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5 januari 1626 – Elstland langs de Magdalene – Halmen
Ten halmdaghe den vde january 1626
Christaen Bueten heeft gecocht jegens
Heer Jan Fobert onder half gemet elstlant, erfve ende catheel de taillie out ses jaeren
emmers de elst alsoo die gelegen is inde Haeghebaerthouck deser jurisdictie abouterende van
zuuden tLissecatstratjen
Van oosten daeldinghen van Franchois Lebbe ende de Madeleene Cappelle
Van noorden en oosten Jan Christiaen ende dat omme v schele godtspenninck
Te lyfcoop xij pond parsisis ende van principaele coop zeven en vyftich ponden grooten
vlaems zuuver ende goet gelt,
Erfven ende onterfven te laste vande cooper
Aldus ghehalmpt over erve dach ende date als boven

SAP 122B - nummer 62
20 januari 1626

‘t Vuldersambacht
Voor mijne heeren burgmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe
Gesien by Mahieu Houzeel den heesch by bevele tzynen laste ghemaect van weghen
d'officieren van tvullambacht heescher, metghaders oock
de rekenynghe ende taxatie by hemlieden overgheleyt ende daerjeghens procederen zecht
tnaervolghende.
Indien eersten dat hy presenteert te betaelen zoo altyts te vooren ghedaen heeft zijn advenant
in ses ponden over de torsen byde voorschreven rekenynghe bekent, te weten xx schele parisis
overmidts binnen deser stede met den verweerder noch vijf andere meesters zijn
tvoorschreven
ambahct doen, cmmende overzulcx telcx laste xx schee parisis.
Rakende de resterende xv pond xij schele parisis zecht den verweerder dat de officieren vande
voorschreven ambacht ghewoone zijn gheweest jaerlicx
te houden eene maeltyt rouppende ende daerover ghesonden zynde te begroeten den bailliu
ofte ampman methaders de voorschepene deseer voorseide
stede twelcke hij ter vergaderynghe alhier in questien niet en hebben ghedaen.

Zulcx dat bij ghebeke van dien de voorseide heescher de terynghe by hemlieden ghedaen
moeten houden an hemlieden zelve.
Ende waert zoo dat de zelve waere taxable ten laste vande meesters vande voorseide ambacht
en zoude ten allen ghevalle den voornoemde
verweerder daerinne maer moeten conterbueren l schele over zijn zeste part, daer de voorseide
heescher met sverweerders contingent
den voorseide verweerder ghetaxeert hebben tot viij pond pariis.
Zulcx dat dheescher groot onghelyck hebben omme de voroschreven redenen den verwereder
t'inquieteren, overmits zijne voorgaende
presentatie daermede hij moet ghestaen indes welcke den verweerder concluderende tendeert
ten fyne dat dheeschers in heure
voordern heesch, finen ende conclustien sverweerders laste ghenoen verclaerst werden niet
ontfanghelick ende den verweerder danof
absolverende ghecondemneert werden inde costen, vutterlick, etc.
Traicté du tabac: ou, Nicotiane,
panacee, petun: autrement herbe a la
reyne ...
Door Johann Neander – Google Books
21 januari 1626 – Gevecht met bierkan in
De Croone - SAP 122B - nummer 52 –
Processen
21 januari 1626
Heesch omme Gillis de Roode de jonghe
jeghens Jaques Bollaert filius Jans
verweerder
voor mijne heeren burghmeesters ende
schepenen der stede van Poperynghe
Inden ersten omme myne voornoemde
heeren te instrueren vande materie voor
handen
dient gheweten ende es warachtich dat
den verweerder dheescher ghesleghen
heeft met eene canne jeghens zijn
voorhooft hem infererende
eene groote oopene wonde met effusie by
bloede in zyn voorhooft, ontrent Ste.
Lucas dach laetsleden inde herberghe
vande Croone.
Waerdeure de voornoemde heescher heeft gheweest den tyt van zes weken zonder middelertyt
te connen ofte moghen werken.
Ende hoewel den verweerder wel behoorde dheescher vanzijn verlet oock mede van pynne,
smerte, schaede ende interest
metghaders van doucken, delicate spize ende dranck ende van designicatie byden heescher
ghedreghen in zyn voorhooft

deur tinfereren van de voornoemde wonte, te contenteren - blyft nochtans dies in ghebreke
cause dat dheescher den verweerder
alhier comveniert ten cuerghedinghe, heeschende den verwerder over de voornoemde pyne
ende smerte, verlet, schaede ende interest
doucken, delicate spyze ende dranck, de somme van vijf ponden grooten vlamesch.
Item over de voonoemde defiuraite in zijn voorhooft de somme van vijfventwyntich ponden
grooten Vlaemsch.
Mids welcken den heescher concluderende tendeert ten fyne at den verweerder by uliden
heeren sententie diffinityfve ende over recht
ghewyst ende ghecondemneert wert in de betaelynghe vande voorschreven somme van dertich
ponden prisis ter causen voorseit
metghaders inde costen vande processe ter taxatie, preuve daer die dient,
implratie ende protestatie naer syle.

22 januari 1626 - Proces in verband
met het Sint Six bos – Renten
Alzoo apparentie was proces te rijsen
tusschen meester Jan Baptiste de
Thiennes, baron van Monthuy, heere
van Willezies, Neufville ter eender
zyde
Ende Boudewyn Beuten ende
Michiel Devisch ter andere
Ter causen dat by zekeren pachtbrief
vande busschen ghenaemt St. Six ofte
Vischwal
bij de voornoemde Beuten ende Visch
gheheurt jeghens sire Jooris de
Lannoy,
eertijden proost deser stede van
Poperinghe
ende mijnheer Charles van
Yedeghem, ruddere, heere van Wieze,
ghemachticht by briefven van
voorseyde heere van Willezies,
gheseyt wordt dat tvoorseyde busch
groot is hondert acht ghemeten,
daer tzelve by landmaete tzydert
t’aengaen van de voorseyde pacht
maer en is bevonden
groot te wesen tweenentachtentich ghemeten ofte daerontrent,
zulx dat de voornoemde Beuten end Visch ter dier causen iet en verstonden voor
jaerelicxschen pacht te betaelen de somme van tachtentich ponden grooten,
nemaer dat naer proportie van grootte van de voorseyde bussche ende zouden moeten corten
den prys van de voorschreven jaerelickschen pacht als t’voorseyde busch gheheurt hebbende
by de ghemete, zoo zij zeyden, zoo zijn de voorseyde Beuten ende Visch ter causen
voorschreven vereenst ende veraccordeert jeghens d’heer Thomas Waeles ghemachticht totte

naervolghende zaecken by missive van de voorschreven heere van Willezies ghedaeteert van
de xiiij juny 1625 inden vormen ende manieren naervolghende:
Eerst zullen den voornoemde Beuten ende Visch ghenieten van heure van de voorseyde
bussche voor de somme van zessentzestich ponden grooten vlaemsch by jaere den hoop,
zonder danof breeder leveringhe by landtmaete ofte andersins te moeten doen, zoo voor de
verschenen als de toecommende jaeren, voorts zal den voornoemde Visch proffiteren de
calmaigne ende hap afforaige
vande wijnen ende bieren,
die upde voorseyde heerelickhede van St. Six souden moghen ghesleten wesen ghedeurende
den voorseyde pacht
metghaeders oock
den pontol aldaer vallende
zullen oock de voorseyde Beuten ende Visch ghestaen met jaerelicks te laeten op elck ghemet
van de voorseyde bussche ghedeurende de eerste zeven jaeren van zijnen pacht
thien eecken plantsoenen,
die boomkens die ten verzoucke van de voorseyde heere van Willezies werden ghecooren
eyndelinghe zullen de voornoemde pachters schuldich wesen ten exprieren van haerelieden
pacht den voorseyde heere van Willezies vuer te leveren de groeyste ofte wasdom van de
zelven bussche
by prysie ten zegghen van lieden van eeren
hemlieden dies verstaen,
zoo dezelve pachters de zelve hebben ontfanghen ten ancommen van haere pacht
ende elcanderen te volghen in schaede ende baete,
zoo tzelve vut beede de voorseyde prysven bevonden werdt,
Blyfvende voorts de conditien vermelt by den pachtbrief hiervooren gheregistreett in viguer
Actum present pieter van de Peereboome, Guillaume Floor, burghmeesters
Den xxijste january 1626
24 januari 1626 – Bedelaarsjagers – Subalterne wetten – SAP 435

Burghmeesters ende schepenen hebben ghecommitteert ende gheautoriseert Maillart Van
Damme ende Philippus Fanfarsyn omme van nu af tot Paeschen naestcommende op alle
sondaghen, heilich daeghen ende andere te doen vertrecken buiten dese stede ende jurisdictie
alle vremde bedelaers commende van buuten dese zelfde jurisdictie ende hemlieden af te
nemen ’t broodt dat zy zelve zullen ghehaelt hebben ende haerlieden panders ende deze te
leveren in handen van de dischmeester conforme t statut daerop ghemaekt waervooren
dezelfde dienaren hebben zullen van de stede t’elcker weke elck xx schellingen.
Actum ter camere desen xxsten february 1626

26 januari 1626 – Brouwerij in de
Mesenstraat - Halmen
Ten selven halmdage den xxv° lauwe
1626
Jan Liebaert filius Agustus heeft
gecocht
jegens Christiaen Liebaert zynen
broeder
ende jegens Jacquemyne zynen
huusvrouwe
tvierde deel hem competerende ter
cause van zyne huusvrouwe in een
brauwerie ende achterhuus metgaeders
de erfve daer onder ende achter
medegaende zyn advenante in alle de
groene cathelen daer op staende
oock zyn advenante in alle het brau
allaem
immers al volghende het deellot
welcke welcke brauwerie is gestaen
ende geleghen op de Meesenstraete
ende is gemeene met den coopere, de
kinders van de weduwe Derycke ende
Christiaen Derycke
abouterende van zuuden ende westen
de heere van St. Bertins
van noorden dheer VandeBeveren ende andere,
van oosten de straete
zuuver ende onbelast
gereserveert tselve rentscult terstont an tzelve deel hant daer anne te slaene door den coopere
ende is gegeven omme vj ste godspenninck
te lyfcoope vij pond xviij pond parisis voor een hooftcleet ende van principaleen coop lij
pondt xiij schele iiij deniers vlams te betaelen gereet gelt met den halm
erfven ende onterfven half ende half
ghehalmpt over erfve dach ende date als vooren

3 februari 1626 – Aanstelling reeuwer – subalterne wetten

Mayken Vlamynck filia Jacques is anghenomen by wetten omme te dienen ende adsysteren
thuusghezin ande familie van Jan Bynlin gheinfecteert vande costagieuse ziecte die hebben
zal voor loon x pond parisis de weke, begint heden date desen
Actum in camere
Den iiide february 1626
24 februari 1626 – Bedelaarsjagers – Subalterne wetten

Burghemeestes ende schepenen
hebben ghecommitteert ende gheauthoriseert Mailliaert Vandamme ende Philippe
Fausasch omme van nu af tot Paeschen naestcommende
op alle zondaghen, heilichdaghen ’t samen te doen vertrecken vutten dese stede ende
jursidictie alle vremde bedelaers commende van buutten de zelve jurisdictie
ende hemlieden af te nemen ’t brood dat zij aldaer sullen ghegaert hebben
ende haerlieden panders ende hoed,
te leveren in de handen van de dischmeesters
conform ’t statut hierop ghemaeckt waervoor de zelve dienaeren hebben zullen van de stede
’t elcker weke elck xx schele parisis
Actum ter camere
Den xxiiij february 1626
1 maart 1626 – Jacques Floor huurt De Nieuwe Stede – SAP 435 - - Transcriptie Henri
Vandenberghe
090r°
Jacques FLOOR de jonghe heeft in pacht ghenomen ende gheheurt jeghens burghmeesters
ende schepenen deser stede een partije gherslandt ghenaemt de nieuwe stede rondtom
ligghende op de zuidtzyde Sinte Bertins vyvere in heure met tgonne danof dependeert ghelicx
dezelve voor deze ghebruuckt is gheweest by Joncker Antheunis DE LOEMELE ende dat
eene tydt ende termyn van neghen jaeren achter een volghende teerste jaer vallen en
verschynen zal te baefmisse 1627 ende zoo voort van jaere te jaere totte expireren van zelve
ix jaeren ende omme te godspennynghe ij s. parisis lyfcoop ix ponden parisis ende van
principale heure xiju ponden parisis by jaere de voornoemden proffyte alles op conditie vande
pachtbrief vande voornoemden LOEMELE. Actum de jen maertte 1626
2 maart 1626 – Brouwer Bartholomeus Liebaert neem een lening op - Renten
Bartholomeus Liebaert filius Augustyn ende Passchyneken zijn huusvrouwe,
kennen ende belyden wel ende deuchdelick vercocht t’hebben
an ende ten proffyte van Jacques Malbranque
ten desen present ende accepterende
eene erfvelick losrent van xxiiij pond parisis by jaere
den pennynck xvide
voor de somme van xxxij pond grooten vlaemsch by de voornoemde vercoopers thaerlieden
contentemente ontfaen
innegaende heden date deser
te lossen by seven payementen midts uplegghende etc.
Verbyndende daerinne t’vierde van de huuse ende erfve met de brauwerie ende brauallaem
gheen ghezondert, nochte ghereserveert
al voor desen onbelast staende ende ligghende metten voorhoofde op de Werfstraete,
streckende acchterwaert van westen tot de beke,
van oosten Ghilein Vermaerle
ende van zuuden lambert Bocquet,
noch een half ghemet hommelhof ofte daerontrent ligghende in de Eeckhouck streckende
zuudt ende noordt,
van zuuden de voorseyde Werfstraete, van noorden heer Pieter Floor, van westen meester Jan
van Foosse, van oosten Jacob Doom ende Chretien Vermaerle,

dezelve partye voor desen belast met een losrente van ix pond parisis sjaers ten proffyte van
Joos Feys de jonghe, ende voorts met inninghe naer costume
Actum present Wyts, Flocq, Jacobssone, Vos ende Wydoot, schepen’en
Den ijde maerte 1626
SAP 50d - 1626
4 april 1626 – Drinken in de kantiene van de soldaten
Bailliu, burgmeesters ende schepenen dese stede
gheinformeert zynde dat diversche inzetene der zelver stede ende jurisdictie
hemlieden vervoorderen daghelickx te dryncken inde cantyne vande soldaten
ligghende alhier in garnisoene ende
inde zelve wyn ende bier te doen
haelen niet zonder groote ende merckelicke
schade der zelver stede ende
vercranckynghe van haere assysen
upde zelve wynen ende bieren,
willende darinne voorzien ende ordre
stellen tot conservatie vande zelve
stederechten - hebben wel
expresselick verboden by eenen
yegheliick
vande voorseide inzetene
gheinterdiceert - zoo zy doen by
desen - inde voorseide cantyne te
gaen dryncken ende zeker eenighe
wynen ofte bieren te haelen
opde verbeurte vande zelve wynen
ende bieren ende boete van iij pond
parisis voor elcke reyse dat zy
bevonden ende achterhaelt werden tzelve tde doene.
Aldus gedaen ende gheresolveert
opden iiijde april 1626
Ghepubliceert den vde de zelver
maent opde bretesque der zelver stede
27 april 1626 – Ommestelling –
Accijns op bieren en wijnen SAP 50d
– 1626 Ter vergaderynghe van Bailiu, burgmeesters ende schepenen der stede van Poepringhe es
gheresolveert 't naervolghende gegeven den 27 april 1626
Heeft goet ghevonden ende gheresolveert tedoene een generael ommestelllinghe ende tauxatie
ten laste vande inzetenen deser stede ende
jurisdictie binnen ende buuten 't port - vande portee vande voorga ende leste ommestellynghe
ofte daertontrent ene dat de zelve ommestellinghe
ghedaen wert by t'colelgie van den wet.

Ten aenziende de noodt vanden aermen deser stede is gheresolveert te solliceteeren octroy
vanden prelaet
van Sinte Bertins omme te moghen vercoopen voor vj pond grooten by jaere erfvelicke
losrenten den disch van Sinte Bertins toebehoorende - omme de penninghen danof procederende
t'onderhouden de aerme lieden ende
zodnerlinghe de gonne wesende inde contagieuse zieckte.
Is oock gherresolceert de middelen ende assysen vande stede - zoo ordinaire als extraordinaire
up wynen ende bieren te doen collecteeren byden
tresorier beginnende den 1ste maye 1626 naestcommende ende dat tot ander resolutie.
19 mei 1626 – De dismeesters nemen een rente op – Renten
Guillaume Rouvroy ende Jacques Diedeman,
dischmeester van de disch van Ste. Bertins deser stede,
vervanghende haerlieden medeghezellen in officie,
hebben naer voorgaende consent ende aggreatie van de prelaet van Ste. Bertins,
temporel heere deser stede,
blyckende by zijne briefven ahier ghezien
Ende l’adieu van burchmeesters ende schepenen deser stede,
considerende de groote zwaere ende excessive lasten der voorseyde disch,
incomberende in de teghenwoordighen aermen ende dieren tydt,
ghecedeert, upghedreghen ende ghetransporteert hebben,
zoo zij zijn doende by desen,
eene erfvelicke losrente van vi pond parisis bij jaere
den penninck xvide ten proffytte, oorboore ende behouve van Guillaume Floor,
present ende accepterende,
sprekende ten laste van de weduwe Jan Canin, nu Christiaen Merlynck,
bezet ende gheypothecqueert op een huus ende erfve ligghende inde Meessenstraete deser
stede
Vallende jaerelickx den 26 wedemaent volghens de brieven van constitutie dies breeder
ghewaeghende
Ghedateert den 26ste wedemaent 1542 ten desen ghezien ende ghelezen maekcende ect.
Actum present Rebaut ende Tlam schepenen
Den xixde meye 1626
8 juny 1626 – Huis in de Noordstraat verkocht – Halmen
Christiaen Maesen heeft gecocht te hauste
jegens Thomas Verhaghe ende jegens Claze zyne huusvrauwe
tiiijde deel van een huus ende erfve daer onder
ende achter staende op de Nortstraete dezer stede
tusschen thuus ende erfve van Andries de Vos ende Wulram de Corte ende van vooren ter
strate
nu bewont by Anthoin Renaert ende anden zelven noch in pachter naer halffmaerte 1625
2 jaeren voor de somme van lviij pond parisis
jeghens 't gheheele huus zyn advenant van de lopene jaerschaere ten proffite van de coper ten proffitte van copere belast tzelve huus ende

erfve met xvij schel tsjaers ten proffitte van Willem Scherrier ende Bartholomeus Liebert
ende dat omme te godspenninck v schele - xx schele
voo de vercoopeghe een hoftcleet ....
22 juni 1626 – Erf in de Leverstraat verkocht – Halmen
CLays Buck heeft ghecocht jegens Maillaert Buck ende jegens Taneken zyne huusvrauwe 5
roede palende
de zelve erfve van noorden Christiaen Bueten ende Christiaen Baes - de haeghe op dezelve
zyde hiermede gaende zonder vrydom - commende van westen ende zuuden jegens derfve
van de vercoopere - ostende de Leverstraete scedende dezelve erfve an zuuden jegens de vuurstede van twoonhuus - eertijden toebehort
hebbende Maillaert Buck ende vorts op het osiedrop vane copere van
de zelve woenhuuze hem toebehoorende welcke erfve gelegen es op de voornoemde
leversrate bynnen Poperinghe ende dit omme te godspenninck ij chele –
van lyfcoop xl schele
ende van principaelen coope somme van iiijxx xvj pond parsiis
welcke somme hy vercooper
kent ontfaen te hebben - passerende de copere hiermede acquyt
gehaelmpt voortzs ofver erfve - dach date als voren.
22 JUNY 1626
Jan Hubrecht heeft gecocht jegens
Clays Buck ende jegens Jacquemyne
zyne huusvrauwe een huus ende erfve
daer onder groot xvj roeden ende het
vde van een roede staende tvoornoemde
huus inde Leverstraete aboutternde van
noorden jegens derfve van Christiaen
Bueten ende Christiaen baes de haeghe op dezelve zyde hiermede
gaende zonder vrydom comtvan westen
ende zuuden erfve van mailaert buckvan osten de voornoemde straete
sceedende de zelve erfve van zuuen
jegens de vuurstede van het woonhuus
eertyden en dat al nagelvast, cavelvast
enz....
8 juli 1626 - Een losrente van de dis van
Sint Bertens – Renten
Guillaume Rouvroy ende Franchois
Folcke
als dischmeesters van Ste. Bertins,
vervanghene hemlieden medeghezellen
in officie
naer voorschreven consente ende octroy
der naervolghend zaecken verleent

by den prelaet van Ste. Bertins temporel heere deser stede
ende van burghmeesters ende schepenen deser zelver stede,
cedeeren ende transporteren
ten proffyte, oorboire ende behouve van Jan Petit
ten desen present ende accepterende
eene erfvelicke losrente van dertich ponden parsiis by jaere,
vallende altijts den xvide ougst
eertijden ghecocht by de dischmeesters van de voornoemde disch jeghens Jaecques Maes
ende zyn huusvrowue,
te lossen met veertien ponden grooten over t’capitael
met lijfcoop godspenninck ende ander oncosten,
bezet ende ghehypothequeert op diversche partyen van lande,
ligghende inde prochie van Borre,
alles in conformiteyt van de letteren van constitutie dies breeder mentioneerende, ghepasseert
ende verkent voor balliu ende schepenen van de zelve heerlickhede van Borre upden xvide
ougst 1540
ten desen ghezien ende ghelesen
maekende den voornoemde Petit vry actuer omme etc.
voor zulcke somme vals t’capitael ende verloop gedraecht
actum rpesent, Wyts ende Wdoot, schepenen
den viij de july 1626
21 augustus 1626 – Brouwer Liebaert neemt nog een lening op – renten
Compareerden in persone Bertholomeus Liebaert ende Passchynken zijne huusvrouwe,
verkennende ende belydende wel ende deuchdelick vercocht thebben
an ende tne proffyte van Willem Scherrier,
ten desen present ende accepterende een erfvelicke losrente van vierentwyntich ponden parisis
by jaere
den pennynck xvide
voor de somme van twee en dertich ponden grooten vlaems by de voorseyde vercoopers
taherlieden contentemente ontfaen, innegahende heden date deser, danof t’eeerste jaer vallen
ende vershcunen zal den xxiste ougst xvic xxvij ende zoo vorots van jaere te jaere etc.
tee lossen by twee payementen midts oplegghende etc.
verbyndende daerinne t’vierde van een huus ende erfve met de gheheele vrauwerie ende
brauwallaem staende ende ligghende op de werfstraete deser stede, aboutternede van oosten
jo. Michel Bulteel
Van zuuden de werfstraete, van westen Lambert Bocquet, ende van noorden de watoestraete
Noch een ghemet xiiij roeden onder meersch ende gerselant ligghende inde
Schoudemonthouck, aboutterende van oosten t’landt van Jacques Baert ende andere, van
zuuden ende noorden Pieter Ferou , noch een half ghemet hommelhof opden zelven werf,
aboutterende van oosten ende noorden den voornoemde Floor van westen meester Jan vande
foosse, ende van zuuden Jacob Doom,
Met zulcke inninghe ende executie als men heeft van landspachte volghens de costume deer
stede
Insghelickxx gheuseert
Actum present Floor, burghmeesters, Wyts, Babelaere, Tlam ende Flocq schepenen
Den xxiste ougst 1626

21 augustus 1626 – Transport van losrente van de dis van Sint Bertens - Renten
Compareerden in persoone Guillaume Rouvroy, filius Jacques Diedeman,
dischmeester van de disch van Ste. Bertins deser stede,
vervanghende haerlieden medeghezellen in officie
de welcke naer voorgaende consente ende octroye hemlieden verleent
van de prelat van Ste. Bertins
ende t’adieu van burchmeesters ende schepenen deser stede,
ghecedeert, opghedreghen ende ghetransporteret hebben,
zoo zij doen by desen,

ten proffyte , oorboire edne behouve van Willem Scherrier
ten desen present ende accepterende
eene erfvelicke losrente van vierentwyntich ponden parsiis by jaere,
den penninck xvide,
vallende jaerelickx den xxiij hoymaendt
eertyden ghecocht by dischmeesters van de voornoemde disch,
jeghens meester Jacob VandeDoene ende zyn huusvrowue,
bezet endde ghehypothequeert op een huus, erfve ende catheilen staende op d’oude marct,
metsgaeders iiij ghemeten x roeden lants inden Hipshouck
al volghende de brieven van constitutie dies breedeer ghewaeghen,
ghedaeteert van xxiiij hoymaendt 1560 (niet duidelijk)
ten desen ghezien ende ghelesen
Makende etc. met een jaer verloop ende dat voor de somme van xxxiij pond grooten vlaems
byde transportant otnfaen
Actum present Wyts ende Roode, schepenen
Den xxi oust 1626
1625 – De verhuring van het Sint Six bos, de Visschewalle van de 25ste augustus 1622 –
Renten
Sire Floris Delannoy, prevost de Poperinghe et le sieur de Wiese,
donne en ferme suivans le pouvoir par ces qu’ils en ont
de messire Jean Baptiste de Thiennes, seigneur de Willezies, Neufville etc.
Au Boudewyn Beuten et Michiel, filz de Guizols Devisch,
qui aussy confescent avoir prins aux tiltre desdicts seigneurs un bois nommé St. Six ou
Vischwalle,
appertenant aux seigneur de Willezies,
grand cent et huit mesures y compris un petit pré, sans autrement le liwas par mesure, dout
des grandeur et situation ledicts prendeurs se teinnent pour content,
le terme et espach de vingt et un ans au commencer a ij
mettre main à la saint remy prochainement venant seize cent vingt et deux pour en faire la
premiere couppe en janvier ou fevrier en l’an dura seize cent vingt et trois et aussy d’an en an
proportionelement aultant que faire se peult lefuser ferme de vingt et un ans durant, pour lep
ris de quattre vingt livres de gros par an et deux doubles ducats fais pour pot de vin , les quels
sont promptement payer a livrer sous les ans ledicts iiij livres de groz a leurs despens et pail
en la ville de Lille,
Dont le premier paiement pour la premier entier annee eschera a la st. Remy seize cents vingt
et trois et pardessus ce aulx conditions restrictions et reserines si apres de larees si comme que
les sudicts prendeurs deseruront le bailliage de ledict seigneur et terres de ste. Six sans gaige
ou decution du pris annuel y dessus du rendant chascun an compte et relique des reliefs, dix
resunes deniers et consistractiones des fiefs et d’aultres terres en tennus aussy aiant qu’il y en
eschet delourant auxdicts preneurs les amendes et camerlinck ghelt sans seullement
Item seront tenus ledicts fermeurs de laisser d’an en an devant les sept premieres annees
dudict bail pardessus les vieulx chesnes (lesquelz ledict seigneur de Willezies pourra abattre
quand il luiy plaira) qu’il y a presentement au bois vingt cheneaulx stapelaux ou plaucons sur
chascune mesure de poulx, bien plu mais poinct moins et iceulx en bone croisson sans estre
sur estocq pour en mourir des arbres montlins et neantmoins au choix due seigneur de
Willezies sans les pouvoir abattre aux dernieres quatorse annees
Le surpluz des plaeçons se coupperont selon l’usage du pays ne toucheront aussy ledicts
preneurs a aulcunx arbres montans, si non en suite de la coustume du pays cedict bois sera

prise a l’entree de la presente ferme par deus hommes de part et d’aultre a ce se cognoissans
pour le laisser en fin de cense en tel age qu’il leur pera livré l’obligants iceulx fermeurs au
payement et condition si dessu couchees envers ledict seigneur de Willezies pliege et
principal d’ un pour l’aultre et l’un pou let out et pardessus ce de sonner caution souffisante
en solidum sans division ou ecussion pour tout ce que depend de ce present bail au
contentement due seigneur de Willezeis en de ans six sepmaines dacte de ceste du tesmoin
debeuté est ce present bail signé desdicts sire Floris Delannoy, sieur de Wieze en qualité
dessus, Boudewyn Beuten et Michiel Devisch
Le xxvste d’augst 1622
Et es signé Floris de Lannoy et Charles d’Ydeghem
28 september 1626 – Clinckemaille verkoopt erf in de Papestraat – Halmen
Halmdage den 28 7bre 1626
Olivier vande Broucke
heeft ghecocht jeghens Christiaen Clinckemaille ende jeghens Christiane zyne huusvrauwe
xvj roeden lants liggende inde Papesraete commende van vooren ter straete breet ... niet
ingevuld .... voeten tot achter inde Hontsgracht - van noorden Diryck Spetebroot
ende dat omme xvij ponden grooten vlaems –
tvoorschreven Jan Roens de jonghe accepteert deze erfvenesse omme de voornomde
Olivier overmits zijne absentie
ghehalmpt over erfve - dach - date als vooren.
1 oktober 1626 - Stichting van een jaargetijde St. Bertens – Renten
Compareerde in persoone Ghilein Diedeman ende Christyne zijne huussvrouwe,
de welcke ghefont, ghegheven ende ghetransporteert hebben
(zoo zij doen by desen) by donatie inter vivos ende mette warmen handt
an ende ten proffyte van de disch van Ste. Bertins deser stede
ter acceptatie van Guillaume Rouvroy ende Jacques Diedeman, dischmeesters ten desen
present
eene erfvelicke losrente van twaelf ponden parisis by jaere den penninck xvjde met de
verloopen der zelver omme etc.
wesende de zelve trente ten laste vende ghehypothequeert volghens de vreiven van constitutie
dies breeder ghewaeghende in daten van xviijde lauwe 1568
ten desen ghezien ende ghelesen
met expressen laste ende conditie
dat de voorseyde dischmeesters ende haerlieden naercommers in officie ghehouden werden
jaerelicks ende ter eeuwigheyt te doen celebreren
inde kercke van Ste. Bertens
altijdts op sint baefdach
een misse van requiem tot laefvenisse van de zielen van beede transportanten
Actum present Guillaume Floor, burchmeester ende jacques Wyts schepenen
Den 1ste october 1626
10 oktober 1626 – Stichting van een jaargetijde – Renten
Compareerde in persoone Willemynken de weduwe van Loys vande goosteene
gheadsisteert met Jan van Goesteene, haeren zoone,
in desen haeren bystaenden man,

dewelke in voldoeninghe van testamente ende vuttersten wille van de zelven Loys ende van
haer transportante,
ghecedeert, opghedreghen ende ghetransporteert heeft, (zoo zy doet by desen),
ten proffyte, oorboire ende behouve van de disch van ste. Bertins
deser stede
Ter acceptatievan Guillaume Rouvroy ende Jacques Diedeman,
dischmeesters van de zelven disch, ten desen present, een onbezette rente van achthien
ponden parisis bij jaere met de verloopen van xxiij jaeren
tlaetste verchenen den laetsten february 1614
metghaeders alle de gonne tzydert ghevallen,
sprekende ten laste van de weduwe ende aeldynghen van Pieter Halewyck
al volghende d’inhouden van de sententie danof ghegheven opden vijste deser maendt ten
proffyte van de transportante daerby de zelve weduwe ende aeldynghen van pieter Haelewyck
ghetoust zijn de voorseyde rente te lossen ofte gezetten, ende d veroopen van diere te
betaelen, metsgaders de costen van de processe tot vercryghen dezelve sententie ghedooght,
bedraghende ic xxxij pond parisis
Midts by de voornoemde dischmeesters te restitueren de somme van xxij pond grooten vlaems
die de transportante ghegheven hadde, makende etc.
Met expressen laste ende conditie dat de voorseyde dischmeesters ende haerlieden
anercommers in officie schuldich ende ghehouden werden jaerelicks ende d’eeuwicheyt altijts
opden xxiiij maerte te doen celebreren in de Ste. Bertins kercke deser stede een solemnele
jaerghetyde met alle ghecostumeerde solemniteyten daertoe gherequireert tot laefvenisse van
hemlieden zielen, doende alsdan distributie anden aermen voor iii pond broodt
Actum present Flocq ende Jacobsoone, schepenen
Den xde october 1626
18 oktober 1626 – SAP 435 – Subalterne Wetten – Transcriptie Henri Vandenberghe
De wet deser stede vernieut by mijn Eeerweerde Heere van Sinte Bertins volghende zyne
besloten briefven vanden xviijen octobris 1626
Burghmeestere vande commune
Pieter VANDEN PEERREBOME
Burghmeestere vander wet
Guillame FLOOR
Schepenen
Jacques WYTS
Franchois PIERENS
Nicolais BABELARE
Gillis DE ROODE
Nicolais TLAM
Maillaert VANDE GOESTEENE
Franchois FOLCKE
090v°
Jan JACOBSSONE
Jan BAERT
Franchois WYDOOT
Tresorier
Jacques BAERT

Quartier vanden berechte
1
Jacques WYTS
Clais TLAM
Jan JACOBSOONE
2
Den Burghmeestere vande commune
Gillis DE ROODE
Franchois WYDOOT
3
Den burghmeestere vander wet
Maillaert VANDE GOESTEENE
Jan BAERT
4
Franchois PIERENS
Nicolais BABELARE
Franchois FOLCKE
091r°
Raeden deser stede ghecooren eby burghmeesters ende schepenen den xxen octobris 1626
Jacques BAERT tresorierGuillame ROUVEROY
Andries REBAUT
Meester Jan VANDER FOOSSE
Guillame PIERENS
Jan DENYS
Jacques FLOOR
Ghilein DIEDEMAN
Jacques SCHEVELEJacquesJan BOLLAERT
Jan WYTS
Robert DU FLOCQ
Wetten ende raeden hebben toegheleyt ende ghetauxerert Robert DU FLOCQ schepene ende
Meester Jan VANDER FOOSSE raedt als refectiemeesters vande voorghaende jaeren zoo
over haerlieden gaige ordinaire als extraordinaire in consideratie vande groote ende lastige
regectie ter zelve jaere ghedaen aen elck Lx ponden parisis maekende tzaemen
jC
xxij p. parisis
Guillame ROUVEROY als contrerolleur vande zelve jaere is toegheleyt voor den tydt van
zelve maent
xij p. parisis
091v°
Ander refectiemeesters ghecooren by dn collegie van wetten ende raeden de 21en octobris
1626
Franchois PIERENS schepene
Meester Jan VANDER FOOSSE raedt
Contrerolleur
Guillame ROUVEROY
Daniel DE CODTS heeft eedt ghedaen als pandvercooper ende cnape vande camere deser
stede daertoe by den heere ghecommitteert ende hem gheordonneert borghe te stellen binnne

viij daghen voor tgonne clevende ande verhooghynghe vande pande. Actum present tcollegie
vander wet den xxiij november 1626

25 oktober 1626 – Oprichting van molen op de weg naar Belle – Renten

Weekenmolen

Nous, Philippe, humble abbé de l”èglise et abbaye de St. Bertin
a accordé et acordons y ceste à Andrien et Guislain Masselis, filz de Jean,
pouvoir de construire et eriger un molin a vend

a usage de bled sur certaine motte appartenant a la table des pauvres de notre ville de
Poperinque
qu’ilz ont prins a cheins pour le temps de vingt ans ,
sittué en la rue de baillieul,
moienant et nous payant annuelement
ou a nous commis
la somme de quarante deux florins,
scavoir quarante solz pour le droict du vend
et quarante florins pour la permission a leur avons donné et octroyé
de pourschassir avecq des chevaulx et charitos les moultures y aux ville et jursidiction
pour semblable temps de vingt ans
et pour tout vin et devir a dieu
Pour le present accord quinse florins
une fois a commencé des le jour de Noël xvic xxv
dont le premiere annee de payement eschera le jour de Noël xvic vingt sept
et ausy d’an en an jusque a l’espiration desdicts vingt ans
me fust en durant ledicts vingt ans ilz viennent a demolir ou transporter ledict molin
en tel cas,
ils ne seront obliés de payer ledicts xlij schel que jusque l’an, jour du transport,
et seront obligés de mois porter obligation en forme de baille du present accord
faict en notre hostel abbatial de St. Bertin
ce xxijde d’ouste 1626
Passé juridisquement par lesdicts Andrien et Ghislain Masselis, filz de Jean µa l’acceptation
de Jacques Wyts pour et au nous due seigneur
present ledict Wyts et Jean Jacobssoone, eschevins
ce xxvste d’octobre 1626
1 november 1626 – Verapachting Stederechten - – SAP 435 – Subalterne wetten –
Transcriptie Henri Vandenberghe
092r°
Verpachtynghe van diversche rechten ghedaen voor den tydt van eene jaere inneghaende jen
novembris 1656 per expirerende ultima octobris 1627 naestcommende den 29en octobris 1626
Den pacht vande calcyde met conditie dat eenen waeghen met 4 peerden zal iiij s. ende eenen
waeghen met iij peerden iij s. parisis, met 2 peerden ij s parisis ende met j peert ende elck
dossepeert j s. parisis is ghebleven opJan BARVOEDT de jonghe als laetst verhoghers voor
de somme van
Lvj p. parisis
Den pacht van ghebrande wyn ende lizervyt danof elcken stoop wesende ghedebiteert betaelt
xij ponden parisis is ghebleven op Guille VANDEN BUSSCHE als laetste verhoogher voor
de somme van
iiijC Lxj p.
parisis
Borghe Jaspar VER SCHOTE
Den pacht vanden azijn betaelende xxiiij ponden parisiss elcke tonne houdende 48 stoopen is
ghestelt op Jan BAERVOEDT de jonghe voor
xL p. parisis
Den pacht opt’seizere meyken ende clarette betaelende iij ponden parisis vande tonne
wesende ghedebiteert is ghestelt op de weduwe Ancheel GEUX voor
xL s. parisis
Borghe Gillis DE ROODE – Gillis is geschrapt

16 november 1626 – Nog een jaargetijde voor St. Bertins – Renten
Compareerde in persoone Nicolais Vande Doene,
den welcken in voldoeninghe van de testamente ende vuttersten wille van wijlen
Jacquemynken Keerne zijne huusvrouwe,
ghecedeert, opghedregehn ende ghetransporteert heeft,
soo hij doet bij desen in handen van Andries Rebaut, François Pierrens ende Jan Rouvroy,
als kerckmeesters van de kercke van Ste. Bertins
tzelve accepterende over ende ten proffytte van de zelve kercke,
eene erfvlicke losrente van xxiiij pond parisis by jaere
den pennynck xvide
staende ten laste van Jacques Leroy
ende zyn huusvrowue met de verloopen der zelven,
bezet ende ghehypothequert volghens de brieven van constitutie dies breeder ghewaeghende,
in daten van de xide oust 1620
Ten desen ghezien ende ghelesen
Met ghelicke ten proffyte voor de disch van St. Bertins ter acceptatie van Guillaume Rouvroy,
dischmeester
eene ghelicke rente van xxiij pond parisis sjaers,
sprekende ten laste van Augustyn Liebaert volghens de brieven van constitutie ghedateert
Den xxste octobris 1607 ten desen oock ghezien ende ghelesen makende etc.
Met expressen laste ende conditie dat de voorseye kercke ende dischmeesters ende haerlieden
naercommers in officie schuldich ende ghehouden weden jaerlikcx inde eeuwichedt te doen
celebreren in St. Bertins kercke voornoemt een solemnele jaergetyde altijts opden iij de van
oust, doende distrubutie van broode an de aermen voor iiij pond parisis ende voorts alle
solemniteyten in ghelicke gheuseert
Actum present Peereboome, burchmeester, Wydoot
Den xvide november xvi xxvi
SAP 122B nummer 55 - processen
26 november 1626 – De 50 wulgenpooten
Heesch omme Jaques Floor heescher jeghens Maxiiliaen de Keysere verweerder
voor mijne heeren burghmeesters ende schepenene der stede van Poperynghe
Inden eersten omme uwe edele te informeren vande materie voor handen dient gheweten ende
is warachtich dat de voornoemde heescher
ende verweerder upden xixde sprocle 1618 verheurt heeft een zyn pachtgoet ghelegen onder
de jurisdictie der voorseide stede
voor een termijn van zeven jaeren danof tjster ghevallen es te baemesse xvc twyntich
laetstleden.
Met conditie dat den voorseide verweerder ten eersten jaere van zynen pacht daeruppe planten
ofte steken soude een vichtich wulgenpooten
totupgaende boomen ende oock te laeten staene alle uploopelynghen bewuame tot upgaende
boomen ende sonder te moghen troncken eenighe upgaende boomen.
Zynde oock gheconditioneert dat de voornoemde verweerder neffens de Couthofdreve up
zeker stick zaylandts gaende metten zelve
goede moeste laeten staen twaelf ofte veerthien eecken plantsoenen bequame tot upgaende
boomen.

Ende heowel de voornoemde verweerder wel behoorde hem daernar ghereguleer t'hebben
heeft nochtans doende ter contrarien in faute ghebleven
vande voorseide L wulgenpooten ten voorschreven eersten jaere van zynen pacht te
planten ofte steken, zoo hy oock niet en heeft
ghedaen tzydert ghedeurende de voorschreven zynen pacht, nochte oock ghelaeten neffens de
voorseide Couthofdreve meer dan
drye boomkens.
Heeft oock den zelven verweerder ghetronct de upgaende boomen stande upden voorschreven
pacht ende afghehauwen vele schoone uploopelynghen
ghegroeyt ghedeurende zynen voroseie pacht - alles ten grooten ende execessiven interste
ende schaede vande heescher.
Cause dat en voorseide heescher den verwerder heeft doen daeghen voor uwe eerweerde
nemende tzynen laste de nervolghende fynen ende conclusien.
mids welcken den heescher concluderende tendeert ten fyne dat den verwerder by ulieden
here nsententie diffinityfve ende over recht ghewyst
ende ghecondemneert wert dheescher te beaelen de voorseide schaede ende interest in
segghen van lieden henlieden dies verstande,
metghaders inde costen vande processe, vutterlick ter tauxatie - biedende preuve daer die
dient
imploratie
1 december 1626 – Notabelen der stede – SAP 435 – Subalterne wetten – Transcriptie Henri
Vandenberghe
092v°
Notable deser stede ghecooren by burghmeesters ebde schepenen up den jen decembris 1626
Pieter VANDEN PEEREBOOME burchmeestere vande commune
Nicolais VANDER DOENE
Jan MAKKEBLYDE
Jan DE SCHOTTERE
Franchois KEERNE
Christaen MOENAERT
Jacob VERSLYPE
Cornelis PIERENS
Jan ROVEROY
Charles VAN RENYNGHE
Christiaen MAES
Jacques DIEDEMAN
Bouduyn BEUTEN
Clays MERLEVEDE
Jacques PROVENTIER
Jacques FOLCQUE
Jacob WANTEN
Jacob DE BERCH filius Gillis
Jan MAERTEN
Clays BEKE
Caerle ROENS
Jan VAN RENYNGHE filius Jacques
Joos SEY de jonghe
Clays DE VOS

093r°
Jaques VAN WATERLEET
Jacob WANTEN
Kaerle ROENS
Gillis BUUCK
Pieter DE DAMMERE
Jan VAN BEVEREN
Fransois VER MOTE
Daniel VAN CAYZEELE
Gillis ELSTLANDER (?)
Andries DE MEY
Gillis BENOODT
7 december 1626 – De erfenis van Philippe Everaert Andries Everaert heeft gecocht jegns Maillaert Liebaert causa uxoris ter hauste metgaders
jegens Ghelyen Diedeman als deelvoocht over de drie onbejaryghe kynderen van Philippe
Everaert metgaders oock over de twee achtergelaeten kinderen van Boudewyn Everaert
filius Philippe alle hoirs ende erfgenamen van voornoemde Philippe Everaert ende dat by
consente van burgmeesters ende schepenen in date vanden iiijde 9bre 1626 ondertekent mr.
Lottin
een woonhuus staende op de Gasthuusstraete metter erfve onder ende achter thuus ende
over de beke commende metten westen jegens erfve daeldinghen Andries Makeblyde dostzyde thuus end erfve Philippe Diedeman van zuuden de Gasthuusstraete –
dies vermach deze erfve ofte de gone die int huus woonen zullen moghen ryden tallen tyden
alst hem believen zal van achter duer de porte van Philippe Diedeman zonder een boete daer
voren te geven want tzelve in de vercopinghe van zyn huus besproken was ende dit voor een
dobbel ducaet voor de vercoopers xij pond x schele lyfcoop - erfven ende onterfven trecht van de clerck, roupere al ten laste
vande coopere ende van principalen coop de somme van een hondert vichtich pnden grooten
vlaems te betaelen een vierde gereet ende de andere drie deelen van drie maenden naer date
dezer zoo der renten op legghen zal den cooper valideren tcaptiael op zynen coop gehalmpt ut
supra
17 december 1626 - De brouwersguldenen verpacht – Renten
Jacques Babelaere ende Christyne zyne huusvrouwe
comparerende in persoone, kennen ende belyden wel ende deuchdelick schuldich te zyne an
Jan de langhe filius Jacques ten desen present ende accepterende
de somme van dertich ponden zes schelle grooten vlaemsch,
Van ’t recht van de brouwers guldenen van ’t saisoene gheexpireert den laetsten octobris
xvic zesentwyntich, welcke somme den voorseyde Langhe consenteert betaelt te zyne by
diversche payementen van maende te maende t’elcken vuve ponden claemsch danof d’eerste
maendt vallen zal den xvde lauwe 1627
ende zoo voort van maende te amende
totten volle betaelinghe van de voorseyde somme
ende inghevalle hij in faulte blyfven elcke payement te betaelen,
zal tresterende mede ghevallen zyn

ende omme den voornoemde Langhe danof wel ende ghetrouwelick te bewaeren ende
verzekeren,
zoo hebben de voorseyde comparanten daerinne verbonden ende verobligiert,
zoo zy doen by desen, eenen brauwketel,
wesende in de brauwerie daer zij jeghenwoordelick woonen op den Overdam deser stede
omme by ghebreke van betaelinghe etc.
Actum present Jacques Wyts ende Gilis de Roode, schepenen
Den xvij december xvic xxvi

