – Oktrooi op de accijnzen - A51 - +  

 

 
Albrecht ende Isabel Clare Eugenia, infante van Spaegnien by der gratie Godts, 

erzhertoghen van Oistenryck, hertoghen van Bourgoignien, van Lotharinghe, van Brabant, 

van Lymborg, van Luxenborg ende van Gelre, graven van Habsborg, van Vlaenderen, van 

Arthois, van Bourg, van Tirol, palsgraven ende van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, 

van Namen ende van Zutphen, marcgraven des heylich ryx van Roome, heeren van 

Vrieslandt, van Salins ende van Mechelen, van destadt, steden ende landen van Utrecht, 

Overyssel ende Groninghen 

 

Allen den ghenen die dese jeghenwoirdighe zien sullen, saluyt 

Wij hebben ontfanghen die oitmoedighe supplicatie van burghmeesters, schepenen ende 

inwoenders onser oepene  

stede van Poperinghe,  

Inhoudende hoe dat zy vercreghen hebben oepene briefven van octroye omme uyt crachte van 

diere te heffen ende te ontfanghen  

den vierden penninck van elcken stoop wyns alwaer ten tappe vercocht ende by den 

inwoenderen ghesleten,  

van elcken stoop ghebranden wyn, acht schellen parisis, minder maete naer advenante 

van elcke tonne ingelsche ende ander groote bieren,tzy vremden oft inghebrauwen, houdende 

vierentzestich stoopen, vier ponden parisis, meerdere oft mindere stucken naer advenante 

van elcken stoop azyn ter vente, zes epnninghen parisis 

van elcke tonne ghemeene dobbel bier houdende vierentsestich stoopen, dertich schellingne 

parisis, meerdere oft mindere stucken aner advenante  

van elcke tonne geysere ghemaect van appelen, peeren, honigh oft andere vruchten, drie 

ponden parisis, meerdere oft mindere maeten naer advenante  

omme met de peninghen incommende van de zelve assysen te betaelen (zoe zy supplianten 

ende henlieden voersaeten van allen tyden ghewoene zyn vandoene ende noch doen)  

de jaerlixsche cheynsen ende renten, loopende ten laste van de voorseyde stede ende te 

onderhouden haer lieden schipvaerdt, overdraeghen, sluisen ende speyen, mitsgaders 

diversche brughen, edificien ende andere ordinaire ende extraordinaire lasten daerinne 

deselve stadt  jaerelicx gehouden is 

mits betaelende jaerlicx tot onsen proffyte in handen van onsen ontfanger generael van 

WestVlanderen voir recognoysance van de voirseyde octroye de somme van hondert ponden, 

ten proffyte van de heere prelaet van St. Bertins, temporel heere der voirseyde stede van 

Poperinghe 

ende soe de voirschreven laeste brieven voir sesse jaeren staen te expireren, den elfsten van 

augusto naestcommende,  
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ende dat de redenene alwaer begrepen noch te meer militeeren,  

hebben ons zeer oitmoedelyck gebeden dat ons soude believen hun te verleenen continuatie 

voir zesse andere jaeren ende danof te doen expedieren onse behoirlycke briefven daertoe 

dienende  

 
soe eest 

dat wy d zaeken voirseyt overgemerct ende daerop ghehadt tadvys van onse lieve ende 

getrouwe, de president ende luyden van onsen raede in Vlaenderen,  

wy om dese ende andere redenen, ons daertoe beweghende, gheneghen wesende ter bede ende 

begheerte van de voornoemde van Poperinghe, supplianten,  

hebben den selven geconsenteert ende gheoctroyeert,  

consenteren ende octroyeren vuyt onser zonderlinghe gratie, midts desen dat zy zullen 

moghen continueren ht lichten van de partyen van de imposten hierboven gheruert voir eenen 

anderen tyt ende termyne van drye naestcommend jaeren, beginnende loop te hebben ter 

expuratie van onse voirgaende briefven, 

alles op de conditien, restrictien ende besproken, begrepen zoe in onse voirgaende octroye als 

in d’acte van die van onse finantien, in date vanden sevenentwintigste aprilis xvc 

neghenentachtentich daerop ghevolcht 

ontbieden daeromme ende bevelen onsen zeer lieven ende getrouwen, die hooft president 

ende luyden van onsen secreten ende groote raeden,  

die van onsen raede in Vlaenderen ende allen andere,  

onse justicieren ende officieren, dien dit aengaen sal, dat zy den voirnoemde supplianten van 

dese onse jegenwoirdighe gratie ende continuatie van octroy,  

voir den tyt op de conditien ende inder manieren boven verhaelt,  

doen, laeten ende ghedooghen, rustelyck, vreedelyck ende volcommenlyck ghenieten ende 

ghebruycken, zonder hen te doen, noch laten geschien eenich hinder, letsel oft moeyenisse ter 

contrarien,  

want ons alsoe ghelieft 

des toirconden hebben wy hieraen doen hanghen den zeghel van ons infante die omne noch 

ter tydt is ghebruyckende 

ende gegeven in onse stadt van Brussele 

den een en twintigchten dagh deser maent van junie int jaere ons heeren duysent vyfhondert 

neghen en tnegentich  

 

Op de versie uit het RAGent – staat er verder het volgende:  

 

Op den ploy staet by de eersthertoghen in hueren raede onderteeckent D’Enghien met paraphe  

ende gheseghelt met eenen zeghel op ooden wasse uythanghende in steerte van parchiemine - 

op den ploy  staet nogh – lces lettres sont registré en la chambre des comptes a Lille au 

registre ders chartes y tenue commencant au premier de jullet xvc iiijxx seize folio xiiijxxxij 

du consentement de messeigneur les president et gens descomptes et ce sans prejucide ou 

povoir etre tiré en consequence et a charge de les faire verifier en finances – le xxvij jour 

d’aoust xvc iiijxx dix neuf par moy était signé De Mnschaux avec paraphe  

 

20 juni 1599 – De Valckenberch – SAP 366- folio 277 

 

Christiaen Bertele  
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heift ghecocht teghens Andries De Muelenaere ende Janneken zijne huusvrouwe  

eene behuusde hofstede ligghende inden Schoudemonthouck  

ghenaempt de Valckenberch –  

groot van lande drie ghemeten ofte daerontrent emmers de plecke alzo die gheleghen es 

metten woonhuuse, de scheure, t’ovencot aldaer staende upden grondt van de kinde van 

Christiaen Bueten 
Item den nieuwe stal met een spyckere ande voornoemde schuere upden voornoemde grondt 

van de kinde –  

metgaders een keete staende upde voorschreven drye ghemeten  

ende alle de groene cathelen daerup staende ende de ghonne die staen upde erfve vande 

voorschreven kinde –  

streckende de voorgaende erfve metten zuuthende teghen tlant van Jacob Christiaen – 

tnoorthende upde steenwech – van oosten Pieter Moenaert – van westen de heere –  

ghelast tvoornoemde goedt met xv pond parisis tsjaers de penning xvj – ten prouffyte vanden 

disch van Ste. Bertens, met de verloopen van twee jaren ende noch belast met zes ponden 

parisis tsjaers ten prouffyte van Christiaen Stacen, met drye jaeren verloop ende voorts in 

tsheeren lantschult  

Ende dat ten laste vande coopere met de verloopen ende dat omme de somme van drye 

hondert ende zevenvichtich ponden grooten vlaemsch tvoorschreven – drie ponden parisis 

voor den aultaer vanden heilighe Drievuldichheit tOnser Vrauwen 

Drie ponden parsiis voor den aermen van Onse Vrauwen  

Vier dobbel ducaten voor een hooftcleet voor de huusvrouwe vanden vercooper 

Van x v pond parisis tstick  

Vijf ponden parisis voor den roupere  

Iij pond parisis voor den schryvere 

Dezelve penninghen scoopers laste  

Noch es ten laste vanden coopere de verachterheden vande cheins vande lande van tkyndt van 

Christiaen Bueten tot x pond parisis tsjaers bedraeghende vichtich ponden parisis 

Payement xxv ponden parsisis opt weede payement vande betaelynghe van desen coop … 

Met bespreck dat den vercooper mach blyven woonen int voorschreven goedt tot halfmaerte 

eerstcommende  int voornoemde jaer xvjc  

Dies verbynt den cooper tvoorschreven goedt in handen van de vercooper in verzekerthede 

vande voornoemde payementen totter vulle betaelynghe 

X schele parisis ter godtspenning 

Lxiiij pond parisis te lyfcoope 

Alle ten laste vande blyvere 

Ghehalmpt voorts over erfve upden xx ste juny 1599  

 

21 juni 1599  - Den Hert en den Inghele op de Oude Markt – Ommestellingen 

 

Ook in de Ommestellingen vonden we deze koop vermeld, maar hier wordt de hofstede 

Valckenborghe genoemd.  

 

Christiaen Bertele cooper  

jeghens Andries de Meuelnaere van een behuusde hofstede groot van lande iij ghemeten 

ligghende op den steenwech, ghenaempt Valckenborghe ende dat omme de somme van een 

hondert li pond grooten vlamsch  

Pieter Thoris, cooper jeghens Pieter Ellieul doude vande helft vande erfve ende de helft van 

de materialen van twee verbrande hofsteden up doude marct ghenaempt den Hert ende den 
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Inghele omme xlj pond grooten den hoop – vertaut den xlste pennicnk xij pond vj schele 

parisis  

 

27 juni 1599 – Koop van 4 razieren koren - Renten - SAP 395  

 

Mattheus van Cassele kent wel ende deuchdelick schuldich te zyne Andries de Muelenaere  

de somme van thien ponden zesthien schellynghen vier penninghen grooten vlaemsch te 

betaelen binnen een jaer end duust daeghen -  

deerste jaer vallende den jste in hoymaend als men schryven zal xvjc hondert zonder meer -  

over den coop van vier razieren corens twelcke den voorseide Andries de Muelenaere 

leveren moet den ijde der toecommende hoeymaend 1599 -  

up de verbuerte van een pont grooten ten prouffycte vanden ghemenen aermen - 

de zelve Mattheus van Cassele  tot verzekerthede vande zelve schult heeft daerinne verbonden 

ende verbindt midts desen de drie deelen van vieren van een huus - erfve ende catheelen 

staende upde Yperstraete jeghens over Sint Jans Cruuse - benoorden de straete - van zuuden 

Franchois Keerne ende Clays vander Doene - van oosen de zelven Matthys van Cassele -  

van westen Jan van Fichele - waer de voorseide Matthys nu ten tyden woondt –  

zuuver ende onbelast -  

omme executie –  

Actum den xxvij de juny 1599 -  

Present Athones Winnebrood ende Frans Diedeman voorschepenen 

 

1 juli 1599 – Jacques De Plackere geeft een lening aan Margriete Floor – Boruwerij in de 

Werfstraat - SAP 395 - Renten   

 

Jacques de Plackere heeft ghecocht jeghens Margriete Floor de weduwe van 

Bartholoemeus Liebaerd ende ter assistentie ende met advies van Bartholomeus Liebaerd 

haren sone –  

eene erfvelicke losrente van xij pond parisis tjsaers - den pennynck xvj –  

wanaff teerste jaer vallen zal en iijde aprilis xvjc hondert ende alzoo voorts van jaere tot jaere 

ten ghelicke daeghe -  

totter lossynghe vane zelve rente die de voorschreven haere hoirs ende naercommers zullen 

moghen doen teenen payemente met xij pond grooten vlaemsch zonder meer in zulcken 

ghelde als naer de generale permissie -  

daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen - nu ten tyden wesende brauwerie - 

gheleghen opde Werfstrate deser stede - streckende vande zelven straete tot inde beke -  

van oosten thuus ende erve van Hubrecht Deplackere ende van westen derfve van Jan van 

Renynghe - Jacques Melis ende Jan Ghyselbrecht -  

zuuver goet ende onbelast - ghereserveert sheeren grondrente -  

dat overzulckx te garranderen ende indempneren - inninghe naer coustume -  

ende hiermede zyn gecasseert andere voorgaende letteren van constitueren van eene losrente 

van ij pond grooten tsjaers ghecocht den iiijden aprilis xvc lxxj by wylen Maillaerd de 

Plackere jeghens de voorgaende wylen Bartholomeus Liebaerd doude  

Actum den jste july 1599 -  

Present Anthonis Winnebrood burchmeester -  Frans Diedeman - Franchois de Vos - Ja, de 

Schottere ende Franchois keerne schepenen 

 

6 juli 1599 – De brouwerij aan de Werfstraat - Renten etc  
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Heer ende broeder Jan Hendrick Proventier, van ’t clooster ende convent van de 

predicheeren binnen de stede van Ipres,   

over myn heere den prior, broeder Ottho Cavere - broeder Aernoult Alsberch ende andere 

ghemeene religieusen aldaer,  

heeft ghecocht jeghens Marguerite Floor de weduwe van Barthelomeus Liebaert ende 

jeghens Bartholomeus Liebaert de jonghe,  

zo over hen - als over de weduwe ende vooghd  vande eezen vande voornoemde wylen 

Bartholomeus Liebaert doude,  

eene erfvelicke losrente van xij ponden parisis t’ jaers  - den pennynck  xvjde  -  

voor de somme van xvj ponden grooten vlaemsch  - wannaff  ’t eerste jaer vallen ende 

verschynen sal den xxijde wedemaend xvj hondert  

ende alzoo voorts totter lossynghe met ghe-evalueerde ghelden  

daerinne verbyndende een huus, erfve ende cathelen nu ten tyden wezende brauwerie  

gheleghen ande Werfstraete deser stede,  

streckende vande selve straete tot inde beke  

Van oosten thuus ende erfve van Hubrecht Backer 

Ende van westen d’erfve van Jan van Reninghe , Jacques Meers ende Jan Gyselbrecht, 

belast te vooren met een erfvelicke losrente van xij ponden parisis tjaers gheldende Jacques 

Plackere -  

Zonder breeder last -  

Leste verbonden dat de voornoemdevercoopers zoo te garranderen ende indempneren ….- 

met twee lynnen landt  

ligghende aen de barrieren van de Watoustraete deser stede,  

metten oosteynde de weduwe van Jacob Maerten ende Pieter de Clerck,  

de zuudzyde van Andries de Backere  

ende de noordzyde d’aeldynghen van Caerle DeRoode 

de zelve partye zuuver ende onbelast dat beloven van ghelycke over zulcs te garranderen ene 

indempneren 

iinninghe naer costume 

actum de vj july 1599 

present Winnebrood - burchmeeser ende Gillis de Roode schepenen 

  

 
 

8 juli 1599 – Bedelarij en vagabonden aan banden -  
 

We geven hieronder het volledige plakkaat op de bedelarij en de vagebonden, vooral omdat 

dit plakkaat nog dikwijls zal dienen herhaald te worden en odmat het de visie op 

‘lediggangers’ duidelijk uiteen zet.  

 

Byden eerts – hertoghen  

Onsen lieven ende ghetrauwen die president ende luyden van onze Raede in Vlaenderen, 

saluyt ende dilectie 

Alsoo t’onser kennisse is ghecommen,  
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dat vele boufven, rabauwen ende bedelaren, sterck ende ghesont van leden, ende andere 

ledichgangher, ende vagavonden in grooten ghetalle  

hen vervoorderen daghelicx te commen verkeeren ende frequenteren in onse landen,  

ende lancx soo meer vermeerderen in ghetalle zonderlynghe t’zedert den Peys met 

Vranckrijck,  

gaende achter lande vele van henlieden oock met wapenen ende gheweer,  

andere zonder wapenen teerende op de landtslieden ende committerende niet alleen vele ende 

diversche dieveryen, zoo van peerden, ende hoornebeesten als andersins,  

maer oock boven dien vele ende verscheyden exactien, extorsien ende andere excessen  

by dreyghementen, overlastynghen ende ghewelt;  

beroovende zelfs oock altements de passanten als sy daertoe heuren keer zien,  

het welck ghebeurt meestendeel deur dien dat de louelicke placcaeten ende ordonnantien 

daerjeghen hier voormaels ghemaeckt ende ghepubliciert,  

niet gheobserveert ende onderhouden en worden,  

deur de negligencie ende onachtsaemheyt vande officieren,  

zoo van ons als van onse vassallen, alles tot misachtynghe ende schandael van justicie, 

bezwaerynghe, verdruckynghe ende onlydelicke schaede van onse goede ondersaeten.  

Te meer dat vele ambachtsghesellen, knaepen van labeure, en andere, ziende alsulcke 

ledichganghers ende vagabonden, levende op hun plaisier in ledicheyt ghetollereert te zyn, 

zonder te aerbeyden, verlaetende (omme hen te volghen heure ambachten, diensten ende 

labeuren, waer deur de pachters ende andere goede lieden, quaelick connen cryghen knapen, 

werklieden ende dienstboden tot heuren labeuren, neerynghen ende diensten.  

 

Soo ist dat wy om daer jeghens te verzien,  

u lieden ontbieden ende bevelen van stonden aen ende zonder vertreck,  

te doen uytroepen ende publiceren, alomme binnen onsen lande ende graefschepe van 

Vlaendren, daermen ghewoonlick is uytroepynghen ende publicatien te doene;  

ende van onzen weghen scherpelick te ghebieden ende bevelen te observeren de puncten ende 

articlen hier naer volghende.  

Inden eersten, dat niemant wie hy sy, intlantsche noch uytlantsche, hunne ghesonden leden 

hebbende, ende soo ghestelt zijnde dat sy tot eenighen aerbeyt moghen bequaem zyn om den 

cost te winnen, ende zullen moghen rabauts-gewyse oft onder t’decxsele van werck te 

zoecken oft andersins achter lande gaen, in steden oft in dorpen, biddende heurlieder broodt 

oft op de goede lieden, gheestelicke oft weerlicke gaen teeren zonder hunnen cost te betalen, 

op peine voor d’eerste reyse van ghegheesselt ende met een bernende yser op hunnen rugghe 

gheteeckent te zyne, oft voor eenen tydt op de galeyen ghesonden, oft in ghemeyne wercken 

ghestelt, oft anders arbittairlick ghestraft te worden.  

Ende indien sulcke persoonen ten platten lande bevonden worden met wapenen, oft gheyserde 

stocken gaende, oft in zulcke gheselschap, oft maniere,  

dat sy de goede lieden souffissante oorzaecke gheven, van hen bevreest te zyne,  

oft eenich ghewelt, overwillighe worden, ende dreyghementen te ghebruycken, oft hunne 

peerden oft hoornebeesten steelden oft wech leyden, zonderlynghe uyt de weyde by nachte, 

oft andersints in hunne beesten, huysraet, ende ander goedt, schaede oft onwille deden, van 

alsdan aen hun lijf oock met de galghe,  

oft indien sy yemandt dreechden te verbranden, oft in openbaere weghen beroofden, met den 

Viere ghepuniert, en ghestraft te worden naer de gheleghentheyt van de zaecke, t’ sy dat de 

beschadichde oft geoffenseerde partyen clachtigh weren ofte niet, ende al waert oock dat sy 

verclaerden met henlieden tevreden te wesen.  

Ende om dies te beter het landt te zuyveren, ende purgieren van alle ledichganghers ende 

ghelicke schaedelicke persoonen:  
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Ordonneren wy dat alle uytlandtsche die gheen jaer en dach voor date van desen in den 

zelven onsen lande van Vlaendren heure continuele residentie ghehouden en zullen hebben, 

vertrecken binnen acht dagen naer de publicatie van dese, uyt onsen voorseyden lande en de 

graefschepe van Vlaendren.  

 

Ende de inlandtsche ende andere daerinne gheresideert hebben als boven, int quartier van 

heurlieder gheboorte oft leste woonstde ende residentie binnen de derden daeghe, op peine 

van ghegheesselt, oft anderssins arbittairlick ghestraft te worden. 

Ende aengaende de oprechte, ende aerme lieden van binnen den zelven lande, niet 

machtich hun broodt te winnen, ende die leprose oft melaetsche, ende andere ghebreeckelicke,  

oft die deur brandt, inundatie ende ghelicke onghevallen bedorven zyn,  

oft die midts den dieren tydt, ende ghebreck van neerynghe (doende nochtans hun beste) den 

cost voor hen, ende hunne vrauwen ende kinderen niet winnen en connen,  

ende daeraff behoorlick doen blycken,  

zullen de aelmoesen moghen gaen bidden ter plaetsen daer sy geboren zyn,  

oft daer sy lest te vooren hunne residentie ghehouden hebben, zonder buyten de zelve,  

oft de plaetsen daer ontrent (daermen gehwoonlick is aelmoessen te halen) te moghen 

bedelen,  

 

 



 

 30 

 

ofte hen in bruyloften, kermissen oft andere feesten te vindene, om ghedient te worden naer 

hunnen appetyt, soo zommighe voortydts hebben ghedaen.  

Zullen oock deghene die bidden zullen om aelmoessen inde plaetsen van hunne gheboorte, oft 

leste woonstede, hen laten ghenougen met t’gene dat de goede lieden hen zullen gheven, 

zonder die met woorden oft met wercken eenighe spyticheyt, stuericheyt, oft verdriet aen te 

doen, op peine van daer af arbittairlick ghecorrigiert te worden.  

Indien nochtans ter voorseyder plaetse van hunne gheboorte ofte leste residentie alsvooren 

eenighe stastuten oft ordonnantiën gemaeckt waeren op  t’bidden van de aelmoessen, daer by 

hen verboden waere te bidden ten waere op zeker plaetse oft tyt, daer toe ghestelt, zullen 

ghehouden zyn hen daer naer in alles te reguleren, bevelende voorts allen godshuysmeesters, 

taverniers, biertappers ende weerden, sulcke rabauwen, bedelaeren ende vagabonden, van 

binnen oft van buyten den voorseyden land gheboren,  

heurlieder leden machtich, henlieden als ledichganghers onder diverssche schynen op de 

voorseyde bedelarye, rabauwerye, ende eterye gheneerende, heurs wetens,  

niet meer te logieren, onderhouden oft verberghen, by daeghe noch by nachte, ofte enige 

contracten oft ghemeynschap met henlieden te maecken, noch gheniet oft profyt te nemen van 

t’ghene dat zulcke in manieren voorseydt vercreghen hebben, noch teghenwoordich te zyne 

daer sy heure aenslaegen maecken, noch met hen niet en gaen, oft den wech wysen, oft 

anderssins faveur oft assistentie te doen, op peine van gheacht te worden als complicen ende 

medegesellen van de zelve ende anders ghecorrigiert te worden als naer recht behooren sal.  

Zonder dat dezelve receptateurs oft onderhouders daeraf zullen moghen gheexuseert worden, 

onder decxsel dat de voorseyde delinquanten aldaer teghens heuren danck ende wille souden 

hebben willen gelogiert wesen,  

te ware dat sy daeraff den bailliu, schouteth oft officier vander plaetse binnen der stede oft 

dorpe woonende, int heymelick adverteerden dat zulcke persoonen daer tot heurlieder huyse 

ghecommen waeren om te logieren, lastende ende bevelende zulcke officiers (daeraf 

gheadverteert zijnde) henlieden sterck te maken, nemende tot heurlieder assistentie de ghene 

vande stede oft dorpe, die hunlieden van noode zullen wesen.  

Den welcken wy ordoneren de zelve officiers daertoe t’assisteren, om de voorsyede 

delinquanten te vervolgen ende vanghen.  

Ende den hooft officier vander plaetse over te brynghe, om justicie daer over gehedaen te 

worden, soo als volghende de ordonnantie behooren sal, zonder de zelve in eenighe puncten te 

verminderen oft altereren.  

Ende ten eynde dat de baillius, ende andere hooghe officiers inde steden ende en platten 

lande, dies te meer van zulcke ledichganghers, vagabonden ende andere delinquanten 

gheadverteert moghen zijn ende kennisse hebben,  

ordonneren en de bevelen wy den zelve officiers, dat sy elk gingen zynen bedryve; 

henlieden dickwils vinden inde jaere en de week marckten, kercken, godshuysen, bruyloften, 

kermissen ende dierhelicke plaetsen, ende feesten,  

daer zulck gheselschap pleegt te verkeeren ende daer sy die best meynen te vinden,  

om dezelve te apprehenderen (gevangen te nemen) ende teghens henlieden te procederen, 

naervolghende dese onse ordonnantie.  

Op dat oock dezelve dies te lichtelicker moghen achterhaelt worden,  

zoo consenteren ende ordonneren wy  

dat eenyeghelick zoo wel van onse officiers als van onse vassalen,  

ende andere particuliere persoonen indifferentelick de voorseyde ledichganghers ende 

vagabonden zullen moghen aentasten ende vanghen,   

alomme binnen onsen voorseyden landen ende graefschepe van Vlaendren,  
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onder wat jurisdictie datter zy, behoudelick nochtans datmen naer de voorseyde apprehensie 

gehouden worde dezelve te leveren in handen vande officiers vander plaetsen daer sy 

ghevanghen zullen wesen,  

de welcke ende elck van henlieden bezondere wy bevelen ende ordonneren de zelve 

ghevanghene wel ende scherpelick te ondervraeghen ende examineren van heuren leven, 

hanterynghe ende conversatie, ende waer op dat sy leven  

ende indien sy daerop gheen pertinente ende behoorlicke andtwoorde en connen gheven 

zullen ter pijnbank ende ter torture gheleyt worden, zonder voorder indicie,  

om daer van puntie ghedaen te worden, naer de gheleghentheyt van heurlieder delicten ende 

mesuren: verclaerende (als by diversche placcaeten hier te vooren ghedaen is geweest) dat 

dusdaenighe ledicheyt ghenoeghsaemich inditie is,  

om de voorseyde ghevanghenen ter bancke ende torture te legghen,  

tensy dat de selve behoorlick ghepurgeert waeren, ende ordonneren by onse rechteren, ende 

by onse vassalllen voor zulcke ghehouden ende ghejugeert te worden,  

ende henlieden daer naer te regulieren, om indien de zelve ghevangen by zulcke examinatie 

ende torture bevonden waeren beschuldicht te zyne van eenighe quaede faicten, ghestraft te 

worden naer huerlieder verdiensten.  

Ende oft sy niet anders en beleden, willen wy nochtans dat sy om heurlieder onghepurgheerde 

ledicheyt (indien sy uytlandtsch zyn) vuyten lande gebannen zullen worden ten eeuwighen 

dage, op heurlieder lijff, oft andersins arbitrairlick ghestraft te worden, tot exemple van 

anderen,   

en inlandtsche binnen de stede oft plaetse daer sy woonachtich zyn, geconsineert te worden 

oock op heurlieder lijf, oft andere arbitraire correctie.  

Bevelen voorts de voornomde officiers respectivelick, dat een yeghelick in zyn quartier goet 

debvoor ende neersticheyt doen sal ende hen behoorlick quyten, int vanghen ende 

apprehenderen vande voorseyde ledichgangers ende vagabonden,  

op peine van ghepriveert te worden van heurlieder officie, indien sy dies in ghebreke 

bevonden zyn, ende oock inhabil te wesen eenighe andere officien meer te bedienen, ende 

voorts op arbittaire correctie, ende daer enboven te betaelen alle costen ende interesten, de 

welcke souden moghen toecommen, deur dien dat de voorseyde vagabonden niet ghevanghen 

en souden gheweest hebben.  

Ende indient ghebeurde dat de zelve vagabonden, wesende in merckelicken ghetaele, de 

voornomde officiers wederstanden, en resisteerden, zullen de zelve officiers alsdan assistentie 

moghen nemen aen onse ondersaaeten, by middele vanden clock slach oft anderssins, welcke 

onse ondersaten oock verbonden zullen wesen de voorseyde officiers by te staen ende te hulpe 

te commen, op peine end einder vueghen als boven.  

Ende indien de voorseyde officiers, heurlieder segeanten, dienaers oft assistenten, eenighe 

vande voorseyde wederspanninghe oft rebellen quetsen, ofte ter doot brochten, en zullen de 

zelve daerinne niet misbruycken tegens ons, der justicien, oft de vrienden ende maghen van 

zulcke werderspanninghe.  

Ende ter eynde dat gheen schepenen, mannen oft andere rechteren daer vooren de voorseyde 

delinquanten te recht ghestelt moghen worden, eenighe zwaericheyt maecken, om die te 

condemneren, volghende dese onse ordonnantie,  

zoo ordonneren wy alle schepenen, mannen ende andere voor de welcke eenighe vande 

voorseyde delinquanten oft overtreders deser ordonnantie van wat state, qualiteyt oft conditie 

sy syn, by onse officiers, oft die van onse vassallen te rechte ghestelt zullen worden,  

dat sy over de zelve wysen ende justicie doen, achtervolghende dese onse ordonnantie, op 

peine van ghepriveert te worden van heurlieder officie,  

ende ten eeuwighen daeghe verclaert inhabil om eenich officie te bedienen, ende daerenboven 

arbitrairlick ghecorrigeert te wesen.  
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Ende tot onderhoudenisse van dese onse jeghenwoordighe ordonnantie ende placcaet, 

procedeert ende doet procederen teghens de ovetreders ende onghehoorsaeme by executie 

vande voorseyde peinen, zonder eenighe gratie, faveur oft dissimulatie.  

Dies te doene met diesser aencleeft, gheven wy u volcommen macht, authoriteyt ende 

zunderlyngh bevel by desen;  

ontbieden ende bevelen allen, ende eenen yegehlicken, dat sy u t’zelve doende, ernstelick 

verstaen ende obedieren, want ons alsoo ghelieft.  

Ghegheven in onser stad van Brussele, onder den contrezeghel van ons infante, den welcken 

men noch is ghebruyckende  

den achten dach july duysent vyfhondert neghenent-neghentich. – 8 juli 1599  

Onder stondt gheschreven by heure hoocheden in heuren rade.  

Ende gheteeckent Verreyken 

 

17 juli 1599 – Engels bier gekocht - SAP 118 - 7 - nummer 11 - 1599 

 

Informatie  ghehoort den xvij in julio 1599 ter presentie van Loys de Naverans ende Pieter 

Bruyne, scepenen der stede vander Nieuport  

vuut crachte van open letteren requisitoire  

van burchmeesters ende scepenen der stede van Poperynghe  

in daten van de xxij ste january xvc acht en tnegentich  

ghetekent J. Mazeman ende dat opde intendit ofte interrogatoir 

door hemlieden overghegheven van weghe Arnoudt Ryckewaert  

voor hemlieden heeren jeghens Sebastiaen Noret, verweerder in de manieren naervolghende: 

 

Pieter Caroen,  

inwoonder ende poorter der stede van Nieupoort, zeeman van zijnen style,  

oudt xxiiij jaeren ofte daerontrent, ghehoort ende neerstelick by solemnele eede 

gheondervraecht  

opde inhouden van de bovenschreven intendit gheschreven byder handt vanden heescher -  

tuught ende secht over de materie als dat leden zeker twee jaeren ofte daer ontrent - justen tyt 

onbegrepen,  

Jacob Clou ghecocht hebbende zeker partye inghels bier van Adriaen Commers,  

schippere van Vlissinghe opt het schip ghenaemt 'De vulle selen' - heeft tselve inghegheven 

Loyck Thuyn, schuyteman  

der  voorseide stede van Nieuwpoort om daermede te varen naer Yperen -  

Attesteert voorts dat het zelve was inghels bier - ghebrauwen ende inghenomen binnen der 

staet van Inghelant  

allegierende voor reden van wetenschap bescheept ende medevaert metten voorseide Adriaen 

Commers  

alsdanne tot Doveren voorseit tvoorseide Inghels bier vanden  brauwer meester ontfanghen 

thebben ende daermede tot  

Nieuwpoort ghezeylt zijnde 

Sluuts hiermede zyne depositie  

 

Loys (Loyck) Thuyn, oudt xxx jaeren ofte daerontrent - inwoonende poorter der stede van 

Nieuwpoort -  

schuyteman van zijne style -  

oorconde ghehoort ende neerstelick by solemnelen eede ghe-ondervraeght - insonderlick 

vanden jste artickel  
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vanden zelven intendit 

tuught ende zeght over de gherechte waerheyt  

bevrecht gheweest thebben by Jacob Clou - leden mach wesen twee jaeren oft bet tydts - 

ongebrepen den justen tydt -  

met ont   xxx 

ofte twintich canten inghels bier naer deposants  best memorie  

de welcke hy die spreckt overnam vuyten schip van Adriaen Commers ter caeye tot 

Nieuwpoort ligghende ghecommen vuytten zee -  

de welcke canten hy tYper beweeght heeft an Arnoudt Ryckewaert  

zeght oock datmen tzelve  

voor goet inghels bier ende dat hy deponeert tzelve voor zulcke proufe  

sluutende hiermede zyne atesstatie  

 

Anthoine Clou oudt van jaeren xxxvj (36) ofte daerontrent  

coopman van zynen style ende ghelicke inwoonende poorter der stede van Nieuwpoort  

oorconde ghehoort ende rypelick ghe-ondervraeght opt voornoemde jste artickel -  

tuught ende deposeert opden eedt die hy god almachtich ende zyne  

seremissive ten ancommen van zyn officie als scepen der zelven stede ghedaen heeft  

dat Jacob Clou ghecocht heeft jeghens hem deposant 

als facteur van Adriaen Commers int jaere 1597 den xxiij january - onbegrepen den justen 

tydt  

inde cast van vier last of bet - inghels bier twelck den voornoemde Adriaen Commers (zoo hy 

an den deposant te kennen gaf) tot Doveren in Englandt inghenomen hadde  

zeght voorts dat tvoornoemde bier an Jaob Clou voorseit voor inghels bier ghecocht was -  

ende breeder van tvoorseide article niet wetende - sluut hiermede zijne depositie    

 

Jacob Clou oudt lij – 52 - jaeren ofte daer ontrent - inwoonende poorter der voornoemde 

stede van Nieupoort ende coopman van zynen styl -  

ghehoort ende gheexamineert byden eersten artickel voorseit -  

verclaert by eede ende up zyne mannewaerheyt daertoe soo ghelick van echt recht 

ghestaeft zynde als dat leden twee jaeren ofte tydts meer -  

onbegrepen de precisen tydt -  hy ghecocht heeft jeghens Anthoine Clou zijne broeder  

als facteur van Adriaen Commers - een nombre van vier last ofte bet Inghels bier wanof hy 

deposant ontrent onderhalf last ghehouden heeft  

par schipper Loyck Thuyn naer Yper an Aernoudt Ryckewaert  

zegghende hy deposant dat zelve bier hem vercocht was voor inghels bier  ghebrauwen       

tot Doveren in Enghelant  

zegghende oock dat hy de rest van tvoornoemde vaere 

zoo tot Dixmuyde -  binnen dezer stede als elders verrcocht heeft voor Inghels bier 

sluyt hiermede zyne depositie 

 

aldus ghehoort ende in solemnele eede de bovenschreven oorconden gheondervraeght ten 

daghe jaere ende der stede als boven - my oock  

als greffier toorconde meester Weghenaere - 1599   

 
A 51 21 juli 1599 
1599 Gezien het octrooi om het ongeld te innen vervalt op 11 oogst aanstaande, verkrijgt de stad 

Poperinge van de aartshertogen Albrecht en Isabella het recht om het ongeld opnieuw te innen 
voor een periode van drie jaar op basis in de tekst bepaald, mits 100 pond ten voordele van de 
abt van Sint-Bertinus. De inkomsten van dit ongeld dienden om de lopende onkosten van de 
stad te dekken. 
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27 juli 1599 – 2000 pond hop geleverd – Renten SAP 395  

 

Pieter Ellieul de jonghe  

kendt dueghdelick schuldich tzyne Pieter Quaeybuer medecomparant  

ende de kennesse met de naervolghende verbande accepteerende  

de somme van vijfentwintich ponden grooten vlaemsch  

van coope ende leverynghe van twee duust ponden hoppe,  

te betaelen te Bellefeeste ande voornoemde crediteur  -  

daerinne verbindende zyn hommelhof –  

groot van lande twee ghemeten ende j vierendeel ofte daerontrent,  

metgaders dhuusynghe ende kete daerop stande in de Werfstraete binnen deser stede,  

van oosten de kinderen van Jan Pelgrim,  

van westen tlandt van de kercke van Onser Vrauwen  

ende van noorden tlandt van Jan Bouve,  

tvoorschreven landt ende erfven voor desen ghelast in een losrente van xxvij pond parisis 

tsjaers,  

gheldende Sebastiaen Noiret ende zyn consorten  

ende een andere losrente van vj pond tsjaers gheldende de kinderen van joncker Charles 

Clays,  

metgaders in een verbandt van ix pond grooten wezengeldt competerende de kinderen van Jan 

Lauwyck  

zonder breeder last, renten ofte verbanden,  

de voornoemde debiteur bekendt overzulcx te garranderen ende indempneren omme by 

ghebreke van betaelynghe de selve schuldt daerinne te verhaelen naer coustume deser stede 

Tvoorschreven verbandt blyvende in wezen –  

nietjeghenstaende verjaerthede ende twee ofte meer andere jaeren totten vullen furnissement 

vande voorseide schuldt – 

omme hiernaer es te nyeten ende ghecasseert voorgaende kennesse ende verband van de 

voroseide schult ghedateert van de xxijste february 1597 

Actum den xxvij july 1599  

Present A. Winnebrood, burghmeester ende Frans Keerne, schepene  

 

17 augustus 1599 – Renteaflossing bij de Magdaleene - SAP 395 - Renten  

  

Jan van Heede over hem ende zyne medevooghden vande capelle vande Magdaleene deser 

stede -  

kent by desen ontfanghen thebbene van Joos Borthier de somme van zesthien ponden grooten 

vlaemsch - over de lossynghe van een rente van x pond parisis tsjaers bergrepen de verloopen 

van dien ghehypothiqeert hebbende gheweist opde behuusde hofstede ende landen eertyd 

toebehoort hebbende Joos Beyen inden Haghebaerthouck  ende nu ten tyden  

competerende de voornoemde Joos Borthier –  

dies hem de voornoemde Jan van Heede over hem ende zyne medevoochden erkent heeft 

vernought  

Actum den xvij augusti 99 -  

Present A. Winnebrood burchmeester - ende F. Keerne - schepene 

 

15 november 1599 – Janneken Kiecken, moeder van de Gasthuuze – Renten  
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Zuster Janneken Kiecken, moeder vande Gasthuuse deser stede, 

ter assistentie ende met advies van Loys Makeblyde,  

als vooghde van de convente,  

heeft geocht jeghens Willem de Vroede ende Maeyken zijns huusvrouwe  

ten proffyte vande zelven convente  

eene erfvelicke losrente van xxiiij pond parisis tsjaers  - penninck xvj –  

voor de somme van xxxij pond grooten vlaemsche munte –  

wanaff tjste jaer  vallen ende verschynen zal den jste october xvjc  

ende alzoo voorts totter lossynghe van de voorseide rente  

ten eenen payemente in sulcken ghelde ut supra –  

daerinne verbindende zess ghemeten j lyne xiij roeden landt inde Peselhouck  

metgaders opghaende ende draeghende boomen daerop staende,  

streckende voorseide landt metten zuudthende inde Leugenbeke,  

doosthende Jooris de Buckere  

de westzyde talndt vande kercke van Sint Jans ende tnaervolghende landt 

Item bewesten daeranne tij ghemeten een lyne ende xx roeden landts –  

eenen bilcke inde zelve houck, metten zuudhende de voorseide beke,  

metten oostzyde jeghens tlandt vande voorseide kercke  

ende tnoorhende van Loys vande Goesteene –  

met alle opgaende boomen daerop staende, 

Item bet noorden daeranne  vier lynen ende xxij roeden lants  

streckende metten nordthende opde Ghervelgatstraete,  

de westzyde de voornoemde Loys van de Goesteene  

ende van oosten tlandt van dese vercooper,  

de voorschreven partien zuuver ende onbelast – d 

at bekendt overzulcx te garranderen ende indemneren –  

inninghe naer coustume 

Actum eodem present Antheunis Winnebroodt ende Pieter DeWorm, schepenen  

 

29 juli 1599 – Roer of musket – SAP 116/B – nr. 151 

 

 
 

Voor mijn heeren burghmeesters ende schepenen der stede ende jurdicateure van Poperynghe 

 

Ghesien by Loys Desbarbieulx, ghedaeghde verweerder,  

den frivolen ende onghefundeerden heesch van zesthien ponden parisis,  

ghecauseert over den coop ende traditie van een roer,  

tot zijnen laste  

ghemainteneert by Jan van Graefschepe, heesschere ende pretendant  

ende ten dien procederende by andwoorde –  

tendeert desen verweerder ten fyne van absolutie,  

quaede cause, quycte,  

niet obsterende ende prejudicerende den zelven pretendant ten desen betrecke,  

zijne temeriteyt ende onghefundeertheyt.  
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Want alzo den zelven heesschere hadde vercocht aen den verweerder het roer questieulx,  

voor uprecht goedt, leverbaer ende oirboorelic,  

ten gheliefte, dispositie ende employe vande verweerder  

up alle welcke conditien ende asseurancie  

heeft den verweerder upden xxxste van april 1599  

tzelve roert gheaenveert, ende verbonden  

ende zal blrycken naectelic in tyden ende wylen,  

dat het vercochte sheeschers roer niet weerdich en was,  

noch in eenighe manieren en es employerelic ter intentie byden heescher vercocht.  

Inder voughen ende vormen  

dat desen verweerder tzelve behoirelic heeft gheconsigneert ter greffie van desen stede,  

telcx recht.  

Alzo den heescher aen den weert vande Kesselaere,  

aldaer tzelve roer vercocht wiert,  

ghenouch zyne claghte ende poenitentie hadde ghevesticht van dat hy so lichtveerdelic metten 

verweerder hadde ghecontracteert.  

By welcken ende alzo conforme de dispositie vanden ghescreven rechten, …  

 

 
 

sustineert desen  verweerder van onghehouden te zyne aen den heesscher te furnieren  

de schult in questien,  

by dat den vercoopere es in faulte ende en vermach aen den verweerder niet te leveren  

zulcx als hy hem ter trauwe vercocht heeft,  

by welcken es allessins het voornoemde contract litigieulx als van onweerden ende negheene, 

te rescuderene byden juge. 

 

Midts welcken 

etc.  

Gheidnet den 

xxix july 99 – 

Copie Roelens  

 

Musket  

 

 

 

Rechts het roer, 

een lichtere 

versie van een 

musket.  

Tekeningen De 

Gheyn 
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1 augustus 1599 – Een vosse merrie –  Renten – SAP 395  

 

Pieter de Mats, kent wettelick schuldich tzyne Jan Balden de leverynghe van alle de 

plansoenen ghestaen hebbende ende ghepeilt op iij ghemeten een lyne lestland by den 

Gapaerde, ghecocht in february – te leveren ende te beaelen binnen desen maend van de 

somme van drie ponden grooten waerop by de voornoemde Pieter ontfanghen is xij pond 

parsiis daerinne verbindende een vosse merrie met ee nblesse die hy ge-hecocht heift jeghen 

Jan Marrage omme by ghebreke van voorseide leveringhe te verhaelen 

Actum eodem Paul de Velde  

 

26 april 1599 - Gheleyn de Vroede 

Bisschop – geboren te Poperinghe 

 

 
 

Willem van Beveren, eertijden te meer stonden, burgemeester deser stede,  

oudt LXVJ - 66 -  jaeren ofte daeromtrent,  

Gheleyn de Conynck, in de verleden jaeren, schepene maer nu ten tyden, greffier van de 

berechte, oudt LXVIII  - 68 - jaeren, - dus geboren in het jaar 1531 –  

ende Willem van der Gheys, proclamateur vande heerlycke venditiën, oudt LXVIII  - 68 - 

jaeren ofte daer omtrent,  

alle inghebooren cuerbroeders der voornoemde stede van Popringhe,  

hebben verclaerst ende geaffirmeert,  

dat zy over veele jaeren goede kennesse ghehadt hebben an wijlen meestere Ghelein De 

Vroede, in zyn leven bisschop van Calabrien, suffragant van Mechelen ende pasteur van Onse 

Lieve Vrauwen capelle binnen der stede van Brussele,  

van ghelycken ingebooren der voornoemde stede,  

de welcke hadde eenen broeder ghenaempt Jacob de Vroede van ghelycken aldaer 

inwoonder,  

welcken Jacob achterghelaeten heeft eene dochter, ghenaempt Cathelyne,  

jegenwoordelyck huusvrouwe van Jan Hussyn, hoir van vaderlyke zyde van den 

voornoemden meester Ghelein,  

wiens moedere, ghenaempt was Janneken de Spicht,  

welcke Janneken by wylent Jacob de Vroede , wiens vadere ghenaempt werd Jacob de 

Vroede, welcke Jacob by syne eerse huusvrauwe ghehadt heeft eenen zone, ghenaempt Jacob, 

ende by zyne tweede huusvrauwe ghenaempt Janneken de Spicht,  

meester Gheleyn, welcke Janneken hadde eene zuster ghenaempt Colincken de Spicht, 

huusvrouwe van Willem van Cales,  

die achterghelaten hebben 2 kinderen d’eene Caerel van Cales, ende de tweede Cathelyne 

van Cales, welcke Cathelyne in huwelicke hebbende Pieter Fobert,  

heeft naeghelaeten vyff kinderen ghenaemt Caerel, Gheleyn, Jan, Joosyncken ende 

Maeyken, hoirs van de voornoemde  meester Ghelein, ter cause van haerlieden voornoemde 

moeder die was regtzweer van heurlieden voornoemde moedere ende hoirs van de 

moederlyke zyde  
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Ende de voornoemde Caerel van Cales heeft naeghelaeten een zone ghenaemt Jan van Cales 

– heeft naeghelaeten een dochterken ghenaemt Janneken, ghelycke hoir van meester 

Gheleyn, zoo oock zyn de kinderen van Marcx van Cales, zoone van de voornoemde Caerle 

van Cales 

Actum den xxvj augusti 1599  

 

Jan Hussyn in huwelick hebbende Cathelyne de dochtere van Jacob de Vroede, hoir ende 

aeldynck van wylent de voornoemde meester Gheleyn de Vroede van vaderlicke zyde  

Jan Fobert ende omme zyne consorten medehoirs vande voornoemde meester Gheleyn  

Ende Willem DeVos ter cautie van Jooryne Fobert zyne huusvrouwe,  

over hemlieden ende huerlieden consorten tsamen hoirs ende aeldynghen voornoemd van 

wylent meester Gheleyn vande moederlicke zyde constitueren heurlieden procureur general 

ende special dheer ende meester Herman vander Heyst, dekene vande kercke van Anderlech 

buuten Brussele - hem ghevende volle macht ende moghenthede absolut ende irrevocable 

omme te vervolghen omme hemlieden by mijne heeren vande staten des hertochdoms van 

Brabandt  

de betaelinghe van de verachtertheden van zulcke losrenten alsmen hemlieden schuldich es by 

sucessie ende aflivicheyt van de voornoemde meester Gheleyn naer des vutwysen voornoemd 

alle de partien vande zelve losrenten gheredigeert in gheschrifte by meester Jan Costermans 

een vande exequiteuren van de testamente van de voornoemde meester Gheleyn, ende by hem 

onderteeckent  

de pennynghen danaf t’ontfanghen, vande ontfanck quyctancie te gheven die zy constituanten 

houden voor goet ende van weerden  

andere procureurs in zyne stede te stellen des noodt zynde totten voorschreven vervolghe 

ende daertoe generale ende specialick alle te doen dat zy ende belovende ende behouders 

rekenynghe … 

Andere procureurs in zyne stede te stellen des noodt zynde totten voorschreven vervolghe 

ende daertoe generaelen ende specialicke alle te doen dat zy zijn believende ende behoudens 

rekenynghe te doene ende reliqua tallen tyden dies verzocht zynde 

Actum … 

 

 
 

2 september 1599 – Haverschoven gestolen aan de Leene – SAP 116/B – Processen nr. 171 

 

Informatie preparatoire  ghehoort by my onderscrheven notaris publicq ten verzoucke van 

Pieter de Vriendt ende Michiel Cotteel, als dienaers  vanden heere der stede van Poperinghe  

op zulcke poincten ende articklen interrogatoire als ten dien fyne van weghen de voornoemde 

dienaers overghegheven.  

 

Jan Waels filius Jans, landsman van zynen style,  

wonende inde Lyssenthouck, onder de jurisdictie der voornoemde stede van Poperinghe,  

oudt xxxiiij jaeren ofte daerontrent, oirconde,  

beleet ende bye ede gheexamineert op de voorseide poincten interrogatoire,  

deposeert dat gheleden drie weken ofte daerontrent, emmes op eenen sondach,  
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hy deposant wesende ter herberghe vanden Leene inden voorseide Lissenthouck  

daer oock waeren de voornoemde twee dienaers, ontrent een huere voor tondergaen vande 

zonne, es aldaer toeghecommen  Boudwyn Sene, officier 

vander ackerschade,  

roepende ofte ontbiedende hemlieden dienaers buuten den huuse tot op de plaetse daer een 

waghen stont, gheladen emte coorneschoven onder de linde,  

waerop dat laghen drie haverschooven,  

niet wetende, hy deposant wat proposten zy onderlinghe moeten hebben, daer de voornoemde 

Boudwyn Sene, keerende in de voorseide herberghe, seyde ten anhoiren vanden deposant 

ende ende andere ghelachgenoten daer present, dat hy bevonden hadde opde zaeylanden van 

Willem vander Meulene, eenen knecht stelende drie haverschoven ende die werpende opden 

voorseide waegene,  

daertoe voughende laet ons drincken, ick zal doen haelen een stick vleesch, omme tsamentlick 

teetene,  

waertoe de 

voornoemde 

dienaers niet 

willende verstaen, 

verclaersen dat zy 

daerop niet en 

begheerden te  

verteeren,  

 

 

 Hans Bol 

 

nemaer 

t’sanderdaghs 

smorghens ontrent 

den zes hueren,  

de voornoemde 

dienaeren 

ghecommen 

wesende ter 

voorseide 

herberghe, heeft 

hen aldaer 

ghevonden den 

pachtere van 

meester Joos Pïl, 

die ter presentie vanden deposant ghecontracteert heeft met de voornoemde dienaeren, omme 

van daer te weiren ende lossen zynen waghene die den gheheelen nacht ghelet was ter 

oirsaecke vande voorschreven drie ghestolen haverschoven,  

welcke alsoo gheschiet es ende was aldaer present een cleen joncxken, welcke seyde dat hy de 

voorschreven schoven niet ghestolen en hadde,  

nemaer dat het ghedaen was by eenen anderen, die hem aldaer niet en presenteerde, maer de 

vluchte ghenomen hadde,  
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niet wetende hy deposant hoe veele door den voornoemde pachter ter causen van dien, noch 

ghegheven hebben - dan de weerd aldaer cochte de voorseide drie haverschoven jeghens 

Willem vander Meulene voor eenen schellynck  

De voornoemde deposant al tzelve conformerende onder zyn handteecken  

 

 
 

Willem vander Schoote filius Jans, opzittende landsman der jurisdictie der voornoemde 

stede van Poperinghe inden Lyssenthouck der voornoemde stede, oudt xxx jaeren ofte 

daerontrent, oirconde, beleet ende gheexamineert by eede opde voorschreven poincten 

interrogatoire  

deposeert dat ten voorschreven zondaeghe inden avondt de voornoemde Boudwyn Sene als 

officier vande ackerschaede ghecommen es ter voorscrheven herberghe vande Leene, 

afroepende de voornoemde twee dienaeren die saten opde vautecamere vande zelve 

herberghe, welcke dienaeren buuten ghaende opde plaetse – es hy deposant – die zadt met de 

weerd inde keucken - hemlieden ghevolght –  

siende aldaer een waeghene gheladen met coorene ende daerboven gheleyt drie schoven 

haevere, welcke voorschreven schooven, de voornoemde Bouldwyn Sene, verclaersde byde 

jonghers vanden pachtere van meester Joos Pil ontvremt ende ghestolen te zyne op tlandt van 

Willem Vander Meulene,  

verzouckende dat de zelve dienaeren den voorschreven waeghene zouden zetten omme 

daerinne te verhaelen zyne boete, welcke de voorschreven dienaeren zoo ghedaen hebben,  

zoo dat de waeghene aldaer bleef den gheheelen nacht –  

tsanderdaechs smorgens voornoemde heeft hy deposant verstaen vut den modnt vanden 

weerdt ende weerdinne, dat den pachtere vanden voornoemde meester Joos Pil aldaer 

ghecommen was ende ghemaeckt hadde apointement met de voornoemde twee dienaeren voor 

haer pretens recht ende van hem ontfanghen hadden elck vyf ponden parisis ende de 

voornoemde Boudwyn Sene, xxv stuvers boven de theeringhe,  

breeder gheexamneert op de presentie vande jonghers die de voorschreven drie schoven 

havere zouden ghestolen hebben, verclaerst dat die tsavents te vooren beede byden 

voorschreven waeghene waeren ende de peerden van daer naer huus voerden,  

nemaer niet tzanderdaeghs als tvoorscrheven apoinctement ghemaeckt was,  

nemaer alhoewel haeren voorschreven meester, naer tverclaers vanden weerdt ende weerdinne 

alsboven – sluutende hiermede zyne voorschreven ghetuughenesse onder zyn handteecken  

 

 
 

Jan de May filius Colaerts,  

opzittende landtsman vander stede van Poperinghe, inden Haghebaerthouck –  

oudt xxx - 30 -  jaren ofte daerontrent –  

oirconde beleet ende examineert by eede opde voorseyde poincten interrogatoire,  

deposeert dat op eenen sondach ofte heylichdach vande voorschreven maend augusti  

inde avontstont – 
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 hy deposant staende opde plaetse voor d’herberghe vanden Leene  

heeft ghezien dat Bouldwyn Sene, officier vander ackerschaede ghecommen es  

ter zelver plaetse met twee jonghers ende eenen waeghene gheladen met corne  

ende drie haverschoven daerup,   

die den voornoemde Boudwyn seyde dat de zevle jonghes ontvremt ende ghestolen hadden op 

tzaeylandt van Willem vander Meulene, ende vutgheroepen hebben de voornoemde dienaers 

vanden heere die zaten inde zelve herberghe,  

heeft daer by henlieden ghedaen letten den voornoemde waeghen,  

twelcke zy alsoo deden – gaende de voorseyde twee jonghers met beede de peerden naer 

thuus van hemlieden meester 

Des anderdaeghs smorghens vroeghe heeft hy deposant hem ghevonden ter voroseide 

herberghe daer hy vant de voornoemde twee dienaeren ende den pachtere die woondt op 

tgoed van meester Joos Pil  

ende hy deposant ingheroupene wesende,  

hoorde segghen dat zy onderlinghe ghemaeckt hadden zeker appoirnctement,  

niet wetende in wat manieren, dan de voornoemde dienaers tot hem zeyden dat Bouldwyn 

Sene ghehadt hadde vande dienaers xxv stuvers ende betaelden elck van achteghelaeghe vij 

schele vj deniers parisis –  

breeders gheexamineert opde presentie vande voorseide jonghes die de voorseide drie 

haverschoven zouden ghestolen hebben, verclaerst dat tsanderdaeghs de voorseide herberghe 

en was,  

dan een cleen joncxken ende niet die de voorseide havere zoude ghestolen hebben, vut causen 

dat de dienaeren vraeghden den voorschreven pachter eest den jonckman die de voorschreven 

havere ontvremt hadde niet en zoude moghen tot daer commen omme een teughe te drincken, 

waerop de voornoemde pachtere verandtwoorde, dat hy niet en wiste waer dat hy was, 

naermaer dat hy was wechghelopen ende dat het eene peert van beede den zelven knecht was 

toebehoirende  

Sluutende daermede zyne jeghenwoordighe depositie ende de conformeerende onder zyn 

handteecken.  

 

 
 

Aldus ghehoirt ende gheexamineert binnen der voorseide stede van Poperynghe  

by my Jan Mazeman, notaris apostolicq ende by myne heeren van de raede in Vlaenderen 

gheadmitteert ter presentie van Franchois van Beveren als ghetuughe daerover gheroupen 

ende specialick verzocht den jste ende ijde septembris xvc neghen en tneghentich  

Torconde  
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4 september 1599 – SAP 116/B nr. 135  

 

De baljuw neemt het ook niet dat de beide ‘heeren dienaars’ een akkoord gesloten hadden 

met de dief van de havershoven.  

 

Heesch omme Pieter van Peereboome, bailiu, causa officy,  

heescher in materie criminele contra Pieter de Vriendt ende Michiel Cotteel, verweerders  

Voor ulieden mijne heeren burghmeesters ende schepenen  vande stede van Poperynghe 

 

Alvoren es warachtich dat niemant – wie hy zy –  

gheorloft en es te composeren, nochte te veraccorderen,  

met eenighe persoonen ghecommiteert hebbende eenighe faicten van dieverie –  

ende die alzo onghestraft te laeten,  

gheen zonder daere af te kennesse ghedaen te hebben an de officieren van justicie,  

omme de delinquanten voor rechte ghebracht wesende,  

te straffen naer de verdienste vande delicte, op peene dat de zulcke zullen zelve ghestraft 

worden ende voorts ghehouden als participanten vande misaige ende verclaerst habil omme 

ghecommitteert te wesen tot toezicht vande zelve delinquanten.  

Dies niet jeghenstaende hebben de verweerder vervoordert onlancks gheleden te proposeren 

met eenen persoone die zeker schoven haever ghenomen hadde op het velt van Willem vander 

Muelene, ontfanghende vande zelven elck een Philips daelder  

ende alzo laetende den delinquant liberlick met zyn peerden ende waghen vertrecken zonder 

hem voor rechte te presenteren conforme huerlieder confessie voor wetten.  

Soo ist dat hem heescher tendeert ten fyne dat by ulieden diffinitive sentencie –  

mijne heeren – ende over recht de verweerders zullen gehcondempneert worden in honorable 

reparatie ende restitucie van haerlieder compositie  

ten profyte vande ghemeenen aermen deser stede  

ende verclaerst inhabil alsbooven, uterlick ter discretie van ulieden myne voornoemde heeren  

Ghedient den iiijde september 1599  

 

14 september 1599 – Herberg de Magdaleene – SAP 366 Halmen  

 

Clays Bourry voornoemd  

heift ghecocht jeghens Jooris voornoemd ende zyne huusvrouwe  

een half ghemet lants ligghende in de Edewaertshouck  

achter therberghsten De Magdaleene,  

metten zuuthende ant lant vande Magdaleene Cappelle  

ende dat omme de somme van viij pond grooten vlaemsch den hoop  

te betalen ghereet met den halm –  

iij pond parisis de godtspenninc –  

drie ponden parisis te lyfcoope –  

al ten laste vande blyvere  

Ghehalmpt over erfve voor zuuver goedt en zuuver ghelt  

Ghezondert de lantschult vande heere upden xiijxte septembris 1599  
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 Hans Bol  

 

4 oktober 1599 – Verbrande hofstede in de Hellehoek – Halmen SAP 366 

 

Jan de Schottere heift ghecocht teghens Jacques vanden Bilcke als procureur over Laurens 

Degroote, ende Magdaleene zijns huusvrouwe  

alst blyckt by procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor burchmeesters ende 

schepenen vande stede van Poperinghe in date den ijde octobris xvc ende 

neghenentneghentich onderteeckent J. Mazeman  

Te wetene een vervallen hofstede gheleghen inden Hellehouck –  

groot van lande onder gherslanden ende zaylanden zeven  ghemten en half –  

de welcke Alaert de Castel in pachte houdt – 

streckende metter oostzyde an tlant van Maillaert Kesteloot –  

de westzyde Christiaen Platevoet –  

tnoort hende de hofstede van sieur Jan Ghysen  

Ende dat omme de somme van vyff ponden grooten vlaemsch elck ghemet  

Tende maete, tende gheld  

Zuuver goedt om zuuver ghelt  

Ghezondert de grontrente vanden heere  

Xx schele te godtspenning  

Xv pond parisis voor een hooftcleet voor de huusvrowue vande voornoemde Laureyns  

Drie ponden voor de kercke van Ste. Bertens 

Zes ponden parisis voor de ghemeen aermen deser stede  
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Te betalen deene helft ter erfvachtigheit ende dander helft omme de vulle betalynghe te 

kersmisse eerstcommende  

Vichtien ponden parisis te lyfcoope 

Al ten laste vande blyvere 

Ghehalmpt voorts over erfve upden iiijde octobris 1599  

 

21 oktober 1599 – Nicolas Conin heeft leer gekocht - SAP 395 - Renten  

 

Francois Menassier constitueert hem borge ende principael ovr Nicolas Conin schoenlapper 

-  woonende binnen deser stede jeghens Loys vande Goesteene -  

voor de somme van eenenveertich ghuldenen ende thien stuvers om veertich schellinghen 

parisis elcken ghuldene -  

van coope ende leveringhe van leere –  

te betaelen de voorseide somme ten gheliefte van de crediteur welcken volghende es de 

voornoemde F. Maenassier ende de voornoemde debiteur medecomprant daerinne 

ghecondempneert ende condempenren henlieden daerinne by desen -  

ter presentie van Anthonis Winnebrood - burchmeester vervanghende Guillaume de Vos 

voorschepen 

 

25 oktober 1599 – De Potterye – Halmen – SAP 366 

 

Jan Moens  
heift ghecocht jeghens Janneken de weduwe van Jan Roucknet  

ende jeghens Jan Fobert hueren bystaenden man,  

een huus ende erfve staende upde nieuwe mart,  

streckende van vooren ter zelve mart, achterwaert tot an tsheeren Singhele,  

ghenaempt de Potterye,  

de noortzyde derfve van kynderen van Jooris ende Jacques de Teulx  

metter zuutzyde ande erfve van Alaerdt de Roode,  

ghelast met iiij schele j denier parisis tsjaers met alle cathelen, groene ende drooghe, 

moortelvast, naghelvast daerop staende –  

boven dien alle de lyzen – kasten - ende coutsen ten voornoemde huuse staende,  

metgaeders alle talaem vande ambacht vande zelve Potterye, leers, twiel ende generalick  

al tvoorschreven goet ghelast met losrente van drie ponden ende thien schellinghen grooten 

tsjaers – den penninck xvjde – de penning 16  

dannoff een pondt grooten vlaemsch competeert den disch van Ste. Bertins by donatie van Jan 

de Schottere 

Item Matheus de Fieulx – een pondt groote ntsjaers 

Item Fransch  Deman vj pond parisis tsjaers  

Willem van Beveren ghelycke vj pond parisis tsjaers  

ende Augustyn Vermersch de resterende vj pond parisis tsjaers  

de zelve  renten so in principale als verloopen ten laste vande cooper boven den vervanckt de 

voornoemde cooper tzynen laste de somme van dertich ponden grooten vlaemsch, 

weezepennynghen, wanoff de xx pnden grooten competeren Mathys Moens, scoopers 

broedere ende de reste competeert Nicasen Waterman 

Item noch es tvoornoemde goedt belast met een verbandt van zessetwyntich ponden grooten 

vlaemsch sprekende ten prouffycte van Clays vander Doene by transport van xviij ponden 

grooten vlaemsch, ten prouffyte van Jacques de Plackere by over stellynghe van Sebastiaen 

Noret ende dat omme de somme van hondert tzeventich ponden grooten vlaemsch  
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Alle tvoorschreven hier up payement – het principael ende de verloopen vande voorschreven 

renten metghaders de voorschreven weezepennynghen ende verbanden beloopende tsamen ter 

somme van een hondert xlvj ponden xvij schele j denier grooten vlaemsch zo dat noch resteert 

vande principaele coop de somme van xxiij ponden twee schellynghen vj deniers grooten 

vlaemsch  

xl schele parisis ter godtspenninck  

twee dobbel ducaten voor de vercopeghe een hooftcleet 

twaelf ponden aprisis te lyfcoope daerup payment iij ponden parisis  

den  xlste penninck svercoopers laste  

Voorts al ten laste vande blyvere 

Ghehalmpt over erfve upden xxvste octobris 1599  
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2 november 1599 – Moordpoging door Jacques Vrambout – SAP 116/B – Nr.  

 

 
 

Heesch omme Pieter van Peereboome bailliu, ter cause van syn officie,  

heescher in materie criminele jeghens ende ten laste van Jacques Vrambout, ghevanghen 

verweerder voor ulieder mijn heeren burghmeester ende schepenen der stede van Poperinghe.  

J 

Alvooren es warachtich dat niemant gheorloft en es eenen anderen te veronghelycken met 

woorden, noch met wercken op peene van exemplaire punitie naer gheleghentheyt vande 

misusen 

Ij 

Dies niet jeghenstaende heeft den verweerder hem vervoordert op den xxxste augusti 

lastleden eenen officier – die zijn devoir van officie was doende ende hem verweerder van 

zijn misuus was adverterende – met eenen stock aen te commen, ende alzo te tracteren ende 

griefven – dat den zelven officier wel ghesleghen ende ghequest zijnde, met grooter pijnen 

heeft zijn leven connen salveren.  

Iiij 

Ende niet te wreden wesende met zulck grief als hij verweerder an den zelven officier conste 

ghedoen, heeft daer toe gheropen tot zijn huusvrauwe ende cnaepe, op dat zy hem helpen 

zouden om den zelven officier te vermoorden ende doot te slaene, daer toe zijn uterste beste 

doende ende dreghende noch op eenen anderen tyt te vulbringhen.  

Iiij  

Heeft vander ghelycken hem vervoordert op den xxvjste july tsavonts naer het onderghaen 

vande zonne, te aggresseren eenen Clays Beuwaert,  - die van Dixmude commende op weghe 

was naer huus – ende met zijn snyder te keere ghaende, heeft zijn uterste devoir ghedaen 

omme den zelven Beuwaert van zijnen lyve te vercrancken.  

V 

Ende noch voorts, commende de huusvrauwe van de voornoemde Beuwaere over haeren man 

te beschudden, heeft den verweerder de voorseyde huusvrauwe jeghens haer hooft zoo 

ghesleghen dat het bloet haer ter neusen utspranck ende noch daer af niet ghenesen en es, 

ende wel vreest dat zy haer leven gheduerende ghevoelen zal.  

Vj 

Ende noch continuelick in zyn quaed voornemen, heeft ten diversche stonden den zelven 

verweerder hem vermeten ende verdreecht den voornoemde Beuwaere ende zijn huusvrauwe 

te vermoorden ende den officier voornoemd vanden ghelycke, ten dien fyne dicwils – jeghens 

t’verbot ende statuut deser stede – ter herberghe vande Leene hem dronkce drinckende ende 

dan met zijn quaet hooft zijn ghebueren te molesteren  - alles niet lydelick zonder exemplaire 

punitie.  

 

Zo eyst dat den heescher tendeert ten fyne dat hy verclaerst wert by ulieder diffinitive 

sentencie ende over recht, mijne heeren, dat met ghoeder causen vande verweerder te 
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beclaghen ende dien volghende den verweerder zal ghewesen worden by den officier criminel 

totten loopende bloede ghegheselt te worden, met verbot op peene van de galghe niet meer 

eenighe persoonen te veronghlycken met woorden ofte wercken ende ghecopsineert bynnen 

dese stede een termijn van thien jaeren – betalende van elck misuus particulieren boeten 

conforme het statut ende de misen van justicie uterlick ter discretie – biedende preuve  

 

Ghedient den ijde novembris 1599  

 

8 november 1599 – Critenburg of Clinckemaille – SAP 366 – Halmen  

 

Willem van Noeufville heift ghecocht jeghens Beatrisse de weduwe van Jacobssone ende 

jeghens Jacob Roelens hueren bystaenden man – xxvij roden en half ende tviij van een roede 

lants hommelhof zijnde ligghende upde Couttere  

ghenaempt Critenburch ofte Clynckemaille –  

ghemeene met Frans Deman, belast inde huere van Jan Melis als voornoemd ende int 

advenant vande Coutterrente – den huere tsjaers  

Ende omme de somme van vyfentwyntich ponden parisis tvoorschreven te betalen ghereet als 

vooren ghelast voorts inde helft van tbyleven vande huusvrouwe van Pieter Bossaert ende dit 

al ten laste vande blyvere 

Ghehalmpt over erfve upden viij novembris 1599  

 

22 november 1599 – Verkoop van gronden in de Lyssenthoek – Halmen – SAP 366 

 

Gheleyn Quatghebeur heift ghecocht jeghens Jaspar Weynoot ende jegehns Jackemyne syn 

huusvrauwe metgaaders jeghens Andries van de wxeghe ende Janneken zyn huusvrauwe, drye 

ghemeten en half preter x roeden zaylants ligghende inde Lyssenthouck in drie stucken 

neffens ander – streckende metten zuutheinde opt lant van jonckheer Maerten Bulteel – 

tnoorthende opde Bethunestraete, d’oostende tlant van Boudewyn Vuutgherste ende dat 

omme de somme ellven ponden grooten vlaemsch elck ghemet – tende maete tende ghelt – te 

betaelen ghereet ghelt metten halme –  

Iiij schele parisis te godtspenniunck 

Thien ponden x schele parisis ter lyfcoope 

Xxij ponden parisis thein schelle parisis voor dhuusvrauwen vande vercoopers voor hooftcleet  

Zuuver goet voor zuuver ghelt  

Ghezondert thien pondt rente ghelast met de huere van drie jaeren ten proffyte van 

Gheleyn de bremer (?)  

omme de somme van acht ponden parsiis ghemet van tjster jaer van vieren ende de resternde 

drie jaer voor ix ponden aprisis elck ghemet ende dit al ten laste vande blyvere 

Ghehalmpt voorts over erfve opden xxijde november 1599 

 

13 december 1599 – ’t Corte Loop in de Hamhoek – Halmen SAP 366 – folio 287  

 

Pieter van Damme filius Matheus 
 heift ghecocht jeghen Zacharius van Berghe ende Clayseken zyn huusvrouwe  

de helft van een behuusde hofstede ligghende in de Hamhouck ghenampt tCorte Loop –  

daer Kaerle Deman nu woont –  

groot van langde twee ghemeten en half ofte daer ontrent –  

streckende zuudt ende noort –  
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de wetzyde tGroene straet –  

doostzyde tlant vande Gasthuuse –  

tzuuthende de dreve van de heere –  

tnoorthende tlant van Octavian Declercq  

Item noch zeven vierendelen zaylant ligghende inden zelven houck –  

streckende zuut ende noort – doostzyde den heere –  

zuudt, westen ende noort den zelven -  

Item noch zeven vierendelen zaylant inden zelven houck –  

streckende zuudt ende noort –  

doostzyde den voornoemde heere –  

tzuuthende Eloy Moreel –  

de westhende de weduwe van Jan van Beddeleen – 

 tnoorthende talnt van den disch van Ste. Bertens  

Item noch twee ghemeten zaylants inden zelven houcke –  

streckende oost ende west – tswestyende den heere -  

de zuuthende anden disch van Ste. Bertesn –  

toosthende tgroene straete  - raekende de noortzyde de coopere 

Item noch twee ghemeten zaylants inden zelven houck streckende zuudt ende noort –  

de westzyde Clays vande Goosteene  - tnoorthende twadloop –  

doostzyde Mathys de Wickere ende meer andere  

Item noch zeven vierendeelen ende daer otnrent – streckende zuu ende noort – doostzyde 

tgroene straete – tzuuthende tvoorschreven lant – de west zyde Willem de Snepere 

Tnoorthende de Ste. Sixstraete  

Item noch een ghemet lants inde voornoemde houck – streckende zuudt ende noort –  

de oostzyde anden cooper –  

tzuuthende ende de westzyde den disch van Ste. Bertens – tnoorthende de zelve disch  

ende dat omme de somme van zessenveertich ponden ende thien schellinghen grooten 

vlaemsch  

over de rechte helftscheede van alle de voorschreven parceelen van lande met ghelycke helft 

vanden cateilen groene ende drooghe met alzulke lasten losselicke ende onlosselicke als 

daerup ligghen te betalen deene helft ghereet metten halm ende dander helft ter erfvachtigheid 

over de vulle betaelinghe  

Xx schele te godspenning 

Xx schele de ghemeene aermen  

Xij pond te lyfcoope 

Xv ponden parisis voor tsvercoopers wyf een hooftcleet 

Daer dital ten laste van de blyvere 

Ghehalmpt voorts over erfve upden xijste  december 99 

 

2 december 1599- Hout gekocht  – SAP 116/B 

 

Ghehoirt by burghmeesters ende schepenen vandere stede van Poperynghe,  

different voor hemlieden gheresen tusschen Charles Faulquer heescher ter eendere zyde 

Ende Cornelis Pieren, verweerder ter anderen 

Opden heesch van veertich ponden parisis over de coop ende leverynghe van temmerhoud 

by den verweerder ghecocht,  

omme te leveren een man van Berghen, den heescher onbekent,  

daerop payement achtentwintich ponden parisis  

ende op al ghelet, recht doende op tvderzouck ende debat van provisie 

Hebben ghewezen ende den verweerder gheordonneert,  
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wyzen ende ordonneren hem by desen,  

op tebringhen ende ter greffie der voorseyde stede te consigneren  

de voorschreven somme van veertich ponden parisis,  

payement alsboven ende consenterende den heescher lichtinghe van dien op suffissant zekere, 

ordonneren den verweerder ten principale zyne andtwoorde te stellen by memorie – 

staeende de costen tot den diffinitive 

Actum ten vergaederynghe den ijde decembris xvc neghenentneghentich  

J. Mazeman  

 

In het dossiertje zit het bestellingsbriefje dat we hieronder weergeven.  

 

Lof godt van ulieden in Dunkercke desen 15° juny 1599 

Goeden vriendt Cornelis Pieren,  

naer groetenesse –  

soo es desen dienende tot gheen ander fyne  

dan dat ick u bidde dat ghy my wilt senden dese partien van houdt van het vue –  

soo ghy gheen sulcke saeken en hebt –  

wilt het voor my coopen ghelick of het voor u eyghen ware –  

sulck als daer doe dient –  

doet het met den eersten ende sendt het my met den eersten –  

dit hebbe ick u van herten gherecommandeert  

ende wilt my de wete doen als u leer droghe zal syn – niet anders op dit pas –  

sydt hiermede de almoghende heere bevolen  

 

vimsen (?) omme tot uwen dienst – wat ick vermach 

 

Is het moghelick dat het droghe houdt zy – soo niet, nempt sulck als ghy vindt,  

maer dit houdt moet al goedt ende have syn –  

speckhoudt ghewerdt,  

rietschael gheweerdt –  

dornecnoep ghewerdt –  

wierich gheweerdt ende scherp van canten.  

 

Eerst een stuck lanck van 21 voeten, vif dumene dicke ende seven dumen breedt 

Noch een stuck van 17 voeten vande selve breede ende de selve dicte  

Noch 2 stucken van elck 12 voeten van de selve brede ende de selve dicte 

Noch 4 stucken lanck elck acht voeten, de selve dicte ende de selve breede 

Noch een stuck lanc k11 voeten deselve brede ende de selve dicte 

Noch een stuck lanck 21 voeten vyf  dumen dicke ende 10 dumen breedt.  
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Vooral het stuk van het beschrijven van het hout is hierbij interessant.Men spreekt van  

speckhoudt ghewerdt  - rietschael gheweerdt – dornecnoep ghewerdt – wierich gheweerdt 

 

Spekhout vinden we in de Schatkamer van de Nederlandse taal omschreven als ‘zacht hout, 

spinthout’. De oudste atestatie dateert van 1108.  

Voor ‘Rietschael’ gingen we kijken bij het idioticum van De Bo. Daar vonden we een 

uitgebreide omschrijving.  

Rieschaalde, rieschalde  - Bij boomvelders, zagers, timmelien, enz. gezeid van eenen boom 

wiens bul van binnen bestaat uit twee, drie, vier of vijf ringvormige schalen die, gelijk 

concentrieke pijpen rond het hert in elkander liggen, maer weinig of niet aaneen gewassen 

zijn, zoodanig datde planken, die men van zulk een boom zaagt, zlecht samenhouden en in 

stukken en splinters vallen. Het hert van een rieschaalden boom is ghemeenlijk sterrewijs 

gespleten. Een rieschaalde boom geeft op de doorsnede eenigszins de figuur weer van een 

wiel of van de uurplaat eener horlogie, en wordt daarom ook gewield en in ’t Frans cadranné 

geheeten. Populieren die in natten grond staan, en eiken die hunne takken laten hangen, zijn 

doorgaans rieschalde.  

Het is gevaarlijk bomen kopen op stam, vooral wilgen en abeelen, omdat zij dikwijls 

rieschaalde zijn, en dat men dit inwendig gebrek maer gewaar wordt als men ze velt en zaagt.  

Rieschaalde bomen dienen iet om in berd gezaagd te worden, nogtans als zij maar weinig 

rieschaalde zijn, kan hunne buitenkorst gezaagd worden in zolderribben en refers.  
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En omdat al zulkdanig hout inwendig slecht en krank is zonder het uitwendig te tonen, heeft 

rieschaalde nog eene andere betekenis gekregen die zeer gmeeen is, te weten: Niet goed, niet 

te betrouwen, gevaarlijk, rieschelijck.  

Dat ijs schijnt mij geheel rieschaalde: ik ga er niet op. – Een rieschaalde onderneming – het is 

rieschaalde van uw geld i nzulke handen te geven, aan zo eenen mens toe te betrowuen. 

Schuif dien porcsleinen schotel wat verder op de tafel: hij staat daar te rieschaalde op den 

boord.  

Vermetel, roekeloos – een rieschaalde 

kerel.  

 

Op de ‘enveloppe’ stond er: 

Aen den eersamen ende discreten Cornelis 

Pieren – copman tot Poperinghe  

Franck  

 

Dornecnoep denken we is een knop die 

door het hout is gegroeid. De ‘Schatkamer’ 

leert ons dat een ‘cnoppe’ een knoest of 

een uitwas aan hout is.  

Zoo in het Mhd. — Bepaaldelijk de knop 

of bot van bloem, blad en vrucht. Zoo nog 

in het Mhd.; en in het oudere Hd. (Grimm 

5, 1472); in het Hd. vervangen door 

knospe, dat insgelijks oorspronkelijk de 

beteekenis had van knobbel, knoest.  

 

Een wier wordt omschreven als een 

knoest. In de ‘Schatkamer van de 

Nederlandse taal’ lezen we dat een wier in 

deze betekenis al lang verouderd is maar 

dat het nog gewestelijk in Vlaams Blegië 

aangetroffen wordt.  

Als voorbeeld wordt onder andere het 

volgende aangehaald: Eenen weerachtigen boom,   PLANT. [1573]. Dese soorte van boomen 

is goedt om stijlen ende groote houters te maecken …, om datse wierachtich ende hart zijn,   

STEVENS en LIEBAUT, Landtw. 658 [1582]. 

Een soorte van Eycken … die dick ende vroom zijn, hebbende den tronck beneden seer dick, 

weerachtich ende sterck,   Ald.  [1582].Weerachtich hout. 

In deze betekenis is een wierachtige boom zeker niet negatief bedoeld.  

 

27 december 1599 – Koop repen bij koorddraaier Dubois en werk van Devynck 

 

Lauwys Makeblyde u zal believen te betalen vutten ontfanck vanden xl penninghe Christiaen 

Devinck over twaelf daghen wercken an het opperste  

overdraech twee daeghen ende thien daeghen om tmaeken vande baillien tot xxx schele 

sdaeghs somme xviij pond parisis  

my torconde desen xxvij decembre 1599  

Jan Rouvroy  
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Lauwyck Makeblyde u zal believen te betalen Alois Dubois coordrayer ut uwen ontfanck 

vanden xl penninck in reste van coope van twee groote repen ende 

van een vanttouwe 

de somme van lxxvj pond ij schele parisis - my torconde den xvij october 1599  

 

Ick Alois Dubois  kenne ontfaen te hebben vuter handt van Lodewyck Makeblyde de somme 

van een hondert xxvij pond x scheele paerisis ende dat over 

coop ende leverynghe van reepen die ick Clais Dubois gheleevert hebbe tot orboor vande 

overdraghen vande zelve steede van Poperinghen 

ende dat op rekenynghe van breder betalinghe bij mij Alois Dubois deesen iijde van oust 1599 

in teeken der waerheyt zoo hebbe ick  

myn hantteken hier onder ghestelt 

bij mij clais du bois 

 

 

 


