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22 oktober 1607 – Sin-Omaars op de Nieuwe markt
12 november 1607 – Jacques van Reninghe koopt erf in de Noordstraat
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Makeblyde Ludovicus
Stadsrekening 1607 – 1608
De disrekening 1607 - Stefaan Riem
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1607 – Herstel van de draperie ?
Uit de stadsrekeningen van 1607 – farde 1 – bundel 13 bis, blad 6
Betaelt Pieter van de Peerboone, burghmeestere ende Andreas Rebault, scepene over de
vacatie by hemlieden ghedaen an den heere van St. Bertins tot St. Omaers, omme te
vercryghen briefven van recommandatie an myne heeren vanden priveen raet,
ter cause van de draperie van saeyen die men tendeert op te brenghen – 36 pond parisis
Betaelt mynheere den balliu ende Guillaume Rouvroy, burghemeestere, over de vacatie, naer
de voorgaende deputatie, den tyt van neghen daghen te Brussele, omme ’t impetreren an
myne heeren van den priveen raet, letteren van octroye, omme te exerceren de draperie van
saeyen – 128 pond parisis 10 schele

1607 - De gasthuiskapel herbouwd In 1607 werd er sterk doorgewerkt aan de heropbouw van de kapel en in 1608 werd de
binnenkant van de kapel aangevat. Pieter Soolhoft werd onder andere betaald voor vijf
zakken kalk om de caplle te verwitten. Pieter Blocquet leverder twee duyst teghels omme
‘tpavement vande caplle( te maken. En het was Mahieu de Cupere, metser van zijnen style,
die betaald werd ‘over het plaesteren, verwitten ende paveren van de capelle.’
Dieryck Loys werd betaald ‘over de leverynhge van eenen weerhaene die staet opt torreken
vande capelle’.
En we lezen ook:
Betaelt by de Gasthuusmeesters over diversche lyfcoopen ende gratieuseteyten den
werckende toegheleyt ten diversche tyden in eht besteden vande wercken dienende tot rectie
ende wederopbauwynghe vande verbrande capelle vanden gasthuuse, zo aen matsers,
timmerlieden, schalleydeckers ende andre, int legghen van eersten steen, ende omme de
meyboomkens int volbrynghen van respective wercken, elck int zyne, als oock ter meetynghe
van schallyedake, tsamen bedraeghende ter somme van – 95 pon 10 schellingen parisis.
In de rekening van 1608 zien we de werkzaamheden aan de kapel verder gaan:
Opdedrinck schrijft hier over: De rekening vermeldt ook de inwendige voltooiing der kapel
en derzelver wijding; zij handelt van: kalck omme de cappe te verwitten, van twee duust
teghels omme t’pavement van de capelle, t’uutstellen van een makelaere vooren an de poorte
van de cappelle, het drayen van 76 pilaren en behouve van afsluutsele van de capelle, ’t
maken van de voorpoorte van zelve met een deure daerinne ende de cassyne daer de ysteren
traille was staende ende daer t’heiligh sacrament gherust heeft, de cancskens op den outaer, en
den machepied, van drie diversche galseveynsteen inde voornaemde cappelle, d’eene boven
den outaer en dander twee inde veinsters jeghens de straete, ’t maken van twee corbeelen inde
choordeuren, over ’t schilderen van twaelf crücen (consecratiekruisen) inde cappelle, over
draeien van vijf pilaren om de duere van beedecamere.
En na al deze werken kon de kapel plechtig ingewijd worden. En dat werd gedaan met een
‘banquet ghepresenteert de religieuzen gheassisteert hebbende ter wiedynghe van de cappelle
van de gasthuuse.’ Een banket dat 18 pond parisis koste.
De wijding geschiedde op de feestdag van de apostelen Simon en Judas met een plechtige
misviering.
In het jaar 1610 kochten de gasthuismeester een nieuw klokje voor de gasthuiskapel.
Een bode werd naar Sint Omaars gezonden om de abt van Sint Bertens over deze aankoop te
verwittigen en hem te vragen of hij iemand wou aanstellen om de ‘schelle’ te wijden.
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De abt belastte hiermee ‘den deken der kristenheid’. De toenmalige deken der kristenheid van
Poperinghe was de zeer eerwaarde Johannes Stoop, de pastoor van Reningelst.
Toen werd de kapel ook insgelijks begiftigd met een nieuwe zilveren kelk met plateelken en
lepelken ter waarde van 84 pond.
17 januari 1607 – Moord in de Leene – Processen – SAP 118

Informatie ghehoirt by de bailliu deser stede, ten alste van Franchois Bollaert, homicide vande
persoon van Jacques Nouvel, cnrecht van Nicolas de Guillerye,
Actum den xvde januari ter camere – present ’t collegie van de wet.
Uit deze ondervraging halen we deze van Nicolas DeQuillerye een slotenmaker van
Poperinghe. De andere twee getuigenissen zijn onleesbaar geworden.

Nicolas de Quillerye, ghehuwet man, woonende in de stede van Poperynghe,
slotenmaker van zynen style, oudt vyffenveertich jaren ofte daerontrent,
Oorconde beleed ende gheexamineert by eede,
daertoe solemnelick ghestaeft bye den bailliu deser stede –
verclaerst ende deposeert by zynen eedt op faict vande voorschreven nederslagh tghonne dat
hier naer volgt:
Te wetene dat hy op zondaghe laetsleden;
wesende den xiiijde van lauwe van ’t jaer xvjc ende zeven
es ghecommen ten herberghe van Mahieu Garbeldom, ghenaempt de Leene
verselschapt met Frans Volant ende Jaecques Nouvel, zynen cnaepe, aldaer hy ghesaemdelick, ghe-eten ende ghedroncken hebben totten zeven heure inden nacht
ofte daerontrent –
welcken tyt gheduerende, in ’t zelve geselschap gheen questie, noch zwarigheyt tusschen
hemlieden en es gheschiet,
anders dan dat de voornoemde Franchois Volandt, corts een wyle vuyter voorgaende
herberghe scheide,
den zelven Volandt hebbende in zynen hand zynen snutdouck daermede de voornoemde
Jacques gherakende in zyn aensicht
heift hy Jacques den zelve snutdouck rakende metten handt,
een vande quispelkens vande voorgaende snutdouck afghetrocken
twelcke de voornoemde Franchois ziende, zeyde teghens den voornoemde Jacques deze ofte
dierghelicke woorden in substancie: Vous noserez faire cela encore une fois.
Ende alzo de voornoemde Francois niet op en hielt van metten zelven snutdouck te slaen naer
de voornoemde Jacques,
hem daermede gheraekende in zyn aenzicht, heift de zelven Jacques de voornoemde
snutdouck metter handt andermael ghevaet ende daerof een stuck ghetrocken –
blyvende niet min de voornoemde Frans de reste van dien in zyn hant houdende –
als welck de voornoemde Fransois qualick afnam ende hem daerinne vergrammende –
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zo de deposant wel bemerkte vuyt zyn coutenancie
als oock deur eenighe zyner propoosten – die hem buuten memorie zyn –
tghonne hy die speeckt ziende, zeyde
this een cleen zake en wilt daeromme gheen questie maken en laet ons naer huus gaen –
ende naer dat hy een glas wyn ofte twee hadden ghedroncken, zonder van eenighe voorder
zwaricheyt te spreken –
es de voornoemde Frans ende deposant vuyt voornoemde huuze ende herberghe ghegaen,
zonder yet te zegghen ende onlancx daer naer heift hem de voornoemde Jacques ghevolcht
met meeninghe zynde omme naer huus te gaene –
zoo oock dat de voornoemde deposant – die laetst vuyten huuze gynck –
verclarende oock de zelven deposant alzoo hy besich was over de thun –
staende neffens de baillye vande voorschreven herberghe te gaene ende zyn rechte van daer
over ghestelt hebbende,
heift hy deposant aldaer anneghevallen ende gheaggresseert gheweist
vande voornoemde Fransoys Volante die hem deposant inserierde met eenen brootsnydere een
wonde ende quetsure
beneden den hooft, wannoff hy nu ter tyt noch cranck te bedde licht –
deposerende bet voorts dat hy den voornoemde Fransoys perpetrant niet en waerte gheware
dan als hy de steke ende quetsure voornoemd ontfanck ende tzelve ghedaen hebbende
zodner woordt jeghens de voornoemde deposant te spreken –
heift de vlucht ghenomen – niet wetende te dien tyd waer dat zynen voorschreven cnaepe
Jacques voorseit bevaren was als hem niet ghezien, noch ghehoort hebbende –
dat de voornoemde Fransoys met zyne cnaepe aldaer gheen woorden ofte propoost
onderlinghe ghehadt hebben
daer naer dien dat hy deposant alzoo ghequetst was ende hem bevyndende bloedende in pericule van vuyt te bloeden – es ghenootsaeckt gheweist weder te keeren ter
zelve herberghe omme wat secours ende bystant te hebben –
zoo dat de weerdt ende weerdinne hem inghelaten hebben –
hem zyn wonde ghestremt hebben daer uppe legghende een wasplaestere –
ende wederomme vuyt commende omme huuswaerts te gaene –
heift hy die speickt ghezyen zyne voornoemde cnaepe ligghen ter cruussstraete byde
voorschreven herberghe metter ansicht uppewaerts ende hembyde hant grypende –
heift ghezeyt – staet up, laet ons gheuuswaerts gaen –
hoorende mits dien de voornoemde deposant de zelven zynen cnaepe wat verzuchten – zodner
eenich woordt te profeteren, end alzoo hy depoasnt dochte dat zynen voornoemde cnaepe by
drancke was –
heift hem laeten ligghen ende is thuuswaert ghekeert
ende thuus zynde heift hy deposant ghezonden zynnen leerjonghen
verselschapt met twee ofte drie ander jonghens om naerder te vernemen
van de staet van zynen voornoemde cnape,
de welcke ghekeerdt zynde bootschapten ende zegghen dat zy den voorschreven Jacques
aldaer ter paltse voorschreven ghevonden hadden doot ligghende –
hy deposant zecht voorts dat zy inde voorschreven gheschiedenisse, hy noch zyne cnape
eenich mes ofte ander wapene over haerlieden hadden –
wezsende alle drie te dien tyde by drancke –
niet breeders wetende – sluut hiermede zyne depositie
Actum up de xvijde in laumaent 1607
In presentie vande bailliu, metgaders Jan Beyens, burghmeester vande commune
ende Christiaen Moenaere, schepene.
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Wy meester Geeraerd Barvoet ende Meester Jan vanMulem
cheryugienen der stede van Poperynghe,
attestere by desen onder ons hanttecken
dat wy op den xvste january 1607,
gheshaut hebben het doodt lichaem van Jaques Novel
ligghende het voorseyde lichaem binnen der juresdichtie van Poperynghe
ende hebben bevonden
een doodelicke wonde penetrerende boven de slynke zyde van het tetken
Slutende hier mede onze attestatie
Toirconde ons respective hantteecken ten daghe ende jaere als boven
Baervoedt – Jan van Mulem
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3 februari 1607 – Koop van hoppe - Register vonnissen SAP 245
Saterdaghe den iij febraury 1607
Robert Duflouk es gehcondempneert te leveren vijf hondert ponden hoppe by advenante van
xiiij ponden thondert, an Jan Vande Goosteene, machtich by procuratie over Pieter Maes ende
inde costen per cedule ghegroot ende gheasseert

Jan Desruelles es ghecondempneert te betaelen Eloy Moreel lxiiij pond viij schele parisis
van ontblootynghe van elste ghegroot par cedulle ende inde costen alle bewys van
betaelynghe payement memorie dat de codicile es ghebleven in handen van Eloy Moreel
17 februari 1607 – verkoop van hop – Register SAP 244
Saterdaghe den xvij february 1607
Francois van Hille es ghecondempneert tebetaelen Jacques Melis xxvij pnd vi schele parisis in
reste van leverynghe van hoppe, ghegeven per cedule ghecasseert ende costen
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Michiel Charlootes es ghecondempneert om Rogier vande Fonteyne te leveren een half
duust pond hoppe ten advenante van xx pond parisis thondert payement L pond parisis
ghegroot op cedulle - gheasseert
25 februari 1607 – Een kasacke – SAP 245
Jan Baert es ghecondempneert te verleenen pertinente obligatie met suffisant borghe ende
principael ten contentemente van Clays Coevoet, van coope ende leveringhe van eenen
kasacke van Ynghels laeken byden voornoemde Baert vande voornoemde Coevoet
ontfanghen den pryse van xxxvj pond parisis – Ghegroot ende costen
27 februari 1607 – SAP 245

27 february 1607
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Franchois van Hille es ghecondempneert te betaelen Jacques Melis xxvij pond xi schele
parisis in reste van leverynghe van hoppe – ghegroot par cedulle ghecaseeert ende costen
3 maart 1607 – Een goot gelegd – SAP 245

Ghecondempneert Jan van Zuudtkercke als vooght van de weese van Maerten Denys te
betaelen Ghelyen vande Maerle de somme van xxxij pond parisis van tlegghen van een
goote tusschen thuus van de voornoemde Vander Maerle ende thuus van de voornoemde wese
ende de zelve goote te onderhouden
Actum ter camere present den voornoemde vooghd den derden maerty 1607
3 maart 1607 – Levering hop – SAP 245
Tzaeterdaeghs den 3den marty 1607
Frans Keerne, drappier, es ghecondempneert te betaelen Jacob Wydood
de somme van xxxiiij pond xi schele parisis van coope ende leveringhe van hoppe par cedule
ghecaseert ende inde cossten

Jan Jacobssoone es ghecondempneer te betaelen Jooris Visage de somme van xxxvj pnd xijj
schel van de coope van hommele op de perse par cedulle ghegroot ende ghebleven onder de
voornoemde Visage ende in de costen
5 maart 1607 – Sint Jacobs – Halmen
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Smaendaeghs den vde marty 1607
Gheconsenteert Franchoys Diedeman, als rentier blyckende byde acte van afwinnynghe ter
desen by hem over gheleyt, de verhuringhe van de erfve onder den vervallen huuse
ghenaempt Ste. Jacobs voor den tijt van twaelff jaeren – onder de conditie ende bespreck dat
indien de zelve erfve nyet betemert en waere binnen de tyt van twee jaeren, zou en zal de
zelve heure nyet langher sorteren, dan de tyt van vyff jaeren
Actum ter camere, ghenachte den vden maerty xvic zevene

10 maart 1607 – Levering van hop - SAP 245

De weduwe van Robert van Rouvroy als borghe ende principael over Adriaen van Heede
es ghecondempneert te betalen Andries Schoonaert de somme van viii pond vijf schele xiiij
penningen grooten vlaemsch van coope ende leverynghe van hoppe ghegroot op cedulle
ghecasseert ende in de costen
10 maart 1607 - Impositien van wijn -
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Charles Michiel es ghecondempneert te betaelen Baptiste vande Kynderen de somme als
pachtere van de nieuwe impositien de somme van xlij pond parisis over het indoen van een
stuck wyns van vierdelen int vat, ghegroot ende in de costen
18 maart 1607 – Verkoop erf op de oude markt - Halmen

Ten halmdaeghe den xviij maerte 1607
Clays Heyreman heeft ghecocht
jeghens Chrisitaen Moeiaert ende jeghens Jaecquemynken zyne huusvrouwe
tneghenste van een verbrande hofsteede
ligghende op de oude mart deser stede metghaders txij-de van noch een ander erfve daer
neffens ligghende tusschen huus ende erfve van de kynderen van Jacques Baert ende d’erfve
van wijlen Danneel Aun,
ligghende an den Wildeman
ende vorts van vooren ter mart, achterwaert totter schipvaert,
zuuver goedt allesins naer tbewijs ende notitie van tvercoopers deellot
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ende dit omme de somme van vier ponden thien schelle grooten tvoorseyde advenant te
betaelen metter erfvenesse
Vorts twee schele parisis te godtspennynck,
iij pond iij schele parisis te lijfcoope
Al onghemindert de penninghen coop
al te laste vanden blyver
Ghehalmpt over erfve op den viij octobris 1607
50D - Bestuur - 19 maart 1607
Ter vergaederinghe van burghmeesers ende schepenen ende raeden ende notable deser stede den xix marty 1607
geresolveert te continueren de generale ommestellinghe upde verbande voornoemd tot
onderhoudt vande noodelicke costen van soldaeten ende taghterheyt vander stede.
Item dat men zal verpaghten d'assysen ordinaire ende extraordinaire vande stede, opde wynen
ende bieren den tyd van drie maenden beginnende den 1ste aprilis erstcommende ten laste vande herberghiers ende tappers.
24 april 1607 – Pauwel Heindericx – Wapenstilstand Alsoo men hoopte datter peys soude gesloten worden tusschen den aertshertogh ende de
Vereenichde staten, wiertter wederzijdelick op den 24ste april 1607, een wapenstilstandt voor
acht maenden toegestaen. Door die blijde tijdinge waren de inwoonders van dit geeste seer
verheucht.midts sy hoopten dat den peys welhaest de wapenschorsinge soude opvolgen.
29 april 1607 - Hoppe - Uitvoerverbod
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1607 – Verkoop van een deel van de brouwerij van Liebaert – Halmen
Augustyn Liebaert heeft ghecocht jeghens Bartholomeus Liebaert
Ende jeghens zijn huusvrouwe tderde van de huuse,
alwaer Jacques Babbelaere woont op de Werfstraete
metghaders ghelyck deel inde brauwerije met alle zijne toebehorten,
te weeten tderde vn de ketele, cuupen, backen, tonnen
ende andersins, mortelvast, naghelvast ende cavelvast, toedien tderde vander erfve onder
tvoornoemde huus ende brauwerye gheleegh,
streckende achterwaert tot inde beeke, d’oostzijde Hubert Barquet de westende Jan Boone,
Item noch zulck part ende deel als de vercooper competeert by successie van zijnen moeder in
twee lynnen hommelhof inde Watoustraete, ghemeen ligghende metten cooper ende Grytken
zijne zuster,
Ghelast de gheheele partijen met eene rente van xxiij pont tjaers in twee rentebriefven ten
proffytte vande predikheren van Ypre ende dat omme de somme van dryeentzestich ponden
grooten vlamsch tvoorseyde advenant in erfve ende catheil te betaelen an Nicolays
Vanderdoene over den vercooper bij overstellynghe xliij pont grooten vlaemsch
emmers danaff hem gheven contentement tzy met behoedt van rente ofte andersins daer mede
den voornoemde Doene vanden coop tevreden wert,
Item moet noch den cooper verlanghen te betaelen in mynderynghe van deesen coop anden
amman deser steede omtrent de neghen ponden grooten vlamsch
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Item an Charles Michiel zeker ongherekende somme die den vercooper hem ten achteren es
ende tsurpluus, datter vebonden wert te bedraeghe boven de drye voornoemde assignatien
ende overstellinghe es te betaelen binnen een jaer naer den halme,
Vorts vj pond parisis te lijfcoope
Thien pont parisis voor tvercoopers huusvrouwe een hoofcleet
Iij pond parisis te godtspennynck
Al ten coste vanden blyver
Al zuuver ghelt boven tadvenante van tcaptiael vande twee voorseyde losrenten
Danoff de vercooper moet elck betaelen zijn advanent totten daeghe vanden halme ende vorts
tscoopers laste ghelast in een heure van thien jaeren an Frans Mannen naercommende te
lichtemesse 1608 om vier ponden grooten tjaers tsy coopers advenant
Aldus ghehalmpt over erfve opden dach ende daete als boven
7 mei 1607 – Bestuur – 50D
Ter vergaederinghe van den baillliu, burghmeesters ende schepenen - raeden ende notabele
deser stede - den vijste may 1607 es geresolveert te continueren de generale ommestellinghe van iijc lp onden grooten tot onderhoudt van noodelicke costen vande capitainen, soldaten,
de stede ende ghemeente opcomende
Item continuatie van ordinaire ende extraordinaire assysen opde wynen ende bieren
20 juni 1607 – Requeste vande kleermakers – SAP 470

Request van de kleermaekers tot bekomen vernieuwinge der reglementen
op hun ambacht
Au tres reverend pere en Dieu
Monsieur le prelaet de St. Bertin, sieur temporel de la ville de Poperingues
Remonstrant en toutte humillité votre seigneurie les doyen et gouverneurs de la confrerie de St.
Catherine et couturiers de votre dite ville que longtemps a ils ont obtenu de messeigneurs les
predecesseurs de votre seigneur, octroy, continants divers poincts et articles,
en quoy les dits du mestier dessu dit, sont obligé,
des quelles la teneur senfuict et cause monsieur le prevost a trouvé convenable pour decorer le service
divin de ordonner que les dits dudit mestier de la confrerie en serqut faire et porter torches en al
procession
ne que obtemperant a la dit ordonnance dudit siegneur, ils n’ont voulu laisser comne prest, non
seulement de accompli ledit mandement
Mais tout ce qu’ouparant s’est observé à l’entretienment du dict service divin touchant ladit confrerie
et l’autel de Sainte Catherine, cause que lesdits doyen et gouverneurs de la dit confrerie ont prus
l’hardiesse de supplier a votre personne de vouloir aggreer et consentir les mesmes poincts, articles et
instructions, et que pour la commodité du temps et opportunité plaise a votre seigneur d’octroyer ce
que les dits supliantes ont trouve decent et convenable pour maintenir la franchyse de leur dict mestier
en votre ville, des quelles premiers poincts votre seigneur trouvera apres et celles que les supplians
requerent par votre seigneur accordé, ce faisant votre seigneur ferat bien
Copie pour appostille
Ceux de notre loix de Poperingues voiront ceste, pour nous en dire leur advis faict audit lieu Folio 169
le xxde de juiny 1607 et estoit signé Nicolays, Abbé de St. Bertin
Plus bas estoit escrit
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Veu par les baily, bourghmaitres, eschevins et conseaulx de la ville de Poperingues le contenu de
ceste requeste et les articles pour le renouvellement d’octroy y joincté et obeyssans a l’ordonnances de
monsieur le reverend abbé de St. Bertin, sieur temporel de la notre ville y marginee,
declarent pour leur advis, qu’ils ne trouvent que du tout prouffictable et convenable le benefice de
l’octroy par les suppliants requis, remettant l’effect de ce, a la meure dispoion de sa reverende
paternite et seigneurie faict en chambre de la loix le xxj de julliet 1607 et estoit signe Mazeman
Dessou les estoit encore escrit
Monseigneur accorde les poincts icy representer d’ont seu feront ledit d’octroy, faict en l’hostel
abbatial du dict St. Bertin le 15de d’8bre 1607 et estoit signé Cochet secretaire
Poincts et articles que les supplians requerent a votre paternité de confirmer et renouveller les viefs
statués et restrictions de la ville ceure touchant le mestier cousturiers accorder et octroyer par
messeigneurs de bonne memoire sieur Anthoine Vandeberghe et sieur Geraerd DeHamericourt
distinctement prelats de St. Bertin.

24 juni 1607 – Carolus Maes, bisschop van Ieper Op 25 december 1605 werd Carolus Maes bisschop van
Ieper benoemd maar hij werd pas op de 24ste juni 1607
gewijd. Hij was toen 48 jaar oud. Zijn vader Jacob Maes
was raadsheer in de Raaad van Brabant en zijn moeder was
Aleidis van Thurn und Taxis. Hij werd licentiaat in beide
rechten te Leuven. Lang bleef hij geen bisschop van Ieper.
Op 2 november 1610 werd hij bisschop te gent benoemd.
Hiernaast Carolus Maes zoals hij gebeeldhouwd werd op
zijn praalgraf in de St. Baafskathedraal te Gent.
En Eversam
Carolus Maes, bemerckende dat sijn bisschopsdom ende ’t capittel van St. maertens geen
grote goederen besaten, oochde welhaest om die te verrijcken. Ende, alsoo het clooster van
Eversam alsdan in armen staet stont, door denbrant ende verwoestingen, dieder ten tijde vande
geuserie geschiedden, verders omdat den prelaet tot nu toe, weynige herstellingen er aen deed
verrichten, als oock omdat hy maer weynich religieusen hadde, vercolchde dien kerckvoocht
in 1608, de vernietiging van het voornoemde cloostere. Hy versocht ten hove, dat die abdye in
verval soude verclaert zyn, ende desselfs goederen aen syn bisschopsdom ende capittel
souden gegevrn worden , midts dat men jaerlicx aen den abt ende sijne religieusen, hun leven
lanck, een redelick pensioen betaelde.
Den abt, sulcx vernemende, versochte terstont aen het magistraet der stede ende casselrie van
Veurne, om gesaemdelick dienvoorstel tegen te wrcken.
Het magistraet stont sulcx toe, omdat soo een fraey clooster niet en soude vernieticht wesen.
Alle wederspracke die men tot dies voor den dagh conde brnegen wiert benutticht.
28 juni 1607 – Voetboog gekocht - Uitspraken
Cornelis Clorilus es ghecondemneert te bethalen Jacques vande Bilcque de somme van iij
pond xviij schele parisis reste ende in de vulle betalinghe van meerdere schult van coope ende
leveringhe van een voetbooghe ghegroot op cedulle gheasseert ende de costen
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Gheleyn Quaghebeur es ghecondempneert te betalen Eloy Moreel de somme van twaelff
ponden gooten reste van coope ende leeverynghe van een lyarden vilcke – ghegroot op
cedulle ghecasseert ende costen
Een liarden vilcke = liaerden = appelgrauw
Vilcke = vrouwelijk veulen

50D – 1607 - 21 juli 1607 – Geen recoignoissance voor de Sint Bertinuskerk
De hernieuwing van het octrooi op de bieren
Op vertoogh ghedaen by burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe an tcollegie
vande raeden der zelver stede
hoe dat mynen eerweerde heere van Ste. Bertins - temporeel der zelver stede - zoude
quytschelden de recoignoissance by zyne eerweerde verkregen vanden nyeuwe letteren van
octroye vande extraordinaire assysen op de wynen ende bieren van haerlieden hooghheden
vercreghen,
zonder verband van eenighe recoignoissance, vut zonderlinghe redenen haerlieden
voornoemde hoogheden daertoe ghemoveert - mids in plaetse vande omschreven
recoignoissance - by den thresorier dezer stede, betaelende jaerlicx - vut den ontfanck van
dezelve assysen ten proffyte proffyte van de Ste. Bertinskerke, de somme van vyftigh guldenen, den tyd van
vier jaeren - termin vande zelve octrooye De voornoemde burghmeesters ende schepenen ende raeden daerup tsamentlick delivereerden
ende aldaer ghezien ende voorgelesen het disposityf van de zelve letteren van octroye
inhoudende de quytscheldinghe vande vooroemde recoignoissance, hebben geresolveert niet
gehouden te wesen, dannaff eenighe recoignoissance te geven - nyet meer ten behouve vande
voorseide kerek van Ste.Bbertins dan anderssins
Actum ten camere den xxjste july 1607
21 juli 1607 – Bestuur – 50 D
Ter vergaederinghe vande bailliu,burghmeesters ende schepenen raeden ende hooftmannen
van de elff houcken deser stede den xxjste july 1607
es geordonneert dat van nu voordan waght te houden binnen de barieren met xx personen
elcken naght onder tbevel van een wethoudere deene naght ende
eenen raedt dandere naght
ende buuten de barieren vier mannen in elcken houck ter dispositie vande hooftmannen
lastende elken landsman daertoe te obedieren den hooftman ende te deoen e waght op de
boete
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van drie ponden parisis van elk persoon
waerinne ter hoftmannen geloof werden op haerlieder rapport ter beginnen de voroseide
waght den xxiijde lesten maendt
ende zoo wat eenighe zulcke diefven ende vagabonden by de waghtbevonden werden,
zalmen die apprehenderen ende bewegen an d'officieren
ofte die van de waghte binnen de barieren - geleed in vanghenesse omme de straffe ende
ppunitie gedaen te zynen naer de reghten ende placcaten
daerup staende.
28 juli 1607 – Hop - SAP 245
Saeterdaeghe den xxviij july 1607
Cristiaen Bollaert es ghecondempneert te betaelen Jacques de Wynckele de somme van xxx
pond parisis over de reste ende vulle beaelinghe van meerder schult van coope ende
leverynghe van hoppe - Ghegroot op cedulle - ghecasseert ende costen

Jacques Wydood es gehcondempneert te bethalen Jacques Pannekoucke de somme van
zeven ponden vijf schele thien penninghen grooten van coope ende leveringhe van hoppe,
payement xv pond xi schel parisis – ghegroot op cedulle – ghecasseert ende de costen
10 september 1607 – De diefte van de biebuuken – Processen SAP 118 – nummer 7

Intendit
Te vragen ende examineren Guilaumes Le Lor upde onderschreven poincten ende artickelen
Alvooren of Leloor niet wel en heeft gheweten dat de drie biebuycken tzynen huuse
ghebrocht ende hem vercocht by Jaecques Houvenaghele opden vijde ende viijde van dese
maendt by hem Houvenaeghele ghestolen waren
midts dat hy Guilaulmus wel wiste dat den zelven Houvenahghel egheen bien en hadde hem
toebehoorende
ende indien den zelven Guilaumes tzelve ontkent
omme hem te convicipieren ware gheradich hem vooren te houden dat de zelve biervaeten
tzynen huuse specialick inden nacht zyn ghebrocht gheweest.

18

Item dat hij Guillaumes eene vande zelve biervaten daer te voorent hadde ghezocht te coopen
jeghens de wedewe van Maillaert DeRoo wanof hy gheboden hadde met noch een zuver
bievat acht guldenen alswaer by hem tzelve bievat wel mochte bekent zyn.
Ten anderen oock dat hy tzelve bievat ghecocht heeft onder de helft vande juste weerde
vandien waerute wel was te presumeren dat tzelve hievat ghestolen was.
Te vraghen oock of den voornoemde Guilaums gheene bievaten meer ofte andere goedynghen
jeghens den voornoemde Houvenaeghele ghecocht en heeft.
Te vragen ende examineren de zelve Houvenaeghele op alle de zelve poincten ende artikelen
daertoe dienende.

Informatie preparatoire ghehouden opden xde septembris 1607 by den amman
inde absentie van de bailliu op de diefte van ij ° 2 ° biebuycken ghestolen ten hove van Joos
de Byzer opden 7de september 1607 snachts

Joos de Byzer landsman ender houtwercker van zynen handel, oudt 43 jaren ofte
daerontrent, oorconde op eedt, ondervraecht, verclaert waerachtich te zyne
dat op onze Lieve Vrauwe dach gheboorte laetsleden snuchtens tzynen huuze ghecommen es,
Jan de Schot vraghende om een van zyn bievaten te coopen om over te houden,
ende als zy tsamen quamen tot de plaets daer de bien stonden,
hebben ghevonden datter twee gheweert ende ghestolen waren –
twelck by deszelve Schot ghezien,
zeyde dat de ghene dieder noch waeren hem niet en dienden overzulcx en deden
gheen coopmanschap daer naer alzoo de kynderen van de deposant ghynghen tot anden tuun
vanden hove,
hebben daer ghevonden een partie hazelnoten, de welcke ghezien hebbende zyn ghecommen
ter plaetse daer de bien stonden midts zy thien of twaelf honderd noten op de plancke daer de
bien stonden, gheleyt hadden,
hebben ghemerct dat haerlieden noten van ghelycken ghestolen waren
cause dat zy op haerlieden vader, den deposant riepen,
zegghende onze noten zyn oock ghestolen ende duust teghen een van de zelve die U
biebuucken ghestolen hebben –
wij hebben hazelnoten gevonden by onzen tuun, ’t welck by den attestant ghehoord es
ghegaen tot den zelve tuun daer hy een hand vol noten ghevonden heeft ende voorts gaende
naer de Provenstraat heeft onderweghe te diversche plaetsen noten ghevonden tot dat hy
ghecommen es tot ontrent de hove van Andries Houvenaghele
daer hy heeft ghemoet Daneel Demey met zyn waeghen welcken men alzoo hy zach, den
affirmant lancx de erde luusteren, vraechde hem wat hy daer maecte,
twelck den attestant hem vertelde heeft hy De Mey ghezeyt jeghens den deposant.
Ghebeur hout u gherust - tis een vrient zoucken - keert met my wederomme
naer twelcke den affirmant hoorende is ghekeert zonder alsdan breeder onderzouck te doene des anderen daechs is des nuchtens ten huuze van de deposant
hem zegghende dat hem dochte dat hy wiste waer sdeposant biebuucken waren –
by dat hy wat daer af ghehoort hadde van Matthys Brool die tzelve zeyde te hebben ut de
monde van Georges LeLor
ende de deposant die noch te bedde lach opstaende zeyde hy Adriaen dat hy verstaen hadde
by de ghene voorseide dat de zelve deposant bievaten waren ten huuze van Guillaume Le
Lor, cause dat hy beede tzamen met hemlieden medgaders Jacob van Damme landsman,
ghegaen
zyn tot de huuze ende hove vande voornoemde Guillaume die als noch te bedde was,
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ende heben de zelve Adriaen ende Damme de huusvrouwe van de zelve Lelor ghesproken
(midts den deposant gheen walsch en verstaet) ende naer de zelve
bievaten ghevraecht –
ghelyckende - zoo de zelve Damme ende Adriaen den deposant daernaer verhaelt hebben,
dat de zelve vrauwe daer af niet en wiste ±iddelder tyt es den zelve Guillaume opghestaen ende es binnen dezen oock meeghecommen
den voornoemde George Le Lor zegghende .
Ick weet wel waer dat de biebuucken zyn
ende gaende tot ten ende vande keer ofte daer ontrent,
heeft drie ydele buucken ghebrocht danaf hy deposant terstont de ij bekende voor de zyne an
zeker merckelicke teeckenen
te weten den eenen waer naer de outste bien gheweest hadden was ghemaeckt met werfven
pelen ende was van fatsoene lanck ende smal met een plat cobbekenbom ende van binnen
was hy met eenen langhen viercanten tap - boven ront - deur welcken tap zoo men ghemeens
doet zyn cruus ghesteken was
Den andere buuck was van fatsoene ende maecsel ghelycken ghemeens de buuck maect maer
was wat wyder dan de voorgaende ende was van binnen van fatsoene als de voorgaende alles zoo hy de zelve ghedecifieert hadde jeghens de voornoemde Damme ende Schot noch
opde wech wezende ende den deposant hem Guillaume doende vraeghen
wat hy an die buucken quam –
zeyde dat hy die ghecocht hadde
jeghens Jacques den zone van Andries Houvenaghel,
die de zelve aldaer ghebrocht hadde snuchtens voor den daghe ofte ontrent de dagheraet ende hadde daer toen noch een bievat ghecocht voor neghen ponden parisis
daer op hy Guillaume hem Houvenaghel de jonghe
zeyde ghegheven te hebben zes ponden parisis
ende was hem noch drie ponden parisis schuldich ghebleven –
ende verclaerde voorts hy Guillaume dat hy ten ancommen vande zelve jonckman met de
voornoemde buucken vraeghde
waer hy die ghehadt hadde
midts hy wel wiste dat zynen vader maer een vat en hadde
daer op hy zeyde dat de jonckman hem gheandwoordt heeft dat hy die hadde ghehaelt te
Proven daer hy ze hadde met zeker persoon gemeene hadde
gheen breeder onderzouck noch ondervraching doende
Sluut hiermede zyn depositie
toorcnde zyn handteeken ten daghe ende jare als boven

Guillaume Lelor landsman van zynen style out 58 jaren ofte daerontrent, verclaert dat
Jacques Houvenaghel de zone van Andries
es gehcommen ten hove van hem
affirmant vrijdaechs den 7de septembris 1607 des avonts ontrent den acht heuren ende alzo hy
die speekt vraeghede wie daer was zeyde de zelve Houvenaghel dat hy een bievat te coopen hadde ende vraechde of den
affirmant

20

tzelve coopen wilde ende aloo zy eens waren van de coop voor vier ponden thien schelle
parisis zeyde den zelve Houvenaghel
dat hy des anderen daechs snuchtens noch ij vaten brynghen zoude die hy noch hadde te
Provene ghemeene met zeker persoon aldaer welcke ij vaten den zelve Houvenaghel sdaechs daer naer snuchtens met de zonnen opganck
gebrocht heeft ende zyn van dezelve ij van ghelycken gheaccordeert den affirmant
die coopende zes ponden parisis daer op
metgaders op den andere voorgaende buuck hy deposant hem Houvenaghel gaf vj pond
parisis te weten een vlaemsche pistole -vijf azen te licht –
en zeyde den zelven Houvenahgel dat hy des nuchtend zoude commen om de rest van zijn
ghelt dat hy nochtans niet en heeft ghedaen.
Ende verclaert dat tzynen huuse ghecommen es Joos Debyzer met Jacob van Damme ende
Adriaen Verschotem vraghende de zelve om biebuucken te ziene ende gaende tot achter de
keete, heeft er drie ghehaelt ende waer de zelve die hy ghecocht- headde jghens de
voornoemde Houvenaghel ende waren gheydelt – van welcke drie den voornoeme Joos de ij
verkendt heeft voor de zyne ende verclaert den deposant dat de zelve ij by hem Byzere voor
de zyne verkendt waren – de ghone die hy sdaechs te vooren snuchtens jeghens den
voornoemde Jacques ghecocht hadde
Slutende hiermede zyn depositie
Toorconde zyn hadteecken

Helene, de huusvrauwe van Guillaume LeLor, voorgane ghetuughe verclaert als
den voorgaende deposant ende zonderlinghe nopende het coopen van de drie bievaten jeghens
den voornoemde Jacques Houvenaghel de zonde van Andries
Ende dat den voornoemde Byzer met Jacob van Damme ende Adriaen Verschote ghecommen
es den zondaechs vraeghende naer biebuucken die versch ghecocht waren ende van die die
Guillaume haer man hemlieden toochde dat de voornoemde Joos de ij voor de zyne verkende
ende dat de zelve ij waren deghene die haren man sdaeghs te vooren ghecocht hadde jeghens
den voornoemde Jacques
Zecht voorts dat zy van sdaechtgs te vooren by straetmare verstaen hadde dat Joos de Byzer ij
bievaten ontvremt waren ende de weduwe van Maillart deRoode eene, ende was de zelve
straetmare cause dat haren man de zelve iij alleene gheleyt hadde zonder by den anderen te
legghen ende voorder niet wetende
Sluut hare ghetuughenesse.
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Jossyne, de wedewe Maillart de Roode, oud 46 jaer ofte daerontrent, oorconde op
eedt ondervraeght ende gheexamineertverclaert warachtich te zyne dat zondaghe laetstleden, wezende St. Bertinsdach den 5
september 1607 –
thaeren huuze ghecommen es eene simpel vrauwe ofte dochter die men ghemeenlick
ghenaemt Zotte Marye, vraghende om inde scheure te slapen – dat de deposant haer toeliet – ende des nachts al late
(zo niet te weten te wat heure) by dat de deposant in haren e’ersten slaep was)
is de zelve Zotte Marye ghecommen, stekende op de deure van de deposant ende roupende:
Staet op! Hier is een man inde scheure die my ghenaect heeft an myn anzicht – ghy moet op
staen ende commen naer de scheure –
Twelcke de deposante zeer qualick heeft durfven doen –
Emmers duer dimpostiniteyt van de zelve Marye – heeft hare bayke anghesteken ende es
ghegaen in de scheure – vraghende wie daer was –
Ende alzoo zy tzlve tot ij of driemael vraeghde, heeft gheoord iemandt haer andwoorden,
zegghende: ick bent, Jossyne –
Zoo dat de affirmatie naer de zelve stemme ziende – wert gheware ende zach dattet was
Jacques Houvenaghel, den welcken zy zeyde
Wel Jacques, wat moet ghy daer, gaet naer huus off comt in huus ende slaept by den knecht,
wat maect ghy daer?
Ende dezevle marye zeyde andermael tot de deposant: hy heeft een bloote rapier –
Twelck hy Jacques hoorende es ghecommen vande tas met zyne bloote rapier –
Dewelcke zy attestant ziende – vraechde: Wat hy maect ter zulker heure aldaer met zyne
bloote rapier
Zeyde: Ick zal de scheede in de scheure ghelaeten hebben ende alzoo de affirmant h”eur
lastich viel ghecreech hem jacques eindellicke int huus ende liet h’em slapen binnen den
huuze –
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Des anderen daechs inden nacht een langhe pooeze met haer huushezin te bedde gheweest
hebbende – heeft ghehoort haer hont eene bas of ij geven ende hoorde de zwynen in de weyde
– ut de stallen ghebroken – lopende al tieren lancx den hove –
Ter welcke tyt zy opghestaen es ende vutgaende ziende naer haer voorseyde beesten
ende daer naer de scheure en es niets ghewaere gheweest dan commende van de zelve scheure
heeft ghezien dat haer een vat bien ghestolen was ende dat Kaerelken, den broder van Jacques
Houvenaghel over den tuun schreedt,
zodner te ziene dat de zelve Karelken iet drouch – oock en zach ten zelven tyde niemandt
meer –
niet wetende offer iemandt vooren ghynck ofte niet –
dan zendende de affirmant naer Adriaen du Hamée
(wien deen heflt van de voornoemde bien toebheoorde)
den welcken ghecommen zynde –
hebbben ghevolcht de trarie ofte stap vande ghene die aldaer gheweest hadden
ende hebben ghevonden datter waren ij personen die recht naar thof van Andries
Houvenaghel, vader van de voornoemde Jacques en Karelken ghegaen
zyn ende hebben t’ stap aldaer verloren –
Verclaert voort dat de voornoemde Adriaen ende zyn huusvrawue haer gheseyt hebben dat zy
alst dach gheworden was –
hebben tzamen breeder onderzouck van de zelve stap ghedaen –
merkende dat den eenen stap cleen was ende den ander groot ende hebben merckelick ghevonden dat ij persoonen ghecommen zijn van voor Adriaens huus
deur zijn hoftot den huuze van de deposant ende keerende zijn ghegaen van achter zijn huus deur zijn
bilcque ende alzoo voorts ghegaen deur de bosschen
Ghevracht of niemant voor tzelve bievat ghebooden hadde – zecht at –Guillaume LeLor daer
af gheoden hadde van beede de bese daeraf dat vat noch het beste was – acht guldens in
presentie van de voornoemde Adriaen du Hamee
Verclaert de zelve de voornoemde niet te hebben willen laten dan alleenlick voor thien
guldens
Ende zonder voorder te weten
Sluut haer depositie.

Aldus ghehoord, gheedt ende gheexamineert ten daghe ende jaere als boven my als
wetschepen
Toorconde Ellieul
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24 september 1617 – Een pot bier in de Magdalene – Processen – SAP 118 - 4 - nummer 3

Informatie preparatoire ghehouden by den bailliu inden name vande heere ten laste van
Rogier vande Fontaine nopende zeker ondegelicke propoosten by hem gheprofereert

Maeyken de huusvrouwe van Mahieu Verscheure,
oud 30 jaren ofte daerontrent
oorconde op haren eedt ondervraecht
verclaert dat haerer in goede
ende verssche memorie es dat tharen huuze ende herberghe by de cappelle te Magdalene
op den dach van St. Michiel laetstleden ghecommen es
Rogier vande Fontaine,
Vraghende naer eenen pot biers
corts daer naer zyn daer oock ghecommen Willem Decuper ende Mahieu Creus,
dienaeren vande heere, de welcken ziende de voornoemde Rogier zittende
zeyden jeghens elckanderen: Een goet man!
Rogier dat hoorende ende hem willende excuseren
zeyde dat hy daer ghecommen was om Maheu Verscheure sdeposants man te vermogten
om zeker tiendeschoven met zyn waghen in te halen
daerop de dienaers zeyden hoe naer heb dy hier de gheheele hoochmisse ghezeten? –
dat hy loochende ende niet min zeyde -

Ick hebbe den zecte van de messe ende van de paepen en van al dier angaet
ende alzoo de voorseide dienaers hen tzelve hervraechden
heift hy Rogier by het zelfve tot diversche rezyen daer toe voughende
dat hy den zecte hadden van de papen ende als hy niet hebben en zoude
dat hem de papen niet gheven zouden –
blyfvende hy Rogier zoo langhe vermanen de voornoemde lelicke woorden tot dat de
voorseide
dienaren eene verbeuren gehstelt hebben –
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zegghende en laet ons niet meer daer af spreken –
die eerst meer daer af vermaenen zal
die zal verbeuren een dozyn eyeren
al bereet ter tafel welcke verbeurte
nietjeghenstaende - heeft den zelve Rogier niet ghelaten de zelve propoosten te vermanen
zoo dat hy noch tot ij mael toe de zelve eyeren verbeurt heeft
ende niet breeders wetende sluut haer depositie den 28ste decembris 1607
toorconde haer teeken
by laste Maeken + Verscheure

Willem de Cupere dienaer vande heere – oudt 48 jaeren ofte daerontrent oorconde by eede gheexamineert
deposeert dat hy opden dach van Synte Michiel laetsleden
met Mahieu Creus hadde gheweest ten huuze van Jr. Bossaerd,
weert ter herberghe ghenaemt tReepken
omme te onderhouden of binnen de tyt vande hoochmesse aldaer gheene drynckers en waeren
ende zynde van daer ghegaen naer thuus van Mahieu Verscheure, weert te Magdalene,
daer zy vonden Rogier vande Fontaine zittende inden voorvloer vande huuze
welcke Rogier den deposant ende de voornoemde Mahieu ziende zeide: indien ick een canne hadde, ick zoudt ulieden brynghen
daer op de andere zeyden:
Indien wy drincken willen, wy cryghen wel een canne biers
daerop Mahieu zeyde jeghens den voornoemde Rogier hoe cant, hebdy hier de gheheele hoochmesse ghezeten?
twelck hy Rogier lochende
ende zeyde dat hy daer ghebeyt hadde naer de waghen vande weert om tiende te hoven zegghende bovendien deze woorden in forme ofte dierghelicke:
ick hebbben den zect vande messe ende vande vespers oock ende van de papen tzelve te diversche tyden itirerende
ende alzoo desen deposant met zynen consort
hem daeraf blameerden en heeft niet op ghehouden van tzelve altyts te repeteren
tot dat hy met ghemeene consent eene verbeurt ghestelt hebben van eene dozyne eyers
indien hy Rogier oft iemandt anders meer zulcke propoosten sprack, welcke verbeurte niet
jeghenstaende en heeft
noch neit ghelaten de voorseide enorme propoosten te zegghen ende daer by te persisteren
ende niet breeders wetende sluut zyn depositie
toorconde zyn handtteeken

Mahieu Creus, dienaer vande heere, oudt ontrent L jaren – 50 jaren
oorconde op zynen eeddt gheexamnieert, verclaert hem in goede memorie te zyne met Wim
Decuper voorgaende deposant
op den dach van Ste. Michiels laetstleden gheweest thebben ten huuze van Mahieu
Verscheure voor den noene ontrent den tyt vande hoofmesse alwaer zy
ghevonden hebben Rogier Vande Fontaine inden voorvloer
zegghende hy deposant hoe naer hebdy de gheheele hoochmesse ghezeten
daerop hy zeyde ick en doe, ick en hebben ghebeyt naer Scheures waghen om tiende te hoven
daerop hy affirmant zeyde
zoudt ghy dan tiende ghehooft hebben binnen den tyt vande hoochmesse?
andwoorde hy Rogier daer op - wat passtick opde hoochmesse, ick hebben den zect vande
hoochmesse ende vande dienst ende vande papen oock
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welcke proposten hu attestant hem vervraghende heeft de zelve andermael naectelick
vutghesproken ende noch naectelicker dan te vooren
ende heeft dsen woorden ncoh daer naer te diversche tyden verhaelt tot dat zy te wten den deposant ende de voorgaende deposant - met den zelven Rogier over een
ghedreghen hebbben dat indien hy Rogier tzelve meer zeyde
zoud verbeuren van elcke rrezye een dozyn eyers, welcke verbeurte niettegenstaende heeft
tzelve noch dickwils verhaelt ende alzoo de verbeurte
gheincureert ende neit breeders dien angaende wetende sluut zyn depositie
toorconde zyn handtteecken den 24 september 1607
aldus ghehoordd gheeedt ende gheexamnieert ten daghen ende maend als boven
my als wetschepen toorconde - Ellieul
20 oktober 1607 – Keuren nopende de wijn – SAP 470
Indoen der wijnen
Nieuw statuyt noopende het indoen vande wijn, ende bieren soo cleen als groot mits het billiet
van de thresorier van xx 8bris 1607
Gheordonneert ende gestatueert bij mijn heeren balliu, burghmeesters, schepenen ende
raeden der stede van Poperinghe, dat de ghemeene inzetene der selve stede niet vercoopende
ofte ventende eenighe bieren voortaen sullen moeghen idnoen soo wel groote als cleene
bieren thaerlieden slete, mits danof lichten billiet van de thresorier ende betaelende over trecht
van accijsen 30 schele parisi van elcke tonne, half, quart, meerder ofte minder vaetjen naer
advenante, verbiedende alle de brauers haerlieden huusvrouwen, cnapen ende die van
haerlieden huusgesin, eenighe bieren te laten lichten vut haerlieden huusen ofte brauwerien
zonder te ziene toestaende billiet van de thresorier op de boete van xij pond parsiis ten laste an
de braurwere ende iiij pond parisis ten alste van de gonne die de selve bieren lichtende ofte
doende lichten zonder billiet als vooren ende verbeurte van de selve bieren, blijfvende niet
min het voorgaende statuyt in zijnde vigeur ende van weerde, ten laste van de weerden,
weerdinnen ende alle andere devoorseyde bieren vercoopende ende tappende ter vente
consenterende alle andere inwoonders voortaen haerlieden slete in t doen den wijn in vattjens
ofte in tonnekens, mits danof lichtende billiet vande thresorier
Folio 194
En hem betaelende twee stuvers van elcken stoop ende boeten van vj pond arisis van elck
stuck ofte vattjen groot ofte cleen, ofte bedeelen de voorseyde boeten eenderde den
aenbringher, ende andere twee derden ten proffiete van de heere ende sullen van nu voortaen
alle de weerden, weerdinnen, tappers ende alle andere inzetenen byer indoende ofte wijn
lichten billiet van de thresorier, snuchtens ten neghen uren tot den elfven ende naer noenen
van de twee uren tot den vyer uren
Actum ter camere den xx 8bris 1607 ende ghepubliceert te halle ghebooden der selve stede
den xxj ste der selve maendt en was ondertekend J. Mazeman
Toorconde Phl. Raulé
22 oktober 1607 – Sin-Omaars op de Nieuwe markt – Halmen – beschadigd stuk
Jan Bollaert heift ghecocht jeghens de voornoemde personen Matheus ende Jaecques, zoo
over hemlyeder zelven, als machtich over hemlyeder huusvrouwen, vut drachte van tinhouden
vande procuratie hier boven ghementionneert – een erfgrondt ligghende ter nieuwe mart deser
stede onder de materyalen van de cooper daer wylent Jacques de Muelenaere te woonen
plach, ligghende langhes tPeperstraetken – van oosten metten ovorhoofde op de voorseide
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mart – streckende achterwaert langhes tvoorseide straetken totter erfve van wylent Antheunes
de Wally – van westen den zelven Wally – belast met i schelev deniers parisis tsjaers den
heeren ….
Het is dus Jan Bollaert die het erf koopt waar alter de herberg Sint-Omaars op komt.
12 november 1607 – Jacques van Reninghe koopt erf in de Noordstraat - Halmen

Jacques van Reninghe heeft ghecocht jeghens dheer Franchoys Seneschael priester ende
pastor van Onse Lieve Vrauwe kerk te Poperynghe
als machtich bij procuratie over Jan Bytevynck filius Jan ende Marye De Tuen,
zyne huusvrouwe,
blyckende by procuratie der stede van Ypre ende in date van den xix october 1607 den zeghel
van voochden der voorseyde stede in dobbelen stert daer an vuthanghende ende opden ploy
gheteekent Pieter van Broucke,
te weeten van den helft van eene verbrande hofsteede ligghende op de Noortstraete met
ghelyck deel in de materiaelen alsnoch daer op ghebleven tusschen derfve van Matheus De
Sieuse ende van wylent Fransoys De Leghere, ghelast met Fonsier rente ten proffytte van
de heere deser heerlickhede
Vorts zuuver goedt,
Ghegheven over ij schele parisis te godtspennynck
Xij schele parisis te lyfcoope
ende van principaelen coope de somme van twaelf ponden grooten vlamsch tvoorseyde te
betaelen zuuver ende ghereet ghelt
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dies belooft den voornoemde Bytevynck den coop te gharanderen van alle opcommen
swaerigheyt tzij van lasten, verbanden ende andersins
aldus ghehalmpt met erfve op den xij november 1607
Dezelfde dag kan van Reninghe ook het ander deel kopen van het erf op de Noordstraat. …
Denzelven van Reninghe heeft ghecocht jeghens Tanneken wedewe van
Paschier Back te weeten dander helft vande hiervoor vercochte erfve ligghende op de
Noortstraet.
We denken dat daarmee het erf dat momenteel bekend staat als ‘Skindels’ gekocht werd door
de familie van Reninghe.
12 november 1607 - Halmen - erf op de oude markt – beschadigd stuk
Cornelis Pieren heyft ghecocht jeghens ? ende zyne huusvrouwe Catherine tderde deel van
een verbrande erfve
en een gelyck deel in alle materialen gheleghen op de oude marct deser steede ghenaemt ?
ghemeen met de kynders van Nicolays Babelaere ende Caerle vander Doene
ghelast de helft int byleven ande huusvrauwe van Nicolays Babelaere ter cause van Jaaq
vander Doene haer eersten man
streckende van vooren de gheheele erfve vander voorseide mart - achteraert de voorerfve tot
inde beeke
ende vorts plach te trecken over de beeke
totter erfve van Cornelis Pieren dewelcke achteerfve - te weeten tsvercoopers advenant den
voorseide
cornelis te cornelis daer hy woont ende van dander zyde derfve van wylen Cornelis vander
Doeneghelast de gheheel erfve met ij schele vj deniers tsjaers den heere
ende vorts met tvoorseide byleven zonder breder last dachterstellen te zuuveren by vercooper totten jaere 1607 incluus ende es ghegheven omme de somme van derthien ponden grooten
vlamsch tvoorschreven advenant in erfve ende catheyl emmers alzulc
17 november 1607 – Ton Bier – SAP 245 - Processen uitspraken
Meester Joos Pijl es ghecondempneert te bethalen Jacques Wydood de somme van xij pond
parisis van coope ende leverynghe van een tonne biers, ghegroot op cedulle ghecasseert ende
costen
Jan vande Clyte es gehcondempneert te bethalen de zelve Wydood de somme van xij pond
parisis over de leverynghe van een tonne biers – ghegroot op cedulle ghecasseert ende costen
De weduwe van Christiaen Liebaert es ghecondempneert te bethalen de voornoemde
Wydood de somme van xij pond parisis over leveringhe van een tonne biers ghekent by de
verweerdereghe op cedulle ghecasseert ende costen
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Sieur Pieter van Damme d’oude es ghecondemneert te bethaelen Jacques Wydood de somme
van xij pond parisis van coope ende leveringhe van een tonne biers ghekent by Ellueil over de
verdediger, al op cedule gheasseert ende costen
Marx Vande Weeghe es ghecondemneert te betaelen de zelve Wydoodt de somme van xxiiij
ponden parisis van coope ende leveringhe van twee tonnen biers ghegoet up cedule hgeasseert
ende costen
Jooris Vellaert es ghecondemneert te bethalen Jacques Wudood de somme van xij pond
parisis van de coope ende leveringhe van een tonne biers ghegoet op cedule gheasseert ende
costen
28 november 1607 – De herberg Spaingne – SAP 245
Swonsdaeghs den 28 november 1607
Michiel Drouvain, hem wetweerdich ghemaeckt hebbende alhier te Poperinghe, es
ghecondempneert te betaelen Robert Dufloucq de somme van xlviiij pond parisis van
vutcoope van de herberghe van Spaingne
alle behoorelick bewijs van betaelinghe payement ende es noch den voorseide Drouvain
gheordonneert den heescher te ontslaene jeghens Pieter van Damme filius Matheus, ter
cause vande paght vande voornoemde herberghe van Spaeingnen volghende het contract
onder sverweerders handteecken rustende onder Nicolais Tlam
Ghegroot op de copie vande voornoemde contracte ende costen
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10 december 1607 – Erf in de Leverstraat – Halmen
Franchois Diedeman heift ghecocht
jeghens Henderyck van Belle eende jeghens Germeine zyne huusvrauwe
item jeghens Anna van Belle zyn zustere ten deesen present
zoo over hemlyeden zelve als over Marye van Belle huerlieder zustere,
de zelve Anna gheasisteert met Pieter Ellieul in deesen haren bystaenden voocht
ende de procuratie over de voorseide Marye es ghepasseert voor de stede van Ypre in date
vanden derden november 1607 - den zeghel van zaken daer op ghedrucke ende onderteekent
F. Bommelaere te weeten alzulck recht, causie ende actie als zylyeden ende elck van
hemlyeden respectivelick hebben inde erfve met de materyalen daer eertyden thuus gheleghen
heift van mijn heer Henderyck Ghyselbrecht metghaeders de zelve catheylen staende op
derfve vanden disch - emmers zulck recht als zy daeranne hebbende streckende de
voornoemde hofstede van vooren te Leverstraete achterwaert tot inde schipvaert, de
noortzyde derfve van Jan Ghyselbreecht, de zuutzyde derfve vanden disch van Ste. Bertens
ghelast met penninckrente ten proffytte vanden heere deser steede ….
17 december 1607 – ’t Leeuken - Halmen
Jaecques van Renynghe
heeft ghecocht jeghens Caerle vander Doene ende jeghens Jacquemynken zijn huysvrouwe,
’t derde deel van den erfve ghenaempt tLeeuken
Ligghende ten Oude Mart, ghemeene met de kynderen van Nicolays Babelaere ende
Cornelis Pieren,
by coope jeghens Pieter Craeye, met ghelyck deel in alle de materyalen daerop staende ende
ligghende,
streckende de gheheele erfve van vooren ter mart, achterwaert tot in de beeke,
van oosten Cornelis Pieren ende van westen wijlen derfve van Cornelis vander Doene modo
den vercooper
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De president ende raedslieden van de ertshertoghen van Oostenryck , hertoghen van
Bourgoigne, van Lothry, van Brabant etc. grave van Vlaenderen,
gheordonneert in vlaenderen den eersten deurwaerder vanden zelven Raede hier op verzocht,
saluut
vute dien dat ons gebleken es dat Franchois Thille, eertyts eerwaerdere van den hove,
ut crachte van sekere letteren van voluntaire condempnatie alhier gepasseert
opde constraincte vanden vyfften penninghe onder de clausule de zelve te blijfvene
executoire,
niet jeghenstaende verjaerthede by Augstyn de Baerdemakere
ten profite van Baltasar vande Beke, procureur van dezen hove,
den xde january
xvc xc ix ende delzen executoireale daertoe
dienne,
naer dien hij den zelven Baerdemakere ten versoecke vande voornoemde Vanderbeke
gesommeert hadde te huuze ende persoone van Joos Duflouy in Westvleteren
metten welcken den voornoemde Baerdemakere inwoonende was,
mits zijne absentie ten fine hij aenden voornoemde Vanderbeke betaelen zoude binnen zeven
daghen ende nachten naer date van dien de somme van twintigh ponden grooten vuer vier
jaren crois van eene rente van vijf ponden grooten tjaers – den pennynck xvjde
’t laetste gevallen den xide january xvkc vijfve op peyne van executie en danoff in handen
vande selven Flouy ghelaten billiet
ende overmits den zelven Baerdenmakere in ghebreke bleef den heesschre te voldoene hadde
dezelve Thille – verzoucke hem op de ij° iij° ende iiij° daghen juny int voorseyde jaer
getransporteert binnen Poperynghe, alwaer hy by gebreke van eenighe gereedt goedynghen
onder burghmeestere, schepenen, cuerheers aldaer ghesaisiert hadde tot recourvre van de
vornoemde achterstellen de constraincte daeranne clevende ende de wettelicke costen
daeromme alreede gheschiet ende noch te gheschieden
de naervolghende partyen van goedynghen op de welcke de bovenschreven rente
gheypoticquert was
doende de voornoemde wethoudere interdictie ende verbot van heurlieder hoochheden weghe
van niet te staene ofte consenteren over eenighe vercoopynghe, belastynghe, transpoort,
alienatie, nterfvenesse ofte ervenesse van diezen ten ware metten laste voroschreven op peyne
van nulliteyt en alle costen, schaden ende interesten an hemlieden te verhaelene
hemliede danoff behoorlicke acte met specificatie vande partijen van goedynghen
telbetene

een huus staende int Ghervelgat binder voorseyde

stede op gront van ‘t gasthuys aldaer voor v pond parisis
sjaers chins
met eene brauwerie daer neffens met eenen schoonen keldere, hast ende steenput,
maer andersins ydele ende zonder eenigh alm ofte ander catheil welcke brauwerie staet op
zynen eyghenen grondt ende erfve, groot twintigh roeden ofte daer ontrent,
streckende van de leverstrate oostwaert tot ande Schipvaert,
van noorden an thuus ende erfve Pieter Declercq
ende van zuuden an thuus ende erfve van de weduwe van Jan Daten,
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belast int gheheele met eeene rente van zeventwintich ponden parisis tsjaers den pennynck xvi
de boven de voornoemde vyf ponden grooten tjaers ten profytte van de weduwe ende hoirs
van wylent Jacques Proventier,
nogh eene behuusde hofstede metten woonhuyse, scheuren, stallynghen, zwyncot ende
andere ghebruucksaemheyt, groot onder boomgaert, garzerie ende winnende landt vyfthien
ghemeten ofte daer ontrent metten catheylen daerop staende,
streckende de zelve hofstede ende landen van oosten an ’t leen van Andries de Bucq,
zuut byden eersten overdragh ende schipvaert van Poperynghe
ende vanden westen an tlandt van tgulde vanden heylighen sacramente van Sinte Bertens
aldaer jeghenwordelick in pachte gehauden by Vincent Dekemeulx
ende belast met eene voorrente van achthien ponden parisis tjaers den penninck xvide
ten profyte vande hoirs van Pieter Moeiaert
ende nogh met xij pond parisis den pennynck als boven ten behoeve van Cornelis Pieren
Van welcken voornoemde saisissen by Thille d’insinuatie dede ten persoone vanden
voorseyde Baerdemakere
ende mits hy in gebreke bleef den heescher te voldoene
hadde hem opde x° xk-j° xij° daghen van junio voorseyt getransporteert naer Poperynghe
alwaer hy naer de hoochmestyt
te plaetsen ordinarie van publicatie
naer tverlaeten van tclocxken present de zelven vermoeten Guillame Rouvroy, burchmeester
van Poperynghe voorseyt ende meer andere bystanders ghedaen hadde ten eersten
kerckghebot daerby te kennen ghevende dat men de voornoemde goedynghe wezende erfve
ende gheen leen subhastatie ende decrete te coope was biedende met drye zondaechsche
kerckgheboden van xiiij daghen te xiiij daghen achtervolghende sonder interruptie ende eene
keersberrynghe volghende ordonnantie van dezen hove daerby voeghende dat tvoornoemde
huus in de Ghervelgatstraete in pachte ghehouden was bij Jan Declercq voor xxxiiij pond
parisis tjaers eenen termyn van vyf jaeren, teerste jaer ingegaen te meydaghe laestleden,
zonder pachtbiref ende de voorseyde brauwerye dat die stont ledigh ende buuten pachte, doch
dat de rente van zevenentwyntigh ponden parisis tjaers op bede bezet maer een jaer verachtert
en was te meye alsdoen oock laetstleden ende de voorseyde ghelycke rente oock maer een
jaer te baefmesse dat te vooreyt hoort
aengaende de voornoemde hofstede ende landen dat de zelve laghen gemeene ende onverdeelt
met drye ghemeten toebehoorende Jacques van Houcke tYpre de welcke dyre ghemeten zyn
quite erfve
anders dan in sheeren rente zoo hij verclaerst,
oock dat den zelven volghende tverclaers an u ghedaen bezoet was
zijn wel mede utter hant te vercoopen
dater plecke daerop de husynghen waeren staende metten boomgaert end garslanden groot
zeven ghemeten en half ofte daer ontrent,
waeren ligghende al an een ende van oosten, zuden ende westen noorden
soo inde haghen als inde dreve beplant met veele schone boomen
onder iepen ende esschen, hondert ende diere abeelen, popelieren ende wulgen

ijc xlvi appelboomen, peereboomen, prumelaers ende
keersselaers,
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iiij xx ij ende dat de resterende landen ligghen beoosten ende benoorden de
hoove zijn alle zaeylanden, ligghende oock alle an een, preter onder half ghemeten in pachte
was houdende Francois Wydoot ende Andries van Haute,
Voorts dat de voorzeyde hofstede ende landen groot tsaemen xviij gemeten in pachte
ghebruickt waeren byden voornoemde Dekemaulx voor xi pond parisis tjaers elc ghemet
zuuver ghelts - danof den pacht nogh deurt zeven jaeren, - teerste ingegaen te baefmisse
aldaer laetstleden, zonder datter pachtbrief afgemackt was,
de rente vande hoirs van Pieter Moejaert ende Cornelis Pierin,
beede maer een jaer verachtert, mits een pachter de zelve in dimunitie van pachte gezuvert
hadde, zoo hy hem verclaert
Hebbende van al tzelve geplact eenen brief ande deure van t’papenhuus te Poperinghe,
present den voornoemde Vermote ende al ghelicke,
gesonden voorzeyden Vandenbeque, procureur omme van de pilaire van ‘s graven casteel
geaffixeert te worden doch hy hadde ten zleven xij_ juny van tvoornoemde kerckghebodt
d’insinuatie ghedaen ten persoone van de voorseyde Baerdemaekere ter presentie alsvooren
tot Westvleteren ten huise voornomt
ende hy nogh in ghebreque bleef, hadde hem de xxiiij, xxv ende xxvi juny voorseyt
ghetransporteert binnen Poperynghe voornoemt alwaer hy naer den hoochmestyt ter plaetsen
voorschreven
present Jacques Jan Crispiaen Mannyn, ende andere bystaenders ghedaen hadde tweede
zondaghs kerckeghebodt
daer by verclarende als by tvoorgaende, metgaders oock volghende trappoort vanden
ontfanghere van myn heere van Sint Bertens
dat de voornoemde brauwerie belast was jeghens den heere van Poperynghe inde helft van
xxiiij pont x schele parisis ende de helft van eenen cappoen tjaers, verachtert van vier jaeren,
tleste xvic viere,
de voornomde hostede ende landen in vijf myten en half van de ghemete tjaers , verachtert
van zes jaeren – ’t laeste te baefmisse xvjc viere voorseyt, conforme een billiet by hem
overgeleyt met affixie van plackbrieven ter plaetsen ende inder manieren voorschreven ende
den xxvkste juny voorseyt danof gedaen d’insinuatie an Baerdemaekere binnen Westvleteren,
de welcke hem verclaersde de partie lants te coope gestelt thebben omme tdecreet te
stremmen, maer verstaende dat den coop onderbleven was, hadde hy hem opde xiij°, ix° july
anno als boven anderwarf gevonden binnen Poperynghe doende aldaer naer de hoochmestyt te
voorseyde platsen, ter presentie van Loys Makeblyde, meester Jan Mazeman ende ander
bystanders het derde ende laetste zondagh kerckghebodt ghevende dar by een ieghelick te
kennesse open xij july voornoemt ten elven heuren voor de noene in de herberghe van den
Pellicaen
binnen Poperynghe houden zoude de keersberrynghe op de
vercoopynghe van de voorseyde goedynghen op de naervolghende conditien
te wetene dat men eenen ieghelick zoo tot instellinghe ende verghooghynghe van de
voornoemde huuse ende brauwerie zijne toebehoorten als vande voorseyde hofstee met
ghelaets
ontfanghen soude solvent ende rcthcant zynde mits stellende souffsante zekere
ontsteken een ghecondempneerden ten ware by hem promptelick namptieerde
welck hoochsel zoude moghen geschieden met zes ponden parisis smaels,
wel meer maet, niet min,
betalende van lyfcoop op elcke partie zyn advenant in xij pond eens
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ende van godtspennynck oock zyn advenant in xxiiij schele parisis als naer de weerde van
elcke partie
onghemindert de principale somme
ende dat in handen van hem executeur soo langhe als de bewyzen vande decrete onder hem
berusten zouden,
ende daer naer in handen van de greffiers van den hove ofte vanden opperclercq vande greffie

totten wysdomme van
van decrete excluus met expresse conditie
oock dat een coopere soude bheouden tzynen laste alle kerckelijcke heerelicke ende
onlosselicke ceynsen sonder eenighen afslach op heurlieden coop maer zouden een coope
andersins in dezen onvermindert gelevert worden
vry goet om vry ghelt, ghelt thenden mate
thende ghelde
Overzulcx zouden de coopers daerop moghen laen staen
indient hemlieden goet dunckt in minderynghe van heurlieden coop
tcapitael vande losbaere renten dewelcke hemlieden met de verloopen van diere ende van
andere renten ende cheynsen boven verhaelt
ghecort zouden worden van de pennynghen van heurlieden coop naer rate van tyde totten

wysdomme van de
Lettern van decrete wel verstaende nochtans dat indien vande
voorseyde achterstell eenigh quytschelt ofte moderatie viele,
dat tselve zoude wesen ten proffytte nvaden ghecondempneerden
soo van ghelycken den ghecondempneerden volghen zoude de pachten baten ende andere

prouffytten danof gheprecedeert voor de date van de erfvenesse ut crachte vande
lzen van decrete zoo verre datter expresselcik viel pretensie vande crediteurs dies soude de
voornoemde crediteurs haerlieden pretensien moeten te kennen gheven binnen zes weken naer
date der zelver keersberrynghe op peyne danof versteken te zyn ende blyvene
soude oock een cooper an heurlieder penninghen gheworden evenwel tcapitael rest tverloop
naer rate van tyde van alle costen ende onlosselicke renten heirboven ghespecifieert staende
naer date vande keersberrynghe ende gheduerende den processe te optwyzen van de decrete
eerste te voorschryve gecommen goet ende deuchelick verclaerst souden worden te wetene
doncosten renten ofte cheinsen, jeghens den ponden xxtich ende de losbare lyfrenten,
douaerien ende andere pensioenen naer advenante dat die gheconstitueert was indien een prys
daerby verclaerst stont,
De verkoper hangt nog eens – op svrijdaechs den xxix july bij het derde kerckgebodt – zijn plackbrieven op aan de schepenkamer en aan de herberg de
Pelicaen en sturt nog eens zijn brief eveneens naar Baerdemakere in Westvleteren.
Na drie weken constateert men dat Baerdemakere nog niet betaald heeft en dus constateert
men ‘deffault’ en komt men tot versteekende den defaillant van allen exceptien ende weiren
En kan men effectief over gaan tot de verkoop bij kaarsbranding.
Het is Jacques Baelde die de publicatie op de ordinaire plaatsen gaat doen
Naer de goddelicken dienst ende tclepperen van thallecloxken ter presentie van de mamen
ende met Jan Mazeman greffier van de voorseyde stede metghaders meer ander bystaenders
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Daarbij had Baelde een plackbrief geafficheert an de kerckduer van Ste. Bertens binnen
Poperinghe en de andere doen afficheren by Jan Persebilck ande duere vande halle
metsghaders an den kerckduer van St. Jans aldaer – ende oock ten Onse Lieve Vrouwen
Hebbende opden xx october 1606 tvornoemde kerckegheboodt gheinsinueert anden soone
vanden voorschreven Baerdemaeker binnen Westvleteren ende boven dien ghezonden eenen
plackbiref anden voornoemde Vanderbeke procureur omme hij hem ande pliairen van tgraven
casteel te doen afficheren al volghende trelaes by den zelven Baelde onderteekent ten deesen
ghesien den x de marty 1607.
Den zelven daeghe heeft den zelven Vanderbeeke over hem ofte zynen commandt ghestelt
Op den vij july 1607 compareerde voor burchmeesters ende schepenen der steede van
Poperinghe in vierschaere, Michel Monbroot, duerwaerere van den hooghen raede tot Ghendt,
verzouckende dat de voorschreven hofsteede emmers den proprietaris vande zelve hofstede,
zoude met alle solempniteyten naer costuyme, onterft weesen, vut crachte van de proceduren
vande decreete hier int tlanghe gheroert ende dar naer erfven als last verhoogher meester
Jacob Canen, advocaet der voorseyde raedt, ende overmits dabsentie van den voorseyde
Canen is vanghelycken ghecompareert Gilles de Roede inde vierschaere, tooghende opene
letteren van procuratie omme de zelve erfvenesse te ontfanghen over ende vuter naeme vande
voorseyde meester Jacob Canen te ontfanghen ende volghende, heeft de amman der
voornoemde steede inde absentie van den bailliue als heer, al wettelicke met de roede van
justitie en andere solempniteyten daer inne gheobserveert - ontvut ende onterft den voorseyde
Michiel Monbroot, duerwaerder, hem presenterende met de proprietaris vande goede ende
daer in geerft den voornoemde Roode ten proffytte als vooren
Ghedaen ter kennesse van Jan Fobert, burchmeester, Jacob Roelens, Jan de Schottere,
Fransoys Kerne, Loys van Goosteene ende Nicolays Devos schepenen der voorseyde stede
Actum den vij july 1607 voorschreven
My toorconde
LMakeblyde

24 december 1607 – Halmen – Hofstede ter oude markt
Andries de Muelenaere heift ghecocht
jeghens Gheleyn de Pape ende jeghens Isabeau zyn wyf,
item jeghens Cathelyne de dochter van Daneel Canin, vervanghende huerlyeder mede
consorten de zelve Catherine gheassisteert met Pieter Ellieul in desen haeren bystaenden voochd
te weeten eenen verbrande hofsteede gheleghen ter oude mart deser steede daer eertyden
Daneel Canin woonde, groot twaelf roeden en half
danoff tvierde van dien competeert Guilleaume van Beuren ende een xij deel inde
voornoemmde hofsteede
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Frans Moeraert modo by coope Clays Heyerman welck twee deelken worden hier
ghereserveert - ende vutghelaeten
streckende de gheheel erve vander mart achterwaert tot inde schipvaert - van noorden
d'aldynghen van Jacques Baert
ende van zuuden Jacob Canin mode de ontfangher van adnotatien over haerlyeder hoocheden
- zuuver goedt ende onbelast - ghegheven omme twaelf pont thien schellynghen grooten
vlamsch hemmlyeder advenant ende deel in de gront ende erfve metghaders ghelyck
deel in de materiaelen
1607 – Verkoop van erf op het Vroonhof – Halmen
Joos Connaert heeft ghecocht
jeghens den zelven Joos Denys inde zelve qualieyt
een erfve ligghende op tVroonhof onder de catheylen van Jaeneken Vermaerle daer den
cooper jeghenwoordelick woont, streckende van vooren tVroonhof totachter ander erfve
vande vercooper
Ende de aeldynghen van Jan Godduut nu toeghecommen by coope Jan Fobert ende Willem
Devos
De zuutzyde thuus ende erfve van de voornoemde Fobert aldaer hy woont ende vorts met
eenen ghanck streckende tot de Honsgracht
De noortzyde d’erfve van Clays Merlevede causa uxoris
Vorts zo heeft de cooper eenen vryen erfachtighen waterghanck van vier voeten en half breet
lopende achter stal vanden voorschreven Fobert ende tusschen derfve van den vercooper ende
de aeldynghen vande voorschreven Jan Goddunt omme byden cooper van zyne erfve tot de
Honsgracht te gheraeken,
ghelast de voornoemde erfve met xiiij schele anden disch van Ste. Bertens jaerlicx scoopers
last ende vorts met een huure van zeven jaeren waannoff teerste jaer verschynen zal
baefmesse 1610 voor xvjl tjaers de loopende jaerschaere tscoopers proffytte ende dit al omme
de somme van een hondert en vyfendertich guldens van xl ponden tstuck te betaelen met
ghereeden ghelden
Aldus ghehalmpt over erfve dach ende date voorschreven met v schele parisis te
godtspennycnk ende x t xij schele parisis te lijfcoope al tscoopers laste
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[1r°]
Item van Jan VERHAEGHE vanden erfve inden Leverstraete daer het stedehuuskin
plach te staene, tot drie ponden parisis tsiaers, vuer tjaer 1597 tot ende metten jaere
1607 incluus zynde elleven jaeren comt hier over tXIste vande XXtich ghevallen te bamesse XXXIII £ pars.
Item van Jan BERVOET over den pacht vande twee recksteden1[1] in Onser Vrauwe
Reckhof groot van erfve XVI roeden, metsghaeders trecht vanden weighe tot zes ponden
parisis tsiaers hier over de baemesse 1606 ende 1607 - XII £ pars.
Jan DE SCHOTTERE over den pacht vanden thiensten deele vander erfve liggende
up de Nieuwe Maert sonder zyn huus tot XXVIII s. parisis tsiaers vallende altyts te
baemesse comt hier over de bamesse 1607 - XXVIII s. pars.
Item van Franchoys DE SCHOTTERE over den pacht van drie roeden erfve ligghende inden
Papestraete, tusschen derfve van Franchoys voornoemt ende derfve van wylent Franchoys
VERMOTE tot V s. parisis siaers over de jaeren 1597 tot ende metten jaere 1607 tlaetst
ghevallen te bamesse 1607 ist tXIIste van XVI
- III £ V s. pars.
Item van Jan FOBERT over den pacht vanzeker erfve inde Wellynckstraete liggende
in drie vierendeel lants ghemeene metten voornoemden FOBERT, Jan MOERAERT ende
andere tot drie ponden parisis tsiaers comt over tjaere 1607 ghevallen te bamesse - III £ pars.
Item Jan DE SCHOTTERE, over derfve van wylentVictoor BAEFS, ligghende inde
Elsenbrigghe Straete tot XX s. parisis tsiaers comt over de bamesse 1607 tIIII van XII - XX s.
pars.
Item van Christiaen BUETEN, over pacht vander erfve inden Elsenbrigghe Straete wylens
toebehoort hebbende Cristynne SVYSERS tot XL s. parisis tsiaers comt over II jaer tlaetst
1607 tVde van IXe - IIII £ pars.
[1v°]
Ontfaen van Jan VANDEN GOESTEENE, over pacht van terfveken upde Waetoe straete
voortyts toebehoort hebbende Jan DE HARDE, tot XLII s. parisis tsiaers vallende te bamesse
over tiaer 1607- XLII s. pars.
Andre ontfanck vande landspachten vande landen ligghende inde elleven
houcken buuten baillien ende port deser stede van Poperynghe
Eerst inde Oosthouck
Ontfaen vande weduwe van Andries DE NUWELAERE over den pacht van twee ghemeten
en half ende xxv roeden lants ghenaemt den Houckdyck over tiaer ghevallen te baemesse
1607 tVII van IXe comt - XXII £ pars.

1[1]

een reckstede : een plaats waar laken werd gerekt.
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Item van Maillaert PIEREN, over den pacht van een half ghemet ende vyf roeden lants in
een partye van acht lynnen lants, tot drie ponden X s. parisis tsiaers over twee jaeren tlaetste
1607 tIIIIde van VII comt - VII £ pars.
Jan VAN ZUUTKERCKE over den pacht van vier lynnen lants ghenaemt het Turflant over
de bamesse 1607 comt hier - X £ pars.
Edewaerthouck
Item van Mynheeres Jan BEYENS, over den pacht van een lynne lants inden voornoemden
houck daer de Ghilde Pit inne staet, tot XL s. siaers over tjaere 1607
- XL s. pars.
[2r°]
Ontfaen van Jan VAN FEGGELEN2[2], over den pacht van een lynne mersch tot IIII £ parisis
tsiaers over de bamesse 1606 ende 1607 ; tlaetste3[3] van zynne pacht
- VIII £ pars.
Item van Daneel VAN DAELE, gheseit KARREMAN over den cheyns van onderhalf ghemet
lants ligghende inden voornoemden houck, streckende metter zuutzyde langes dYperstraete
tot VIII £ parisis tsiaers over tjaere 1607 comt
- VIII £ pars.
Jan VAN ZUUTKERCKE over den pacht van een ghemet ende LII roeden lants tot
X £ parisis tsiaers vallende ter termynne van baefs daeghe, over tiaer 1607- X £ paris.
Aangaende I lynne lants ligghende inden voornoemden houck de zelve en es noch niet
ghevonden4[4]dus hier
- niet
Haeghebaert Houck
Ontfaen van Machieu DE LA BARRE over pacht van vier lynnen lants inden
voornoemden houck tot X ponden X s. parisis tsiaers vallende te baemesse over de reste
van tiaer 1606 IX £ VII s. parisis ende over de bamesse 1607 X £ X s. comt tsaeme- XIX £ XVII
s. pars.
Item van Kaerle RABBAERT* over den (*in linkermarge : modo Clais DE VEY)
pacht van II lynnen lants, tot III £ X s. parisis tsiaers over tjaer 1607 comt hier- III £ X s. pars.
[2v°]
Ontfaen van Jan FOBERT over den pacht van (in linkermarge : modo Jan DE BERT)
I ghemet ende XL roeden lants ligghende inden voornoemden houck tot zeven ponden parisis
tiaers den hoop over reste vande bamesse 1606 VII £ parisisende over tiaer ghevallen te
bamesse 1607 VII £ comt tsaeme tVde van - XIX £ pars.
Item van Pauwels BOSSAERT over den pacht van acht ghemeten lants ligghende in
diversche perseelen inden voornoemden houck totLIIII £ parisis tiaers rest vande bamesse
1606 X £ XIIII s. parisis ende over de bamesse 1607 LIIII £ parisis comt tsaemen- LXIIII £ XIIII
s. pars.
Angaende tVIde van onderhalf ghemet lants (in de marge : ?) ligghende inden voornoemden
houck ghemeene met de hoirs van Jan VAN POTTELSBERGHEvan tzelve en es, noch gheen
proffyt ghecommen dus hier - niet
Item van Franchoys LOOSSEUR over pacht van II ghemeten en half ende XLIII roeden lants
inden voornoemden houck in twee partyen tot VIII £ parisis tghemet es schuldich van
voorgaende jaeren met tiaer 1606 incluus L £ parisis ende over tiaer 1607, XX £ parisis ende
comt alle tsaeme ende es
- LXX £ pars. - tVde van VII
Item van Jan DE BERT metsenaere over den pacht van vyf lynnen ende LVI roeden
lants over een jaerschuere ghevallen te bamesse 1607, tVIde van VII comt- X £ pars.
2[2]

de interpretatie van deze afkorting blijft onder voorbehoud.
we vermoeden dat de auteur hier aanvankelijk ‘tVIde’ schreef, en dat nadien omvormde tot ‘tlaetste’.
4[4]
de interpretatie van deze afkorting blijft onder voorbehoud.
3[3]
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Item van Joos BORTHIER over den pacht van drie ghemeten ende LIII roeden lants inden
voornoemden houck. Item noch vyf lynnen ende XXtich roeden inden zelven houck
met noch LXXV roeden mersch inden Edewaerthouck tot XLII £ parisis tsiaers
den hoop rest van de bamesse 1606 21 £ parisis ende over de bamesse 1607 XLII £
comt tsaeme- LXIII £ pars.
tlaetste jaer loopt vanden oude pacht
[3r°]
Den zelven Joos BORTHIER over den pachtvanden Weecken Muelen Wal5[5] up de
Nieustraete6[6]groot LX roeden, tot XX s. parisis tsiaers comt over tnaer 1606 ende 1607
tsaeme - XL s. pars. - tVde van VII
Item van Ghelein QUAETGHEBUER, over den pacht van I ghemet lants tot zeven
ponden parisis tsiaers over de bamesse 1606 ende 1607 tsaeme - XIIII £ pars. - tVIde vande
VII

Item van Jan DE LANGHE, over pacht van een half ghemet lants tot III £ x s.
parisis tsiaers over tjaer 1606 ende 1607 comt tsaeme - VII £ pars.- tVIIIde vande IXe
Item van Machieu GARBELDON over den pacht van een ghemet lants, tot thien
ponden parisis tsiaers over de jaeren ghevallen te halfmaert 1605 ende 1606 tsaeme
XXVI £ parisis ende over tiaer ghevallen te bamesse 1607 XII £ parisis comt tsaeme - XXXVIII
£ pars.
Item van joncvrauwe Caetelynne WAELS over den cheins van vichtien jaeren van I ghemet
lants ghenaemt Svakendriesch tot vyf ponden parisis tsiaers vallende altyt te bamesse over de
jaeren 1601, mettiaer 1607 incluus maekende zeven jaerenes XLIste jaer vande Ltich - XXV £
pars.
Item van Anthone COPPEYN, over den pacht vanden onderhalf ghemet pretere vier
roeden lants tot XIII £ X s. parisis tsiaers over reste vande voorgaende jaeren tlaetste 1606
XXIII £ VI s. parisis ende over tiaer ghevallen te bamesse 1607 XIIII £ parisis comt
tsaeme - XXXVII £ vi s. pars. tIste vande VII
[3v°]

Wipperhouck

Ontfaen van Jacob DE BRAUWERE, over den pacht van drie vierendeel lants tot zes ponden
parisis tsiaers comt over II jaeren tlaetst 1607 ghevallen te baemesse XII £ pars.- tIste van
VII

Item Jan DE MEY over den pacht van I ghemet lants ende XV roeden, over een jaer ghevallen
te baemesse 1607- tVIIIste vande IXe - VIII £ pars.
Boeschepe
Item van Nicola WAVEREIN over pacht van een half ghemet ende XVII roeden lants
ligghende inde voornoemde prochie tot vier ponden paresis tsiaers over reste vande bamesse
1604 XX s. ende over tiaer 1605, 1606 ende 1607 XII £ parisis comt tsaeme - XIII £ pars.
Hellehouck

5[5]

de Weecken Muelen Wal kunnen we tegenwoordig situeren bij de Molenwal (een café).
de Nieustraete : de Benedictijnenstraat, in de volksmond ook gekend als het Bakkerstraatje of
Colaertstraatje ; volgens stadsarchivaris W. TILLIE waren in de omgeving van deze straat vroeger kleiputten.
Wellicht verklaart deze onstabiele kleibodem ook het voorgaande toponiem (voetnoot 4). In het verlengde van
deze straat ligt de Westouterstraat. Op de kaart van Sanderus was dit de Bellestraat.
6[6]
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Item van Jan DE BRUINE over een jaer pacht van I ghemet lants up de CasselStraete tot
zeven ponden parisis tsiaers over reste vande bamesse 1605 XX s. parisis ende over
tiaer 1606 ende 1607 XIIII £ parisis comt tsaeme- XV £ pars.
Item van Gillis DE ZAEGHERE* over pacht (*modo Jacques ROSIRÉ) van II ghemeten
XX
IIII V roeden lants tot XII £ parisis tsiaers resteert XXIX £ IIII s. van voorgaende jaeren tlaetste
1606 daer up Jacques ROSIRÉ moet betaelen XIX £ parisis ende over de bamesse 1607 XII £
parisis comt tsaeme dat wy ontfaen hebben - XLI £ pars.
Item vande weduwe Jacques PROVENTIER over den pacht van LII roeden mersch tot XL s.
parisis tsiaers comt over tiaer 1607 - XL £ pars.
Item van Cornelis PIEREN ofte zynen pachter over den pacht van I ghemet lants tot VIII £ X s.
parisis tsiaers comt over tjaer 1607 - VIII £ X s. pars.- tIIIIde vande IX
[4r°]Tzwynlant
Ontfaen van Jacob TALUUWEE gheseit STOF over pacht van I ghemet lants ligghende onder
de voorseide heerelichede over de bamesse vanden jaere 1607 tIIIIde van VII VI £ X s. pars.
Schoudermonthouck
Ontfaen van Jan PUETEVYNCK over pacht van twee ghemeten IIIIXX roeden lants ghenaemt
den Proost tot XVI £ parisis tsiaers over reste van voorgaende jaeren tiaer 1606 begrepen
XXXVI £ IIII s. ende over tiaer 1607 XVI £ comt tsaeme
- LII £ IIII s. pars.
tlaetste van zynen pacht
Item van Jacob VERSCHAEVE over den pacht van drie ghemeten en half lants tot XX £
parisis tsiaers over de bamesse 1607 XX £ pars. - tlaetste van zynen pacht
Item van Heindryck QUAETGHEBUER, over pacht van een ghemet ende zeven roeden
lants tot vyf ponden parisis tsiaers over de bamesse 1607 tlaetste van zynen pacht - V £ pars.
Item van Anceel GUES over den pacht van onderhalf ghemet ende XX roeden merschlant
tot XVIII £ parisis tsiaers over een jaer ghevallen te bamesse 1607, IIIe vande IXe - VI £ pars.
Item van Pieter QUAYBUER, over pacht van I ghemet lants tot VI £ parisis tsiaers over
een jaer ghevallen te bamesse 1607 comt hier VI £ pars.
Joris DE CORTE over den pacht van tzeste van een ghemet lants ligghende inden
voornoemden houck, tot XXXII s. parisis tsiaers over tiaer 1607 tIIIIde vande VII XXXII s. pars.
[4v°]Hipshouck
Ontfaen van Machieu COEMELCK over den pacht van drie perceelen lantswannof tIste es
een ghemet tander I lynne in eenen bilck van twee ghemeten Item noch een half ghemet
ligghende in een meerder stick tot XIIII £ parisis tsiaers rest over de jaeren 1605, 1606, XXVIII
£ parisis ende over tiaer 1607 XIIII £ comt tsaeme XLII £ pars.
Item van Jacques FLOOR over den pacht van een half ghemet lants ligghende inden
voornoemden houck tot XL s. parisis tsiaers comt over de jaeren 1604 ende 1607 incluus
maekende vier jaer tVde vande VII VIII £ pars.
Item van Pieter DE BOUVRE (?) over pacht vande helft van IX ghemet lants afghewonnen
by decrete inden Raed van Vlaendre, over te acterstellen ende principael van rente ligghende
up tvoorseide goet, tot zeven ponden parisis tsiaers tghemet, comt over de jaeren 1606 ende
1607 tsaeme LXIII £ pars.
Item Ghelein QUAETGHEBUER over pacht van onder half ghemet ende XXXIII roeden lants
tot vyf ponden parisis tsiaers comt over tiaer 1605, 1606 ende 1607 XVI £ parisis
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Item van Joris VYSAGIE over den pacht7[7] van tvoorscreven lant over de bamesse ende es
nader hant betaelt dus hier
niet
Item van Heindryck ADRIAEN ende Pieter LORIDAN over pacht van drie parceelen van
lande tIste I ghemet tandere vyf vierendeel ende drie roeden ende tderde onder half ghemet
tsaemen drie ghemeten ende I vierendeel tot XXII £ parisis tsiaers den hoop over tiaer 1607
XXII £ pars.
Eeckhouck
Ontfaen van Jacques VAN RENYNGHE over pacht van IIII lynnen XVI roeden lants tot XII £
parisis siaers over tiaer 1604, 1605, 1606 ende 1607 tsaeme XLVIII £ pars.
Ontfaen van Jan VAN HOUCK over pacht van IIII ghemeten en half preter XV roeden lants tot
XV £ parisis tsiaers over tiaer 1607 ende over reste vande voorgaende jaeren XXXIII £ parisis
comt tsaemen XLVIII £ pars.
[5r°]
Ontfaen van Cristiaen KESTELOOT over den pacht van LII roeden mersch tot L s. parisis
tsiaers over de bamesse 1607 L s. pars.
Pieter MASSEAU over den pacht van II ghemeten ende drie vierendeel lants tot XIX £ parisis
tsiaers over de jaeren 1604 ende 1605 XXXVIII £ parisis ende over tiaer 1606 ende 1607
XXXVIII £ parisis comt tsaemen
LXXVI £ pars.
tIIIIde van VII
Item van Jan DOBBELE8[8] over pacht van onder half ghemet ende vier roeden lants
tot vyf ponden parisis tsiaers over de baemesse 1607, V £ parisis ende over reste vande
voorgaende jaeren VI £ parisis comt tsaemen
XI £ pars.
Hamhouck
Ontfaen van Ghelein VAN DAMME over pacht van zeven vierendeel lants tot
XIII £ pars. tsiaers comt over tiaer 1607
XIII £ pars.
tIste van VII
Ontfaen van Mahieu COURTOYS over pacht van twee ghemeten ende XV roeden lants
tot X £ parisis tsiaers over de bamesse 1607 VI van VII comt X £ pars.
Item van Guillaumes CAUWERAEN over pacht van vijf ghemeten een lynne ende LXVII
roeden lants tot XXXIII £ X s parisis tsiaers over de bamesse 1607 comt tVde van VII XXXIII £
X s. pars.
Item van zelven over den pacht van VII ghemeten en half lants inden voornoemden houck
tot XXXVIII £ X s. parisis tsiaers wesende de hypoteke vanden disch van een rente van
XXXVI £ parisis tsiaers comt hier over de bamesse 1607
XXXVIII £ X s. pars.
Item van Jacob LUCCAS over den pacht van IX ghemeten een lynne XXVIII roeden
lants tot LIIII pont parisis tsiaers comt hier over reste van tiaer 1605 ende 1606 LXX £
C
X s. ende over de bamesse 1607 LIIII £ comt tsaeme I XXIIII £ X s. pars. tlaetste van zynen
pacht
[5v°]
Westvleteren
Ontfaen van Pieter DE WITTE over den pacht van vier ghemeten lants ligghende inden
prochie voorscreven tot XVIII £ parisis tsiaers hier over de bamesse 1607 de somme van XVIII
£ pars.
Item van Heindryck BLYECK over den pacht vande voornoemde landen over de tachterheyt
vande jaeren 1599, 1600, 1601 ende 1602 rest LVIII £ IIII s. pars.
7[7]

Deze alinea is volledig doorstreept.
Aanvankelijk schreef de auteur een andere naam ‘Colaert ......... ’ ; nadien werd deze naam doorstreept en
gedeeltelijk onleesbaar.
8[8]
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Item den voornoemden WITTE over den voornoemden Heindryck XXI £ pars.
Angaende vyf vierendeel lants ligghende inden voornoemde prochie van Westvleteren tzelve
als zoch niet ghevonden licht vague Den zelven WITTE resteert vande bamesse 1606 XXVIII £
X s. pars.
Peselhouck
Ontfaen van Jacob LUCCAS over den pacht van vier ghemeten ende een vierendeel lants
inde voornoemde houck in drie percelen tot XXXII £ parisis tsiaers comt over tiaer ghevallen
te bamesse 1607
XXXII £ pars.
tvide van ix
Ontfaen van Maillaert BUUCK over den pacht neghen vierendeel lants ende noch van vier
lynnen lants ligghende inde voornoemde houck tot XXXII £ parisis tsiaers den hoop over reste
van tiaer 1606 XXIIII £ parisis ende over de bamesse 1607 XXXII £ comt tsaeme LVI £ pars.
Jan TAVERNIER over den pacht van vierentwyntich ghemeten lants ligghende in diversche
perceelen inde voornoemde houck tot IC XLIIII £ parisis tsiaers over de tachterheit van tiaer
1605 ende 1606 IC LXII £ parisis ende over de bamesse 1607 IC XLIII £ parisis comt tsaemen IIIC
XVI £ pars.
[6r°]
Ontfaen van Pieter DE CLERCK over den pacht van I ghemet ende thien roeden mersch
ligghende neffens anderen tot XIIII £ parisis tsiaers comt hier over tiaer ghevallen te bamesse
1607 XIIII £ pars. tIste van VIII
Ontfaen van Franchois WYDOOT over den pacht van een half ghemet lants homel hof zynde
tot over reste van tiaer 1606 XII £ over de bamesse 1607 VIII £ tsaeme XX £ pars.
Waetoe
Ontfaen van Joos GERAERT over den pacht vande helft van een hofstedeken ligghende inde
voorseide prochie ghemeene metten gasthuuse deser stede tot XXX £ parisis tsiaers den hoop
over de bamesse 1605 over tpart vanden dische XV £ parisis ende over de bamesse 1606 XV £
parisis ende over de bamesse 1607 ghelick XV £ parisis comt XLV £ pars.
M
C
IIIen somme vanden ontfanck beloopt
I IX XXX £ XI s. parisis
[6v°] Ontfanck van taillie elsten
Ontfaen van Heindryck QUAEGHEBEUR van taillie van elste van een half ghemet ontbloot
in tiaer 1606 de somme van XVII £ pars.
Ontfaen van Jan VAN ZUUTKERCKE over de volle betaelynghe van taillie van elste by hem
onbloot up tiaer 1606 de somme van XXXIII £ pars.
Ontfaen van Joris DE CORTE over tonblooten van II lynnen elst lant van tiaer 1606 de
somme van XXXIIII £ pars.
IIIIen

somme vanden ontfanck beloopt

XX

IIII

IIII

£ parisis

[7r°]
Ontfanck van godspennynghen, vergaederynghen rondsdomme de stede ende binnen de
kercke van testamenten mysen van justitien, en van andere extraordinaere accidenten ende
proffytten ghevallen binnen den jaere deser rekenynghe
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Ontfaen van godspennynghen mysen van justitie boeten ende andere extraordinaer proffytten
ende emolumenten ghevallen binnen den jaer dezer rekenynghe ten voordeele vanden
ghemeenen aermen volghende de notitie by dischmeesteres van dien ghehouden edraeghende
de somme van LXIII £ X s. pars.
Item ontfaen byden voorscreven dischmeesters van alle het tghone dat zylieden ghegaedert
hebben inde kercke up sondaegen mestaegen ende alle heilighe daeghen metsghaders inden
ommeganck rondsomme de stede volghende de memorie by notitie van dien ghehouden
bedraeghende tsaemen de somme van IIC XXXIIII £ XI s. pars.
Ven

somme vanden ontfanck beloopt IIC IIIIXX XVIII £ I denier pars.

Somme totale vanden ontfanck vanden voorscreven somme bedraeght
s. VIII d. pars.

M

C

VII V LXVIII

£ VIII

[7v°] Vutgheven ende betaelynghen ghedaen by dischmeesters jeghens den voorscreven
ontfanck
Eerst betaelynghen ordinaer
Betaelt meesteres Anthone DE HAEMEL over zyn pensioen vanden tyt van zes maenden
als cappelaen vanden disch de laetste maentverschenen den latsten dach van jannywarius
1607 de somme van LIIII £ pars.
Betaelt den zelven dheer Anthone DE HAMEL over ghelycke pensyoen van drie maenden
verschenen den laetsten april 1607 de somme van XXVII £ pars.
Betaelt anden zelven HAMEL over ghecelebreert te hebben XII messen blyckende par acquyt
de somme van VI £ pars.
Betaelt den sangmeester als cappelaen vanden disch over zyn pensyoen den tyt van vier
maenden verschenen den XV november 1607 tot IX £ parisis de maent comt XXXVI £ pars.
Betaelt den pastoor van Sinte Bertins voor zyne obyten vanden jaer deser rekenynghe
de somme van VI £ XII s. pars.
Betaelt den amman deser stede over zyne bevelen ende andere diensten den disch ghedaen in
tiaer deser rekenynghe
VI £ pars.
Betaelt Pieter ELLIEUL als procureur vanden disch over zyn ordinaere pensyoen vanden
voorseyden jaer
VI £ pars.
Betaelt den pastoor van Sinte Bertins over zyn adsystentie ghedaen in tselebreren
vande jaerghetyden vanden disch vanden voornoemden jaere
LVII s. pars.
[8r°] Betaelt den coster over tluuden ende ghelicke adsistentie in celebreren vande zelve
jaerghetyden vanden voorseiden jaer
VII £ IIII s. pars.
Betaelt meester Gheeraert BERVOET als cirugien vanden disch over zyn ordinair
pensioen vanden voornoemden jaere
X £ pars.
Betaelt an Jan VAN TRECHT als cnaepe vanden dische over zyn pensioen ordinaer
vanden voornoemden jaere
VI £ pars.
Betaelt dheer Jan BAETEMAN over zyn adsistentie in tcelebreren vande jaerghetyden vanden
disch in tiaer deser rekenynghe
V £ pars.
Betaelt an Jan JACOBSOONE over leverynghe van was ten behoeve van jaerghetyden
vanden dische int tiaer deser rekenynghe de somme van
XII £ XII s. VI d.
Betaelt voor den wyn die gheschoncken was tot passchent voor de lieden
die ten heilighen Sacraemente ghyngen de somme van
V £ VIII s. pars.
Deerste somme van betaelynghen beloopt

C

XX

I IIII X £ XIII

s. VI d. pars.
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[f°8v°] Andere betaelynghen van broode ghelevert ten dische in tiaer deser rekenynghe
Betaelt Robert DU FLOUCK over leverynghe vande broode by hem ghelevert ten dische in
jaer deser rekenynghe by onder rekenynghe met dischmeesters ghedaen bedraeghende ter
XX
somme van
IIII VII £ XII s. pars.
Betaelt Joos COUVREUR over de leverynghe van broot ende bueter ghegeven de aerme
lieden blyckende par quyttantie by hem onderteeckent bedraeghende ter somme van
XXII £ pars.
Item van ghelycken betaelt de weduwe Jacob TRUDEYNES over de leverynghe van broot
par acquyt
III £ pars.
IIde

somme van betaelynghen beloopt

C

I XII £ XII

s. pars.

[f°9r°] Betaelynghen van zwynnen ende ander oncosten dien angaende ghedoocht in tiaer
deser rekenynghe
Betaelt Gheeraert VERMAERE over den coop van twee vette zwynnen de somme van
LXXIII £ pars.
Betaelt Ghelein DE ZACK over slaenen9[9] vande zelve zwynnen met zyn teercosten tsaeme
LVI s. pars.
Betaelt an Jan VANDE GOOSTEENE over den impost vande zelve zwynnen XXXVI s. pars.
IIIde

somme vande betaelynghen beloopt LXXVIII £ XII s. XIII d. pars.
[f°9v°]
Andere betaelynghen van laeken lynwaet10[10] bay tertein ende andere voerynghe omme
schaemel lieden metsghaeders over tmaeken vande zelve clederen ghedaen int tiaer deser
rekenynghe
Betaelt Jan BAELDEN over den coop ende leverynghe van III ellen lynwaet tot XI stuvers
C
delle comt
I XXII £ II s. pars.
Betaelt Walram DE BRYER over den coop ende leverynghe van een halfve reinker nele (?)
lanck XIX ellen tot L s. parisis delle comt daer in begrepen de vrecht XLVII £ X s. pars.
Item betaelt an Jan DE CNOOP over den coop ende leverynghe van XXVIIItich ellen en
half wit laeken tot XLV s. parisis delle comt
LXIIII £ II s. VI d.
Betaelt an Willem DE VOS van lynwaet
XVI s. pars.
Betaelt voor Maedeleene TCUENYNCX voor een paer coussen L s. pars.
Item betaelt an Gillis DE WAELE over den coop ende leverynghe van XXIXtich ellen root
laeken tot XLIX s. parisis delle comt
LXXI £ I s. pars.
Betaelt voor tkynt van Maillaert DE CUUPER een paer coussen
XXXII s. pars.
Betaelt voor lynwaet om de voerynghe van een brouck om een schaemel kynt XIX s. pars.
Betaelt voor tkynt van Jan RONCKIER voor een paer coussen
XLII s. pars.
Betaelt voor onderhalf elle baye om den rock te voeren van tkynt van Jan DE CUUPER
de somme van
LVII s. pars.
[f°10r°]
Betaelt voor de zelve voor een rock lyf schortecleet ende ander dierghelicke zaeken LIIII s.
pars.
Betaelt voor tdochterkin van Maillaert VAN DAMME voor een paer coussen XXXVI s. pars.
Betaelt an Jacques VAN RENYNGHE over leverynghe van laeken per bouck IX £ pars.
9[9]

Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek : slaen betekent ook doden, doodslaen, slachten
Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek : 1) fijn linnen. 2) ondergoed, hemd, bed- en tafellinnen

10[10]

46

Item betaelt voor drie laekenen dannof tIste es een wit laeken lanck XXXIII ellen drie quart tot
XXXII s. parisis delle comt LIIII £ tweede laekene es lanck
XXVIII ellen drie quart tot XLIII s. delle comt LXIII £ V s. tderde laeken es lanck XXVI ellen tot
XLIIII s. parisis delle comt LVII £ IIII s. Item voor tolle ende trecht LIIII s. Comt alle tsaeme
C
I XXVII £ III s.
Betaelt an Guilliamus PARMENTIER over tmaken van een brouck
X s. pars
Betaelt voor een paer coussen om een schaemel kynt
XXIIII s. pars.
Betaelt an Guilliamus VANDEN BUSSCHE over ghemact te hebben zeker cleers om de
schaemel lieden bedraeghende tsaeme
IIII £ XIII s. pars.
Item betaelt an Cristynne VAN RENYNGHES over de leverynghe van coussen ende ander
nootzakelicke cleederen ten behoeve vanden dische blyckende par billet by haer over
ghegheven bedraeghende de somme van
XII £ XIII s. pars.
Betaelt Jan FOBERT over de leverynghe van laeken coussen ende dier ghelycke zaeken
blyckende par billet by hem onderteeckent tsaeme vutbrynghende XXIX £ VII s. VI d.
Betaelt Jan MAERTEN over de leverynghe van lynwaet ende ander dierghelycke
wynckelwaere par billet
VII £ IIII s. pars.
Item noch betaelt over tmaecken van zeker clers metsgaeders over de leverynghe van coussen
om de aerme lieden tsaeme vutbrynghende blyckende par bouck
VII £ XIX s. pars.
C
somme vande betaelynghen beloopt
V LXXI £ XV s. pars.
[f°10v°]
Betaelynghen vande houdenisse vande schaemel kynderen wannof dischmeesters betaelen
deene helft ende gasthuusmeesters dander helft
Betaelt an Lauwers VERMOTE over de houdenisse van tsimpel kynt van Maillaert DE
GROOTE den tyt van zes maenden verschenen den XVIsten desember 1606 de somme van
XXIIII £ pars.
Item betaelt ande zelven over ghelycke zes maenden verschenen den XVIsten desember 1607
de somme van
XXIIII £ pars.
Betaelt Lauwyck VANDEN GOOSTEENE by overstellynghe van Aroen KIEKEN over de
houdenisse van tkynt van Machieu MAERTEN over drie maent verschenen den latsten
desember 1606 de somme van
XV £ pars.
Betaelt de zuster moeder in tzuster huus over de houdenisse van tvoornoemde kynt over
ghelycke driemaenden verschenen den Xsten juny 1607 de somme van XXI £ pars.
Item betaelt an Olivier CARDINAEL over een schoonicheit voor dat hy belooft heeft tkynt
van Jan DE CUUPPER te onderhouden tot dat tzelve zal ghecommen zyn tzynnen bekende
jaeren de somme van
XII £ pars.
Betaelt an Jan DOBBELE over de houdenisse van de simpel dochter van Adriaen DE
WAEGHEMAEKER over den tyt van zes maenden tot LXXII £ parisis tsiaers ghevallen
te St. Jansmesse mitsomers XVIC ende zevene comt hier XXXVI £ pars.

IIIIde
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