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Het Belfort van Veurne afgewerkt in
1628
3 januari 1628 – Huis in de
Leverstraat verkocht – Halmen
3 lauwe 1628
Clays van Santvoorde heeft
gecocht jeghens
Jan Wyts
als machtich by procuratie over
Jacques van Santvoorde jonckman
zyn zelffs oock in dienste van zyne
coninclycke majesteit ...
het vierde van een woonhuus ende
erfve daer Daneel van Santvoorde
hemlieden vaeder presentelyc bewoont met ghelycke
advenant van groene ende drooghe
cathelen daer op staende
gelegen op de noortzyde vande
Leverstraete
streckende zuut ende noort
tnortende ende westzyde tlant vande
gilde van Sint Joris
tzuutenede voorschreven straete dostzyde tlant van de aeldinghen
Jacop Roelens hem ghesuccedeert by Janneken van
de Broucke zyne moedere queyte
erfve .....
7 januari 1628 – De dismeesters geven een lening uit – Renten
Jan Rouvroy, Bouduyn Beuten ende Joos Feys de jonghe, dischmeesters van de disch van St.
Bertins deser stede
Compareerden in persone, cederen ende transporteren ten proffyte, oorboire ende behouve
van dheer Andries Rebaut ter desen present ende accepterende een erfvelicke losrente van zes
ponden parsisi sjaers
Bezet ende ghehypothequert op een huus ende erve op de noordtstraete deser stede, nu
toebehoorende den voorseyde acceptant (ende desen transport gheschiedende by vorme van
aflossynghe) de brieven van constitutie dies breeder ghewaeghen
dat in daten van de xxvij ste wedemaendt 1541
ter desen ghezien ende ghelesen
Dat voor zucke somme als t’capitael bedraecht byde transportanten ontfaen
Actum present Vanden Maerle ende Lantweert schepenen
Den vij january 1628
10 januari 1628 – Huis in de Watoustraat verkocht – Halmen

x lauwe 1628 –
verkoop door Baptiste van Kinderen als machtich over Pieter Babelaere ende Madeleene
Liebaers
aan Jan Loy de helft van een behuust hofstedeken
met alle de groene ende drooghe catheelen daerop staende
ligghende inde waetoustraete deze stede aboutterende van zuuden Gillis van Calis,
van westen meester Charles vanden Broucke van noorden de straerte
van oosten Pieter de Dammere causa uxoris ende dit omme....
19 januari 1628– ’t Haantje – Paters Recollecten – Resoluties SAP 468
Copie

Philippe par la grace de Dieu
Roy de Castille, e Leon, d’Arragon, des deux Sicilles, de Jerusalem, del Portugal, de Navarre,
de grenade, de Tollete, de Valence, de Gallixe, des Mailloxcques, de Gauille, de Sardine, de
Corbue, de Torfisque, de Marcie, enz….
A tous ceux qui ces presentes verront, Salut
Scavoir faisons nous savoir receu l’humble supplication eet requeste de religieuse personne
notre chier et bien amé père Pierre Marchand,
provincial des pères recollectes de St. Franchois de la province de Flandres contenante que le prelat de l’église et abbaye de St. Bertin desireux de l’avancement du cult et
honneur de Dieu et du bien des ames des habitant de la ville et jurisdiction de Poperinghe,
dont il est siegneur,
auroit depuis naguerres acquis sous monsieur Boyplousve, certaine maison et heritage del
estendie d’vue mesure ou environ de terre
scitué en la rue de l’hopital, vulgairement nommé le Cocquelet, tenu en cotterie de ladite
abbaye – qu’il auroit donné audites peres recolletcten pour y resider et former leur cloistre et
maison de leur ordre
et y exercer leurs functions ordinaires, dont nous est apparu par l’acte du consentement du
prelat, joinct aux accords et constentemens des vicaires genereaux de l’evesche vacant
d’Ypres,
soubz la quel est scitué ladite ville de Poperingues des aultres ordres mendians d’icelle ville
d’Ypre et des bailly, bourghmaitres, echevins, consaulz et notables d’icelle

leque luy westant permis de faire sans notre cotroy et permission,
il a tres hmblement supplié qu’il nous plengt aggreez l’achapt d’icelle miason et heritage, faict
par ledit prelat,
octroyer et permettre la residence desdits pères recollectes en icelle,
et d’y former un cloistre et convent de religion de leur ordre et y execercer les functions
requises, et faire les questes ordinaires aux ordres mendians,
esperant que ceste permission apportera grand fruict et consolation aux ames des habitans
d’icelle ville
detant plus qu’en icelle n’y a aulcun ordre de religon dhommes, qui neantmoins y a esté jugé
tres necessaire tant pour les predictaons cathechismes et confessions, que visites et
consolations des malades et affligez à quoi les pasteurs des trois paroisses de tous costes et
fort peuplié, semblent ne pouvoir satisfaire à toutes occations, et par tout luy faire depescher
notre lettres patentes doctroy et permission en tel cas pertinentes.
Pur ce est il que nous ce dit est consideré et veut en notre conseil privé les sousdites actes
d’accord et consientement, inclinant favorables à l’asupplication et requeste du pere
provincial sujet –
Folio 126
luy avons permis et octroyé,
permettons et octroyons en luy donnant congé et licente de grace speciale
par notres presentes
qu’il puisse et pourra lapire et justituer en ladite ville de Poperinghes
au lieu cy dessus spesifié
un nouveau cloistre et convent des pères recollects
pour y vivre religieusement suivant lieur institut –
aut la mesme franchise, exemption et privilege dont wuyssent –
et ont accoustumé de jouyr tous aultres religieux due mesme ordre en notres pays de pardeca bien entendu neantmoins que lesdites peres recollectez se devuront contentzr des questes, et
pourchas que ceux de la residence de notre ville d’Ypres ont esté accoustumer d’avoir
ende Poperinghes et y dores avant les mesmes questes et pourchasdesdites d’Ypre viendront a
cessere.
A condition aussy que lesdites del Poperinghe ne seront submis à aultres charges, soit pour le
faict des batimens dune convent ou aultrement
en facon quelcondq sy donnons en mandement à nos tres cheres et feaulx
le chef president et gens de notre privé et grand conseils,
president et gens de notre conseil en Flandres,
bailly, bourghmaites, eschevins, consaulx et notables dudite Poperinghe
et à tous aultres notre justiciers, officiers et subjechs qui ce pourra toucher et regarder que de
caese notre presente grace, ocroy et permission lez facent souffrient et laissent le pere
provincial impetrant ensemble les successeurs en officie – aulx charges et conditions selon et
en la forme et maniere dite – plaannement et paisblement jouyr et user sans en ce lieux faire
mettre ou donner, n’y souffrier estre faict mis ou donné aulcum destouvers, refus ou
empeschement nonobstant quel concques,
ordonnant, consenmis ou usances à ce contraires.
Car aussy nous plaist et en testmoing de ce nous avons faict metrre notres seel à cestes
presentes.
Donnés en notre ville de Bruxelles –
le xix jour du mois de janvier l’an de grace mil six cens vingt huit et de notre regnes le
septesme majesté
estant féelle avecq le seel de sa majest” en cire vermeille, pendant en double queu de
parchevin, sure le reply est escript par le roy en son conseil – signé Prats

Collation faict aulx lettres doctroy orgineles seelles et signers comme dessus et trouvé
concorder par moy greffier de ladite ville de Poperinghe

SAP 123C - nummer 26
20 januari 1628 – Roetverkoop in de herberg Sint-Andries Heesch omme Gillis Waghers heescher ter eender zyde
jeghens ende ten laste van Vincent Roens ende Jan Roens, zynen zoone, verweerders ter
anderen,
dienende voor mijne heeren burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe
Inden eersten omme uwe edele t'informeren van de materie voor handen, dient gheweten ende
es warachtich dat dheescher ende Vincent Roens
eene vande verweerders upden heilighen sacramentsdag inden jaere xvjc zeventwwyntich
laetsleden ontrent den zeven heuren naer noene,
wesende inden hof ende herberghe van Sint Andries, binnen der voorseide stede, woorden
ghehadt hebben ter causen vande coop van eenighe quantiteyt roet –
sulcx dat den zelven verweerder dheescher ghesmeten heeft met eene schabelle up zynen
borst.
waermede den verweerder in zyne furie continuelick den voornoemde verweerder andermael
dheescher ghesmeten heeft up zijnen hooft,
hem daermede infererende eene oopene wonde met effusie van bloeden.
Daermede den zelven verweerder niet te vreden zynde, heeft daernaer vutghetrocken zynen
snydere ende dheescher aggresserende daermede ghesteken inde slynker schoedere hem
aldaer oock infererende oopene wonde met ghelycke effusie van bloede.
welcken voorschreven conflict verstaen by Jan Roens filius, Vincents voorseide zoon - oock
alhier verweerder - die binnen den zelve huuse was - is den zelven Jan Roens ghecommen tot
binnen de camere daer tvoorschreven conflict gheschiede, ende naerdien den voornoemde
heescher , heeft den zelven Jan Roens ghebroken vutte handen van Jan de Zwarte - die hem voor eenen tydt ghehouden hadde –
ende ter ansiene ende presentie vande voorseide zynen vaedere
ghesteken met eenen ghelycken snydere - distyncte steken naer den voorseide heescher.

T'welcke voorschreven laetste aggressien van beede voorseide verweerders heeft dheescher
ontfanghen vande zelve verweerder eene andere wonde met effusie van bloede ter slyncker
zyde van zyne kele,
dannof dheescher langhen tydt ghepericliteert heeft vande lyfve
ende bedde gehouden tweecontinuele maenden,
sonder eenich handtwerck te connen doen.
Vut welcke voorschreven wonde dheescher ghebleven es eenighe continuele pyne in zynen
buuck causerende dheescher eene onbequamheyt om te wercken.
Ende al ist zoo dat de voornoemde verweerders dheesche wel behoorden tontheffen ende
garranderen jeghens de chyrurgienen,
dheescher vande voorschreven wonden ghecureert hebbende –
ende dheescher te betaelen ende vuldoen van zyne pyne ende smerte, schaede ende intrest
ende andere zaecken daervutte ghesproten,
blyfvende nochtans dies in ghebreke.
cause dat dheescher de voornoemde verweerders ten zelve einde alhier voor uwe edele
gheactionneert heeft, nemende theurs laste de naervolghende fynen ende conclusien.
Byde welcke dheescher tendeert dat de verweeerders elc in solidum ghewyst ende
ghecondemneert worden dheescher te betaelen de somme van sesthien ponden thien
schellingen grooten die hij betaelen moet ande chirurgienen dheescher ghecureert hebbende
ofte
wel dheescher jeghens hemlieden t'ontheffen ende garranderen.
Item over de voorschreven continuele pyne in sheescher buuck,
dheescher ghebleven deur de wonde in zyne kele,
totter tydt tzelve accident soude moghen achterblyfven eene lyfrente van zes ponden grooten
tsjaers,
regard nemende dat dheescher ten tyde vande zelve pyne niet en can wercken –
over de pyne ende smerte byden heescher gheleden deur de voorschreven wonden, doucken,
vier ende keerslucht,
mitsgaders delicaete spyse ende dranck, twyntich ponden grooten.
Over de dachheuren van eene religieuse dheescher begaen ende bestaen hebbende –
den tydt an veertien daeghen ghedeurende zyne meeste infirmiteyt met haeren montcost tot
xxiiij schele parisis sdaeghs - xvj pond xvj schele parsiis
Item over de schaede ende interest byden heescher gheleden
als niet hebbende connen wercken drye maenden anere d'illatie
vande voorschreven wonden de somme van een hondert vichtich ponden parisis emmers
vutterlick ter discretie met heesch van costen
Implorerende in ende up als tnoble ende benigne officie metghaders de wyse ende
voorsienighe discretie vande juge.
Getuigen - Jan de Zwarte, schrijnwercker van synen style, oudt xxix jaeren ofte daerontrent,
Michiel Maes- schrijnwercker van synen style, oudt xlj jaeren
Meester Michiel Arnoudt, oudt xlv jaeren ofte daerontrent
ende meester Philips Winneroodt oudt xxxvj jaeren, beede chirurgyns van haerlieden conste
Ghesien byde onderchreven gheconsulteerde tproces beleedt voor burghmeesters ende
schepenen der stede van Poperinghe
tusschen Gillis Waghers heescher ter eender syden ende Vincent Roens so over Jan Roens
synen sone verweerders, ter anderen
ende op als gheledt.

Tadvys is, te wysen ende den voornoemde Jan Roens te condemneren den heescher te
ontheffen vande chururgins den selven heescher in cure ghehadt hebbende
ter causen vande quetseure byden selven Jan den heescher gheinfereert ontrent syne kele,
metghaders te betaelen pyne, smerte ende belet,
ten segghen van mannen henlieden dies verstaende,
ende inde costen van de processe in syn regaerd gheschiet,
ende int regard vanden voornoemde Vincent te compenseren dincueren ende quetseuren
metghaders de costen vande processe in syn regaerd gheschiet, vut causen
Actum tot Ghendt den xijdemaerte 1630
De redene vanden voorgaende advyse is int regard vanden voornoemde Jan, day hy den
heescher heeft gheagresseert ende ghequetst
naerdien dat synen vader vutte camer was omme te trecken eenen stock –
so dat de quetseure by hem gheinfereeert niet en is gheschiet ter defentie,
maer omme te breken dincurien aen syne vader ghedaen
ende int regaerd vande voornoemde Vincent dat blyckt dat sy elckanderen ghesmeten ende
gheinureerthebben - actum ut supra
Gheresolveert te volghen dit advys - actum xx maerte 1630
De wet recht doende met deliberatie vande raede heeft ghewesen ende den voornoemde Jan
Roens ghecondempneert soo sy doet by desen
den heescher te ontheffen vande chirurgiens de selve heescher in cure ghehadt hebbende ter
cause vande quetseure byden selven Jan, den heescher, gheinfereert
ontrent syne kele, metghaders te betaelen pyne, smerte ende verlet,
ten segghen van mannen hemlieden dies verstaende
ende inde costen vande processe in syn regard gheschiet ende int regard vande voorgaende
Vincent, de wet compenseert dinjurien ende quetseuren metghaders de costen vande quetseure
mitghaders de costen vande processe in syn regaerd gheschiet vut casuen
act xxjde maerte 1630
5 februari 1628 – Injurie – diefstal van een vracht fasselen - sap123b _ NUMMER 18
Heesch omme Pieter Rooms heescher in de materie van injurien den bailliu inden naeme
vanden heere met hem ghevoucht
jeghens ende ten laste van Franchois van Beveren, verweerder
dienende voor mijne heeren burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe
Inden eersten es notoir ende warachtich dat eenen yghelicken zoo byde gheestelicke als
weerlicke rechten verboden ende gheintenduceert es
eenen anderen t'injurieren up peine van dies beterynghe te moeten doene naer exigeren vande
zaecke.
Diesnietjeghenstaende theeft belieft den voornoemde verweerder upden xxste vande maendt
van lauwe xvjc achtentwyntich laetstleden –
alsoo
dheescher jeghens den verweerder vraechte om ghelt van zulcx den verweerder dheescher
schuldich was van theire - den heescher anne te segghen dat hy svrydachs daer te vooren
s'nuchtens ten drye heuren ghestolen hadde t’sverweerers huuse ende hove
een vrecht fasseelen,

ende dat hy verweerder dheescher niet en soude betaelen van zyne voorschreven theire
newaere dat d'heescher alvooren hem zoude restitueren de voorseide vrecht fasselen;
daertoe voughende den verweerder dat hy de voorschreven dieverije sheeschers laste zoude
doen blycken, twelcke al de verweerder porfereerde, hooghe ende overluut ten anhooren van
vele persoonen.
Welcke voorschreven injurie dheescher - die dannof onschuldich es - staende ter goede
naeme ende fame, - sonder jactancie ghesproken niet en vestaet te supporteren, sonder behoorlicke jactantie
midswelcken dheescher concluderende tendeert ten fyne dat den verweerder by ulieden
heeren sententie diffinityfve ende over recht ghewyst ende ghecondempneert wort te
compareren in oopen ghebannen vierschaere
ende aldaer ter presentie van heescher indien hy aldaer present wil wesen
godt almachtich ende justitie verghevenesse te bidden,
wederrouppende de voorschreven injurie ende verclaerende de zelve heescher ten onghelycke
angheseyt t'hebbene met verloop van derghelycke injurie d'heescher meer anne te segghen up
arbitraire correctie
Condemneerende voorts den voornoemde verweerder in zes ponden grooten,
deen helft ten proffite vande disch van Sint Bertins
ende d'ander
voor den disch der zelve –
inde boete van viftig ten proffyte vande heere ende inde costen vande processe etc.
breeder preuve ende implorerende in ende up de noble officie vande juge.

7 februari 1628 - Het Kraainest naast de Reningelststraat verkocht - Halmen
vij february 1628
Jan Malbrancke heeft gecocht jegens
Vincent Roens ende jegens Cathelyne zyne huusvrauwe
een erfve de haeghe rontomme medegaende
genaempt tcraeynest ligghende op dostzyde van de Reningelststraete
abouterende van noorden de coper
van zuuden de weduwe Maerten Pladijs
omme te godtspenninck v schele –
lyfcoop viij schele ende van principalen coop xxvj pond grooten –
de partie zuuver ende onbelast - te betaelen gereet gelt met den halm
over erfve dat als vooren.
14 februari 1628 – Huis verkocht in de Gasthuisstraat tegenover de pastorij - SAP 369 folio
39 - Presbestherie
Matheus de Buen heeft ghecocht te hauste jegens
Servaes Senesael ende jegens Maeyken zyn wyff
een huus metter erfve, staende inde Gasthuusstraete dezer stede
abouterende van noorden de voonnoemde straete - van zuuden ende westen de presbiterie van oosten Lioen de Puys
daer hy Servaes nu jegenwoordich woont ende dit omme ....
Op 21 februari 1628 doorverkocht aan Claude Defloucq
14 februari 1628 – Huis verkocht inde Elsenbruggestraete naast Jerusalem - Halmen 14 february 1628
Jan Malbrancke heeft gecocht jegens
Andries Marselis filius Jans ende Bastyne zyne huusvrauwe
een huus metter erfve staende ende gheleghen inde Elsenbruggestraete
van vooren ter zelver straete
achterwaert tot thommelhoff van Jan Roens, de haeghe medegaende
van oosten thuus ende erfve van Jan van Fechelen, genaempt Jerusalem van westen thuusende erfve van Gelein de Berch de haeghe medegaende zuuver ende onbelast omme te godspenninck v schele te lyfcoope vj pond vj pod parisis
hoftcleed ende van principaelen coop
de somme van twyntich ponden grooten vlaems te betaelen gereet gelt met den halm.
21 februari 1628 - 't Speelhof - Halmen
Andreas Rebaut heeft gecocht jegens Andries Everaert ende jegens Catherine zyne
huusvrauwe 'tSpeelhof ligghende opde Crombeecstraete
28 februari 1628- Halmen
twee erven in de Yperstraete
12 maart 1628 – Pieter Riem, wagenmaker – Renten

Pieter Riem
verbyndt in handen van Pieter Capelle
vooghd van de kynde van Guillaume Honseau
ten desen present ende accepterende alle zyne goedynghen, meublen ende catheilen
gheene ghezondert
ende by speciale alle tallaem dienende tot waghen maker, t’hout daertoe noodich ende
andersints, twee laen, een schaprae, bancken, stoelen, een mantel ende ander cleederen ende
al tgonne tszynen huuse zijnde
ende dat hier naer bevonden werdt
ende dat tot verzekerheydt van de somme van xxxc xxxvij pond parisis
die den voorseye Riem de voorseyde weeze schuldich is van overlaetynghe van waeghen
alaem ende hout, van een jaer huusheure ghevallen te Baefmisse 1627
Metghaeders loopende huusheure van de huise daer de zelven Riem woont,
bedraeghende vyf pond parisis sjaers
Actum present Baert ende Goesteene, schepenen
Den xij ste maerte 1628

17 maart 1628 – Stichting van een jaargetijde – Gouden Hoofd – renten
Compareerrde in Persoone Jan Vangoesteene filius Loys,
Te kennen ghevende dat den zelven zijnen vaeder by testamente ende vutterste wille
ghegeven ende ghelegateert heeft an den disch van Ste. Bertens
Ter acceptatie van François Pierens ende Jan Rouvroy, dischmeester van de zelven disch
Ter desen present de somme van een en zeventich ponden grooten vlaemsch die den
voorseyden disch gheproffytteert heeft van een rente van xviij pond sjaers metten verloopen ,
ghe-effecteert op de herberghe van ’t Gouden hooft,

Welcke somme ghegheven is met expressen laste ende conditie dat de voorseyde
dischmeesters ghehoduen werden jaerelikcx ende ten eeuwicheyt te doen celebreren in de
kercke van Ste. Bertins desen stede, een solemnele jaergetijde telckens opden xxiiij sthe
maerte
Doende luyden met t’grootte gheluyt den daeeghe te vooren ende ten zelven daghe ende
zynghen de getijden den overleden alles in ghelicke gheuseert,
doende alsdanne telcken vut deelen an de aermen voor xi pond broodt
Ende voorts de vrienden ende descencdenten van de voorseyde Goesteene te doen begroeten
ten voorseyde jaergetyden allen ten eerlyxsten, zoo men in ghelycken van oudts ghewoonelick
is te doene
In t’onderhoudt van alle t’welcke de voorseyde dischmeesters ende andere naercommers in
offciie ghehouden werden zoo zij by desen daerinne ghecommiteert zijn
Actu mpresent Jan Makeblyde, burchmeesters vervanghende meester Jan Vande Foosse,
voorschepen
Den xvij maerte 1628
19 maart 1628 – Decret royal d’amorisation du couvent des Pères Récollets à Poperinghe –
Coutumes des pays et de Comté de Flandre - Gilliodts - Van Severen - 1902

20 maart 1628 - Serjanssoone heeft een kind by Cathelyne Deruelle – Renten
Alzoo apparente swaerigheyd was te rijsen tusschen Guillaume Serjanssone ende
Cathelyne, de dochter van Pieter Deruelle
ter cause van kynde by den zelven Serjanssone gheprocreert
byde zelve Cathelyne ende alle ’t gonne danof meer dependeert,
zoo ist dat de zelve partijen onderlynghe vereens ende veraccordeert zijn als dat den
voorseyde Serjanssoone voor alle de pretensien van de voorseyde Cathelyne, zoo van haere

defloratie, houdenisse van ’t voornoemde kynde als all’t gonne dat zij meer zouden connen
ofte moghen pretenderen,
ten laste van de voorseyde Guillaume
ter cause van de voornoemde kynde, betaelen zal (zoo hij schuldich ende ghehouden is by
desen) de somme van xxiij pond parisis
ende voorts t’ haeren proffytte te gheven – zoo hij doet by desen –
een huuseken
staende opden noordzyde van de Casselstraete deser stede op d’erfve van de Sint Eloys
Gulde, met de rechte van cheinse van d’erfve daertoe competerende
ende omme all ’t zelve t’effectueren zoo heeft Proontgen, de weduwe van Jan
Serjanssoone,
moeder van de voorseyden Guillaume
gheadsisteert met Pieter Makereel in desen haeren bystaenden man,
ten desen mede comparerende, gherenunciert ( zoo zij doet by desen ) van alzulcke recht,
cause ende actie als haer an t’voorseyde huuseken is competerende,
laetende tzelve ten proffytte van de voorseyde Cathelyne ende tvoorseyde kyndt,
de welcke hiermede comparerende ende gheadsisteert met Pieter Deruelle, haeren vader
ende Robert de Ruelle, haeren broeder,
haer houdt te vreden, met den voorseyde contracte ende accoorde
zonder hier naer iet te connen ofte moghen pretenderen
ten laste van de voorseyde Serjanssone
ter cause van haere voorseyde defloratie, alimentatie van de voorseyde kynde als andersins,
renunchierende van alle exceptien, privilegien, costumen ende behulpsamigheden desen
contrarie,
ende in ghevalle de voorseyde Cathelyne ende haer kyndt quamen t’overlyden, zonder
naercommers oft andersins, zal niet jeghenstande t’voorseyde huuseken blyfven thaeren
proffyte ofte van haere aeldynghen
In t’onderhoudt van alle t’welcke de voorseyde comparanten met ghelicke consente
gheconsenteert zijn
Zoo wij hemlieden condemneren by desen
Actum present Jan Makeblyde, burchmeesteer ende Jacques Schevele, schepene
Den xxste maerte 1628
20 maart 1628 – Verkoop van erf op de Overdam & O.L.V. Kruis – Halmen
Jacques Weyns heeft gecocht jegens
Jacques Diedeman ende jegens Jacquemyne zyne huusvrauwe
een erfve stende ende geleghen op de Overdam
streckende van westen jeghens erfve van de kerke van Onse Lieve Vrauwe
van zuuden den cruyswech
van noorden meester Jan vander Fosse –
van oosten de straete –
belast de zelve erfve in Overdamsche schult als van oude tyden ten laste vande coper –
dach te stellen te zuuveren by de vercooper tot de daghe van hedent voorts zuuver goet ende dit omme te godspenninck vj schel –
lyfcoop xxx pond parisis
danoff den cooper met den helft payement doet
ende van principaelen coop xlviij ponden grooten vlaems
te betaelen met passeren van een rente alsoo hy ten dezen daghe gedaen heeft al blickende
tvoornoemde register alzoo ghealmpt over erve

dach date als vooren
DSAP50d - 1628 – Bestuur - 28 maart 1628 - Taks op bier voor de kerken & ommestelling
Ter vergaderynghe van bailliu, wetten, raeden ende notable upden xxviij de maerte 1628
Is gherecolleert ende goet ghevonden te presenteren requeste an sijne majesteit ende daerby
versouckende continuatie vande octroy omme vut crachte vandier te heffen ende lichten
vyfthien stuvers up elcke tonne groot bier
ghevent ende ghedebiteert byde herberghiers deser stede ende jurisdictie
ende dat voor een tydt ende termyn van ses jaeren omme daermede te betaelen de lasten ende schulden vande kercke van St. Bertins
gheschiet ter cause vande noodtsackelycke wercken daeranne ghedaen ende de gonne noch
staende te doene dies is oock goet ghevonden dat de kercke van Ste.Jans in ghevalle van tvercryghen van tselve
octroy sal heffen ende proffyteren
vutte pennynghen by virtute van dier gheinnet
de somme van xxv pond grooten by jaere de welcke gheemployeert sullen worden tot
noodighe reparatie ende
verciersel vande selve kercken ende inghevalle tselve octroy min waere als van vyfthien
stuvers,
sal nyetmin de selve kercke van Sint Jans profyteren naer advenant vande diere.
Is oock gheresolveert ende goet ghevonden - ter voornoemde vergaederynghe - te doene
eene generale ommestellinghe ten laste van ghemeene
insetene deser stede ende jurisdictie van sulcken portee als de voorgaende,
wanoff de een helft sal gheemployeert worden to betaelynghe
ende uplegh vande capitaele pennynghen van eenighe van de renten daermede de stede
jeghenwoordiglyck belast is
ter arbitraige van tcollegie vande wet ende dander helft omme te betaelen andere lasten ende
schulden deser stede
welcke ommestellynghe ghedaen sal wesen by
tcollegie vande wet metten eersen ende de selve besteedt ende gheinnet soo haest alst
doenleyck werdt.
8 april 1628 – Verhuring van de herberge van ’t Reepken - subalterne wetten

Jan van Blaeren woonende tot Elverdinghe,
heeft in heure ende pachte ghenomen jeghens burghmeesters ende schepenen deser stede de
herberghe van ’t Reepken metten erfve, vooren ende achter thuus
medsgaders met alle haere toebehoorten voor den tydt ende termyn van een, twee ofte drye
jaeren, hem optie wesende
metten stederechten zoo ordinaire als extraordinaire op de bieren die hij aldaer venten zal,
midts betaelende voor heure te weten ’t eerste jaer dat vallen ende experieren zal ten half
maerte 1629 – t’eerste jaer pacht xxij pond grooten
ende voor de twee volghende jaeren xxiiij pond grooten by jaere met laste van te stellen
souffissante borghe ten contentemente van de wetten voor t’aenveerden van t’ zelve huuse
ende te betaelen voor wetten ter tafele vi pond parisis
met conditie dat den pachter gheen bruyloften en zal moghen aenveerden dan betaelende
t’stedrecht van de bieren die in d zelve bruyloften ghesleten werden
Actum ter camere
Den viij april 1628
SAP369 - 17 april 1628 – Hommelhof verkocht in de Werfstraat – Koestraat Robert Derycke heeft gecocht jegens

Jacques Rouvroy ende jegens Catheryne zyne huusvrauwe
een halff gemet hommelhoff ligghende opde werfstraete
abouterende van oosten jegens tlant van Franchoys van Beveren,
van westen dheer Guillaume Rouvroy,
van noorden tlant van meester Jan vande Fosse van zuuden tCoestraetgen
ende dat omme vj schele godtspenninck –
ten lyfcoope xxxvj schele parisis
- vj pond voor tvercopers huusvrauwe een hoftcleet
ende van principaele somme achtenveertich pont thien sschellinghen grooten vlaems ....
22 april 1628 – SAP 435 – Subalterne wetten – transcriptie Henri Vandenberghe
Kaerle BAERT ende Andries DE WYNTERE competerende in persoone continueren
hemlieden boorghe ende principal - elck voor ander ende een voor al - in solidum ende zonder
divisie ofte excusie –
voor t’eerste jaer vande voorseyde pacht ter accepte van burghmeesters ende schepenen, met
belofte by den voornoemden betaelen ghedaen van zyne borghe danof t’indemneren ende
garranderen etcetera..
Actum present tcollege vander wet den xxij april 1628.
Blijvende den pachter ghelast teynde van t’jste jaer voor d’andere te stellen souffisante zeker.
Actum eodem.
Jaques DE LOEMELE woonende tot Ipre heeft gheurt by verhooghijnghe jeghens
burghmeesters ende schepenen deser stede de herberghe van tReepken metten erfven vooren
ende achter thuys daermede gaende met alle haere
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toebehoorten ende dat voor den tydt ende termyn van drye jaeren voor de somme van xij
ponden parisis ter tafele eens, ende van principaele heure
de somme van vierentwyntich ponden grooten by jaere –
innegaende tjste kjaere thalfmaerte xvj xxix, dies werdt den heurder met syne jaerlijcxsche
heure vry ende exempt vande assisen de stede competerende up de bieren die ter selver
herberghe ghevent werden,
met conditie dat den pachter gheen bruyloffeesten en sal moghen annemen dan betaelende
tstederecht van bieren die inde selve bruyloften ghesleten werden –
voorts met laste van by den heurder stellende souffisante borghe als voor den heure ten
contentemente vande wet den xij february 1629
Adam GRYSHANK heeft de voorgaende heure overghenomen op de bortocht van Jaques
WYTS op de voorgaende conditienn. Actum ter camere den 28 februari 1629
marge
25 ponden grooten sjaers 6 jaeren (?)
Willem DE SNEPERE de jonghe heeft de bovenschreven pacht aenghesleghen op de
conditien hierboven vermelt voor den tydt van vijf jaeren midts betaelende vijfentwyntic
ponden grooten jaeren sjaers innegaende t’eerste halfmaerte 1632
8 mei 1628 – Christynken Quaghebeur - 1628, 322, 11v – Transcripie Sabine Top

Ghilein Debruyne fs Ghileins, Chraen Inghelaert, François Quetstroy fs Jooris, vooghden van
Christynken de achterghelaeten weeze van wylen Maillard Quaghebeur en Christyne fa Jan
Meerlandt hebben overghebrocht by deellot in daten van VIII mey 1628 ondt A Lebbe de
naervolghende goederen de zelve weeze ghesuccedeert byden overlyden van voors haere
vader ende moeder ghestorven van contagieuse ziekte ende zyn de weezepennyn
gheprocedeert van vercochte meublen zuver boven alle schulden clevend an voorschreven
vooghden croise de pennync XVIe, de somme van IIIIC IIIIXX XV # VI sch VI p. Hiermede
wese voldaen van voorn successie.
Actum ter weezerie den 8 mey 1628. In staete 1629. In staete 1630. De vooghden kennen
hemloeden boorghe en prnl elck voor ander en een voor al, voor de voors weezepennyn pnt
Peereboome Burghmr en Wyts voor schepen den 11 sept 1630. In staete 1631. Item 1632.
Gherekent 1635. In staete 1639. 1635 gherekent 1636. Obiit de weeze obiit.

27 mei 1628 – De brouwersgulden – Renten
François Jacob comparerende in persoone
Kendt deuchdelick schuldich te zijn an Jan Delanghe filius Jacques
Als pachter gheweest hebbende van de brauwersguldenen op elcke tonne bier ende sconynghx
impost in t’district van Steenvoorde
Present ende accepterend de somme van thien podnen grooten vlaemsch,
reste van de pacht van de brauwersguldenen ende s’conyncx impost van de saisoene
verschenen october 1627 ende octobre 1626
Zynde ten dier causen ghe-excuteert ende ghecommandeert in vanghenisse deser stede omme
tot slackinghe van welcke executie te gheraecken,
Clays Cardinael ten desen medecomparerende hem ghestelt ende gheconstitueert heeft ( zoo
hy doet by desen) borghe ende principael
over den voorseyde Jacob voor de voorseyde somme die hij vermach te betaelen by
payementen, te weten twee ponden grooten binnen xiij daghen naer dacte desen ende zoo
voorts van twee maneden te twee maenden sesthien ponden parisis
t’eerste payement van twee maenden vallende binnen x weken naer dat deser
Ende zoo voorts totte volle betaelinghen van de voorseyde somme
daerop payement alzulcke behoorelicke betaelynghe als den voorseyde Jacob by quitantie van
voornoemde Langhe zoude connen bedooghen ghedaen thebben ende by ghebreke van
betaelinghe van elck payement ten valdaeghe mits vij daghen onbegrepen, zal de gheheele
schuldt ghevallen zijn
Waerinne den voorseyde comparant ten zyne borghe gheconsenteert zijn
Blyfvende d’oncosten voor desen ghedooght tot de voorseyde executoir ten laste van de
voroseyde 1ste comparant
Actum present Flocq, ende Lansweert schepenen
Den xvij meye 1628
29 mei 1628 – Huis in de Mesenstraat verkocht - Halmen
David van Damme heeft gecocht jegens
Franchoys van Hove ende jegens Mayken zyn huusvrauwe
de helft van een huus met de helft van de erfve daer onder ende achter ligghende op de
Mesenstraete daer de weduwe van Jaspar Brant
nu woont,

commende van oosten op de voornoemde straete van zuuden thuus ende erfve van de vercopers causa uxorus van westen tlant van de Heere ende van noorden tlant van Lauchers
hant daeranne te slaene ....

3 juli 1628 - Pukkelstraatje - Ieperstraat - Oude Bellestraat - Casselstraat – Bogaardstraat Halmen
Den derden july 1628 - SAP 369 - folio 44
Clays Tlam heeft ghecocht jegens
dheer Jan le Creuse heere vant tWesthoff
den zelven Creuse machtich by procuratie over joncvrauwe Hendrynne Fraryn zyne
huusvrauwe de zelve procuratie gepasseert voor bailliu ende schepenen van de princelycke vierschaere
vande elf prochien geseyt tambacht van Cassel - in date vande achtsten juny 1628 getekent J.
Boeye - alhier gesien ende gelesen ten paseren van dezen –
Eerst den helft van j lyne lants wezende een verbrande hofsteede gelegen bynnen de stede
van Poperynghe
jegenwoordich betimmert byden voornoemde Tlam - palende de zelve erfve met de
westzyde jegens tPuckelstraetgen tzuutende de beeke –
doostzyde thuus ende erfve van Gelein vande Walle aldaer sceedende op de steenen gevele
- tnortende de Iperstraete
Item de gerechte helft van een andere verbrande erfve daer eertyden op woonde Steven
Beaugrand en nu betimmert by Bartholomeus Liebaert gelegen op dIperstraete

palende met de oostzyde jegens tReckhoffstraetgen de westzyde thuus ende erfve van Geleyn vande Walle, aldaer sceedende op een pael ende
steenen gevele, als van ouden tyden tzuutende met een ganck loopende naer de beeke ende vorts jegens derfve van de heere
dezer steede van noorden dIperstraete
Item alzulcke recht, cause ende actie als de voornoemde Cruesens - causa uxoris - competeert
ende erfve eertyden by Gheleyn vande Walle jegens Clays Tlam
daer hy Walle presentelick woont.
Item de helft van twee gemeten zaylant liggende in Poperinge inden Hagebaerthouck
jegenwoordich gebruuct by Louwys Gille - palende met de oostzyde jegens tlant van
Christiaen Moeraert ende zyn kinderen de westzyde tlant Nicolays Lecocq - tnoortende de Mesenstraete - tzuutende tlant van de disch
dezer stede ende andere
Item de helft van j lyne elstlant op de Pereboomdreve - dostzyde daeldinghen Gheleyn
Moeraert - de westzyde meester Heynderick Peninckbroot
Item tiiijde deel van een halff gemet xxxvij roeden en half lant gemeene met daeldinghen
Gysenrecht - streckende met de westzyde op dOude Bellestraete inde Haghebaerthouck
Item het viijde van een verbrande hofstede daer eertyden opwoonde Clays Buuck bynnen
deser stede op de Casselsraete - palende metten westende op derfve Pieter Scolinc de zuutzyde tBogaertstraetgen
Item tviije van een andere verbrande erfve gelegen bynnen de zelve stede op de vernomde
cCasselstraete daer eertyden op stont thuus van Adriaen van Heede - streckende met de
oostende op de selve straete - twestende ende de noortzyde Pieter Scolinc- de zuutzyde
tBogaertstraetgen
enz...
In het jaar 1631 kreeg Clays Tlam de kans om deels het huis en de brouwerij aan te komen
van de familie Vandewalle.
SAP 50d - 1628 - 13 juli 1628 - Octrooi op de bieren
Ter vergaederynghe vande bailliu, burchmeesters, schepenen, raeden ende notable upden
xiijde july 1628 is goet ghevonden
te presenteren requeste an syne majesteit omme te vercryghen continuatie vande octroy van
assysen- soo ordinaire als extraordinaire
upde bieren ende wynen ende asyn voor den tydt van ses jaeren emmers soo langhe alst
doenelyck is
actum xvj july 1628
17 july 1628 – Huis verkocht op de Werfstraat - Raapstraatje – Halmen
Christiaen Clinckemaille heeft gecocht jegens
Guillaume Clinckemaille Item jegens Andries de Muer ende jegens Cathelyne zyne huusvrauwe
jegens Gillis Baervoet ende Mayken zyne huusvrauwe
ende jegens Janneken de weduwe van Jan Room
gheassisteert met Guilaume Clinckemaille in dezen haeren bystaenden man

de helft van thuus ende erfve ghestaen ende gelegen op de Werfstraete
ghemeene met de copere daer hy copere jegenwoordich woont abouterende van westen de straete - van zuuden ende westen daeldinghen van Jan Vanderclyte
van oosten tRaepstraetgen
zuuver ende onbelast - dan in theeren lantscult en dit omme ij schele te godtspenninck lyfcoop viij pond
ende van princiapelen coop de somme van vierenveertich ponden grooten vlaems te betaelen
den helft te bamesse erstcommende ende dander helft bynnen een jaer daernaer - hant anne te
slaene by
den cooper van stonden anne
ghehalmpt vorts over erfve - dach date als vooren.
24 juli 1628 - Hofstede gehuurd in Couthove te Proven – Renten
Mathijs Quaghebeur filius Ghileins
comparerende in persone
kendt deuchdelick gheheurt thebben jeghens jo. Jan Baptist Heve,
ten acceptatie van d’heer Jacques Wyts over den zelve Heve
ten desen present –
een behuusde hofstede daer Jan Blondeel filius Jans
jeghenwoordelick op woont
ligghende inde prochie van Proven ende meest onder de heerelickehde van de Couthove,
groot acht en twyntich ghemeten en half landts,
eener termyn van neghen jaeren,
beginnende ende innegaende baefmisse 1628,
voor de somme van xi shele parisis te godspenninck
twee dobbel ducaeten ghereet betaelt voor een hoedt,
ende van principaele heure de somme van neghen ponden parisis by jaere, t’ghemet –
zuuver gheodt van landscosten ende andere oncosten –
te betalen d’een helft voor St. Martensmisse naer elcken ougst
op peyne van al ghevallen
ende d’ander helft voor passchen vutteren St. Jansmisse, daerachter volghende,
op pene van pachtbrake,
zonder eenich decreet ofte wetelickheydt te moeten ghebruucken,
up conditien van huusynghe t’onderhouden van de
oguen nederwaerts ende van vuersten met eerde
een hondert gleyhoven van viij ofte ix palmen dicke
jaerelikcx te doen verdecken ende alsser meer te decken vallen zal,
wissen te byndtroeden te leveren
ende diedeclaers te dienen al om vermindert den pacht
wesende oock besproken ende gheconditioneert
dat den pachter gheen
voedsten en zal vermoghen te vercoopen,
noch by coopdaeghe naer zijn ofte zijns huusvrouwe overlijden, noch andersins
maer zal te zelve moeten aldaer ghesleten worden
ende inden meschpit gheworpen wesen
nopende den graenen ende meschprijs

den voorseyde Quaghebeur werdt ghehouden die op te legghen,
te weten d’een meschhop te Baefmisse ende dander te half maerte metten graenen prijs
Voor welcken pacht Proontgen de weduwe van Ghilein Quaghebeur ten desen
medecomparerende, gheadsistert met Ghilein Wenis, in desen aheren bystaneden man, haer
verkendt borghe ende principael met renunchiatie by jaer ghedaen van t’beneficie S. velleam,
naerdien t’effect van dien haer te kennen ghegheven hadde gheweest
’t welcke zij zeyde wel te verstaen
Met belofte van indemniteyt naer style
Actum present Makeblyde, burghmeester ende Folcke, schepenen
den xxiiij july 1628
29 augustus 1628 – Ontucht – Register der Boeten – SAP 251
Op den xxix ougst 1628
Pieter Zoolhof, verweerder jeghens den bailliu, causa officy, heescher
Van de boete van vj pond parisis emmers ten arbitrage van de wet te cause van de fornicatie
– ontucht - by hem ghecommitteert met Janeken filia Colaert van …. – met costen

6 september 1628 - De Pigoot verkocht - Werf - Koestraatje – Halmen
vjde september 1628
Jan Folcke filius Jans heeft gecocht jegens Jacques Floor doude ende jegens Janneken zyne
huusvrauwe
drie gemeten preter xxxvij roeden hommelhoff genaempt de pigoot
met de keete daer up staende op de Werfstrate dezer stede
abouterende van noorden tcoestraetgen –
van oosten de selve Werfstraete
van zuuden relicte Louwys vande Goosteene ende Pieter Elleuil van westen tgers van Pieter Quaghebeur
omme te godtspenninck iiij schele lyfcoop hondert stoopen wyn –
voor de drie cnaepen vande camere elck xvj pond iiij schele -

vj pond parisis voor de kerke van Sint Bertins
al ter laste vande copere ende van de principale coop tweehondert ponden grooten vlaems
tgemet - tende mate tende gelde te betaelen gereet gelt met den halm belast met xij pond schele sjaers den penninck xvj ten proffitte van joncker Charel Clays heere vander Hulst die den cooper mincken zal
tcapitalen en verlopen - vorts zuuver goet dan int sheeren lantschult Gehalmpt vorts over erfve - dach,date als vooren
14 oktober 1628 – Domyn Vermeulens koebeesten – Register der boeten – SAP 251
Domyn Vermeuelen, verweerder jeghens Philip Faufaris, als dienaer des heere, heescher,
vande boete van v pond parisis over zyn part vande boete byden verweerder gheincureert als
zyne koebeesten ghevonden hebben ter schade ten bilcke van Pieter DeWorm – met costen

SAP 123C - nummer 62
20 oktober 1628 – De pachters van de oude impost en Kneuvele, de pachter van de Hooghe
Swynlande – Processen
An myne heeren burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe
Vertooghen reverentelick Christofel Wallewyn ende Pauwels Verhaeghe in hun qualiteit
van pachters vande oude conincx impost
ingaende prima november 1628 ende expirerende de laetsen october 1629
mitsgaders Jan Landerwyn als pachter vande voornoemde impost van de saisoene
ingaende prima november 1629 ende expirerende de laetsen october 1630 eerstcommende,
hoe dat de supplianten verstaen dat den amman deser stede
zeker meubelair goedynghe ghelicht heeft toebehoorende Pieter de Cneuvele die bevonden
zyn gheweest ten huuse van Chrispiaen Visaige
ende ghesequestreert ter greffie deser stede
ende alsoo de supplianten te weten den voornoemde Christoffel goet heeft den voornoemde
Cneuvele

acht ponden zeven schellynghen thien grooten vlamsch
ende Jan Landewyn de somme van hondert neghentien ponden vier schelle parisis spruytende all tgonne voorschreven van conincx impost en verstaen niet dat den selve
goedynghe vercocht sullen worden - dan prealabelick voorgaende
de somme hiervooren vermelt mits de selve zyn conincx pennynghen
die voor andere schulden gheheven zyn
gheprefereert te syne Biddende oversulcx de supplianten dat uwe edele ghedient zyn de selve vercoopynghe niet te
consenteren dan prealabelick vooren gaende vande selve vercoopynghe suppliantens voorzynde
pretentien welcke vercoopynghe de supplianten versoucken te gheschieden tzelven dach van
morghen wezende den xxjste july 1630
- omme daernaer de pennynghen
vande zelve vercoopinghe ghelicht te worden telcx
ten minsten ter zekeren.
Bailly ende schepenen vande heerlichede van de Oost ende Westzwynlande doen t weten dat
voer ons commen ende ghecompareert is in persone Pieter de Kneuvele,
den welcken heeft verbonden - zoo hy doet by desen - inde handen van Joncker Jan Symons,
heere van de Gracht, admondiateur vande voorseide heerlichede,
ter acceptatie van Jaecques Tant,
zyn persoon,goet present ende toecommende, metghaders
alle zyn huushaeven, meublen ende catheilen, roerende ende onroerende, ende by speciale
drye plumen bedden, met elck een oorpul, twee groen ende twee witte spansche sargen,
toedien twee tapytsche sargen, drye laen, eenen langhen lys, een buffettafele met eenen
nieuwen schabellebanck, vyf schabellen, eenen grooten ketel ende eenen cleenen - een dozyne
tinnen tailloiren ende een dozyne tinnen plateelen ende voorts alle zyn resterende huuscatheil
ende dat in verzekerheyt van zyne jaerlicksche heure van de huuse ende herberghe van de
hooghen zywnlande,
omme by ghebreke van betaelynghe van dien de zele daeranne te verhaelen naer costume in
ghelycken gheuseert
actum den xxste october 1628
my als greffier toorconde Winnebroodt
Ghepubliceert ter bretesque der stede van Poperynghe den lesten jyny 1630 toorconde by
ordonnancie Ghelein Wenis - 1630
Compareerde voor ons bailliu ende schepenen vande heerlichede van Oost ende West
zwynlande, Pieter de Kneuvele, herberghier ten hooghen zwynlande de
welcke verkend al wettelick zeker cotnract ofte pachtbrief luudende van woorde te woorde
zoo hier naer volcht
Alzoo Pieter de Kneuvele in pacht hadde ghenomen van joncker jan Simons heere van de
Gracht, als admodiateur vande goedinghen van de baron van Inghelmunster
heere van Roedsbrugghe, Oost ende West Zwynlande een huusende herberghe zoo die was
ghesaen ende gheleghen inde prochie vn onze Lieve Vrauwe
van Popernghe binnen de calcye ghenaemt thooghe ofte groote zwynlandt met de vier lynnen
landts daermede gaende voor een termyn van zes jaeren
inneghegaen te halfmaerte zesthienhondert zevenentwintich voor de somme van twinich
ponden grooten sjaers -

boven tverdecken van een hondert gley sjaers opde huyzynghen aldaer staende - oncoste den
voornoemde admondiateur ende met last van de zelve huuzynghen tonderhouden van
reparatien van de osye nederwaerts ende dat den zelve admonidatuer tsecht te grote begheerte
vande voornoemde pachter aldaer heeft ghedaen stellen tzynen coste met alleene een nieuw
schuerken ende nieuwe stallynghe nemaer oock aldaer zal doen stellen eene brauketel, cupe, backen ende ander brauallaem metghaders de brauwerye doen accomoderen naer tbehoren –
zoo zyn de voornoemde admodiateur over een zyde ende den voorseide Kneuvele zynen
pachter over andere, gheaccordeert ende vereenst
als dat hy pachter ten respecte van dien zyne voorseide jaerlicksche prestatie van pachte zal
augmenteren van vyf ponden grooten sjaers
ende dien volghende van nu voorts daerover betalen naer advenante van fyventwintich
ponden grooten sjaers, blyfvende dander conditien vande pacht in vigeure –
dies wert en voornoemde Kneuvele oock ghehouden de voornoemde ketel, cupe, bancken,
tonnen ende ander brauallaem over te nemen by inventaris ende prysie
danaf te doene by gheedde pryzers ende mannen hier inde te verkiezen
ende t'ende van zynen pacht de zelve ketel, cupe, backen, tonnen ende ander brauallaem
wederomme te gheven by ghelicke prisie ter schade ofte bate,
metghaeders voor de
zelven prys wetelick ten proufficte ende verzekerthede vande voornoemde admoditateur te
verbinden alle zyn huushaven, meublen ende catheylen roerende ende onroerende - boven tverband van zynen persoon ende ander goedynghe zyn
daer van anden zelven admodiatuer te leveren acte ofte
instrument in behoorlicke forme, zonder zynen cost, wezende voorts ondersproken dat de
voorseide Kneuvele de voronoemde ketel ende brauallaem staende jeghenwoordelick te
Inghelmunster moet doen halen ende brynghen te voorseide herberghe vande hooghen
zwynland oncost den voornoemde admodiateur
aldus ghedaen ende veraccordeert ter goede trauwen dezen xijde van oustmaent xvjc
achtentwintich, in kennisse der waerheyt zyn hier
af ghemaeckt twee ghelycke onder elcx handtteecken ende tot vulcomynghe van tinhouden
vande zelve contracte ofte pachtbriefve heeft den voornoemde Pieter Kneuvele comparant ter accepttie vande edele Jacques Yant,
bailliu vande voornoemde heerlichede al wettelick
verbonden ende vergindt mids dezen in handen vande vooroemde heer admodiateur drie
zynener plumen bedden met elck een oorpeul, twee groene ende twee wette spaensche
chargen, twee tapytsche chargien, drie laden, een langhe lys, een buffettaffel met eenen
nieuwen schabellebank, vijf schabellen, eenen grooten ende een cleenen ketel, een dozyne
tinnen taillooren ende een dozyne tinnen plateelen,
metghaders zyn persoon end alle zyn huushaven, meublen ende cattheylen, met alle zyne
goedynghen present ende toecommende gheene
ghezonert nochte ghereserveert omme by faulte van betalynghe ofte onderhoudt van de
conditien inden voornoemde pachtbrief ofte eenighe van diere den zelve daeroppe te
recouvreren in ghevolgte ende costume van Veurnambacht in approbatie van welcken hebben
deze presente letteren ghedaen teeckenen by den griffie dezer heerlichede
dezen xxste octobris zesthienhondert achtentwintich
Ellieul
30 oktober 1628 – Maillaert Vandeberghe heeft gedronken tijdens de vespers – Register der
boeten – SAP 251

Maillaert Vandeberghe, verweerder, jeghens Philip Faufaris ende jeghens Loys Petytberghen
als dienaeren vande heere, heeschers vande boete van vj pond parisis ter cause den verweerder
ghedroncken heeft ghedeurende de vespers ten huuse van Kaerle van Damme opde viijste
8bre 1628 – contrarie ’t statut – met costen

30 oktober 1628 – Verpachting van de accijnzen – SAP 435 – Transcriptie Henri
Vandenberghe
099r°
Verpachtynghe ghedaen van weghe burghmeesteers ende schepenen der stede van
Poperynghe van d’assysen ordinaaire ende extraordinaire op de wynen ende bieren
medghaders ander rechten de stede cmpeterende voor den tydt van eenen jaere innghaende
dezen jsten 9bris 1628 ende expirerende lesten 8bris 1629. Actum den 30 8bris 1628.
Eerst den pacht vande wynen die gheschiedenzal by besloten billiette dies den hoogsten
instelder proffyteert xij ponden parisis
wyn xxiiij ponden parisis
Hubrecht DE LANOY heeft den pacht inghestelt op

ixC xxj p. parisis

Verhooght by Robert PROVENTIER med j pennynck
LANOIJ iij pennynghen, PROVENTIER j pennynck endeop hem
ghebleven
ixC xxj p. parisis
borghe Jacques BAERT
Den pacht van de bieren d’hooghste instelder proffyteert xxxvj ponden parisis
wyn 60 ponden parisis

marge
borghe elck boor ander ende j voor al Jan WYTS ende Jaques WYDOOT
Den zelven pacht is hooghst inghestelt by Pieter FOBERT op
niet verhooght ende op hem ghebleven
Den pacht vande calcyde
wijn vj ponden parisis rouper x s. parisis
Den zelven pacht is ghebleven op Adriaen SANSSEN
voor

vjM iiijxxC ij p. parisis

jC iiijxx x p. parisis

marge
wijn 12 p. parisis
rouper x s. parisis
Den pacht vande ghebranden wijn is ghebleven op Jaques STEVEN
voor
iiijC L p. parisis
marge
wijn vj p. parisis
rouper x s. parisis
Den pacht vande azyn is ghebleven op Jaques STEVEN
voor

iiijxx p. parisis

marge
Tafel xL p. parisis
Den pacht van t’seiser meyken ende clairette op Jaspar VER SCHOTE
voor
x p. parisis
Actum eodem
SAP 397 - 22 november 1628
Adriaen Verschote de jonghe comparerende in persoone - cedeert ende transporteert ten
proffyte van François Keerne
ter acceptatie van Robert Proventier zyne huusvrauwe zoone ten deser present de somme van jc xx pond die den transportant goedt heeft op Gillis Verschave ende hem
gheordonnert en by hem
belooft te betaelen an de voornoemde Keerne - volghens den accoorde onderlynghe
ghestipuleert
ende verkendt voor balliue ende schepenen vande heerlickhede vande Swynlande procederende van coope van een behuusde hofplecxken ghenaemt§ den Volghelenzanck volghens t'zelve accoord ende erfevenisse ondertekent Ellieul ten desen ghezien - verclaer
ende den voorzeide tranpsortant
op de voorenseide somme gheene betaelynghe ghehadt t'hebbene nemaer dat dezelve is deughdelick ende onvergolden maekende etc - ende in ghevalle den
voorzeide Keerne naer behoorelicke devoren ende de voorseide schuldt niet en conde recouvreren opde
voornoemde Verschave soo heeft den voorseide Verschote belooft - zoo hy doet by desen - de voorseide somme ande
voorseide Keerne te betaelen
op heerelicke ende parate executie volghens zyn acte van condemnatie -

verbyndende tot verzekerthede van dien zynen persoon ende goedynghe present ende toecommende - omme etc.
actum present Beke - vervanghende Schevele - den 22 9bre 1628
3 december 1628 - Verhuur van een huis in de Gasthuisstraat - SAP 124 A - NUmmer 17
Ick - Pieter Diedeman kenne mids desen wel ende deuchdelick verhuert te hebben een myne huys staende ende ligghende inde Gasthuysstraete
aen Joannes Damman docteur inde medicynen die insghelyckx kendt ghehuert te hebben
het huys ende alle de cellene stallynghen achter met den boomgaert met alle de fruytboomen
daerinne staende in welcke boomgaert den huerder vermach te bezayen tot zynder
gelieften ende dat eenen termyn van twee - vijf jaeren thuerders optie –
midts een half jaer van voorslachs te zegghen vermach hy huerder met de twee jaeren daervut
te scheyden ende dat ten goeden ses schele te lyfcoope - twee stoopen wyns ende voor tverhuerders vyf kynderen elck een half
stick van achten voor een hooftcleet - twelcke is betaelt
ende ten principalen huere voor de somme van elf ponden grooten vlaems –
te bethalen telcke gevallen jaere vuterlycken drie maenden daernaer onbegreepen waervan het eerste jaer incommen zal te bamesse naercommende als weesende den eersten
octobris 1628 ende het eerste jaer verschynen zal baemesse 1629 –
waervan hy huerder myncken moet twee maenden op het eerste jaer - waervan hier twee
pachtbriefven zyn ghemaect met eclx hanteecken hier onder ghestelt
Actum desen 3de december 1628 ende was onderteeckent Pieter Diedeman met een
handteecken
naer collatie is dese copie bevonden taccorderen
toorconde als pensionaris Pierins

17 december 1628 – De brouwers worden beboet – Register der boeten – SAP 251
Jacques Floor de jonghe, verweerder jeghens de bailiu deser stede ende de pachters der
stedeassysen medeghevought, heeschers, van de boete van xij pond parisis ter cause dat hy
hemlieden gheen renseing ghedaen en heeft ande maednt van november lestleden van zyn
vutleverynghe van bieren – met costen

Deze aanklacht werd op 10 januari 1629 ‘gerelateert – samen met de 10 navolghende.
Als verdediging stelt Jacques Floor dat hij wel ‘renseing ghedaen’ heeft ‘ende billet van syne
brausten ghelevert thebben inde handen van de huusvrauwe van Pieter Fobert – pachter vande
de stedeassysen ende gheordonneert comparitie personele vande voornoemde huusvrauwe ten
ansten xij january 1629.

De andere brouwers die om dezelfde reden opgeroepen werden – en een boete kregen –
waren:
Bartholomeus Liebaert – Jan Maezeman – Jacques Melis – Pieter Masseau – Frans Pijl –
Pieter Keerne – Augustyn van Damme – Jacob van Damme en Willem Desneper.
Deze zaak met de Poperingse brouwers, zet zich door in het volgende jaar 1629.
27 december 1628 – Register der boeten – SAP 251
Jan de Langhe ende syne huusvrauwe, verweerders,
jeghens den bailliu, causa officy, heescher
vande boete van xij pond parisis
ter causen sy opden xxvij december 1628 gheincureert hebben Pauwels Baes,
hem anzegghende dat hy was eenen valschen dief – valschaert ende dat sy de bewysen hadden
daermede zy den zelven Baes een gloeyende yser souden doen stellen deur syn longhe – met
costen

