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Les images ou tableaux de platte peinture des deux Philostrates sophistes ...
Door Philostrate de Lemnos

3 januari 1637 – De pesthutten – SAP 469 – Resoluties folio 52
Burghemeesters ende schepenen verbieden eenen yeghelick wel schepelick,
zoo zy doen by desen, hun te vervoorderen eenighe houtten ofte ander materiaelen af te
trecken ende weyren vut de hutten
ghemaect omme de ghepestifieerde deser stede op peyne van gheesselynghe ofte ander
arbitraire correctie
Actum den iijde january 1637
Publicatie eodem
11 Januari 1638 – De Gervelgatmolen - Halmen – SAP 370

Jacques Vrammout, soo over hem zelven als machtich over Colyncken de dochter van
Domyn Vermeulen, zijne huusvrouwe by procuratie ghepasseert voor Bailiu ende schepenen
der prochie ende heeren van Berten, den laetsten december 1637,
Onderteecken J. Cabbynck, alhier ghesien ende ghelesen
Onterfde hem ende zijne voorseyde huusvrauwe
Ende erfde Jan DeRoode, filius Gilles,
Alhier present ende accepteerende in’t vijfve deel van de Ghervelgatmeulen
Hem ghesuccedeert byden overlijden van de voorseyde Domyn ende zijn huusvrouwe
Metgaders ghelyck deel inden meulenwal ende erfve daeronder ghaende groot … (niet
ingevuld) ofte daerontrent
Emmers de plecke zoo dye ghelegehn es, voorts oock ghelyck deel in de huussinghen, scheure
ende stallynghen der neffens ende opstaende, gheldende
de voorseyde meulen, over t’vercochte paert, met zyne toebehoorten, zoo voorseyde es, zes
ponden grooten by jaere, dye den vercooper aende cooper gheodt doen moet,
Ghedeurende de heure van de jeghenwoordighen pachter
Aboutteerende de gheheele partye van oosten de Ghervelghat straete, van zuuden, westen
ende noorden, daeldynghen van Christiaen Moejaert ende omme de godspenninc vijf schele
parisis
Lijfcoop ix pond
Ende van princiapelen coope twee en zestich ponden neghenthien schellynghen, vier grooten
vlaems
Te betaelen deen helft ghereet ende dander helft over de volle betaelinghe te baemisse
daernaer 1638
De losrenten daerinne te ghoet bevonden zal zijn ghelast te zijne, zullen de cooper valideren
in betaelynghe vande coopsomme
Mette verloopen van dyen
Tot daete deses, vooren de voorseyde ghehelen meulen es belast met iiij pond tjaers aende
heere deses stede
Over de recognoissance vande wynt

Actum ut supra
19 januari 1637 – Verkoop van land door de zusters van het Gasthuis - Renten – vaart
Jan de Bailleul, d’oude ende Jan Bailleul syne sone,
kennen wel ende duechdelick schuldich te sijne
an d’eerw. Zuster Marie Bervoet,
moeder van de religieusen van de gasthuuse deser stede van Poperinghe de somme van twee en dertich ponden grooten vlaemsch
spruutende van coope van lande daervooren de selve comparanten beloven te betaelen crois
naer advenante van de pennyngh xvide wanof teerste jaer vallen sal den xixde januari 1638
ende alzoo voorts van jaere te jaere
totten oplegh van de voornoemde twee enderyich ponden grooten die gheschieden zal ter gheliefte van de voornoemde moeder ende religieusen verbyndende
ende tot verzekertheyt van dien hemlieden personen ende goedynghen
present ende toecomende, waer die ghestaen ende gheleghen souden moghen wesen,
midts constituerende hemlieden borghe tot versekertheyt van de voornoemde somme ende
croisen elck voor ander ende daervoor al in solidum sonder divisie ofte excussie
actum present Proventier vervanghende Rouvroy, schepenen den xix januari 1737
19 januari 1637 – Leenemolen - Halmen

Ten halmdaeghe xixde january 1637
Mahieu Huughe ende Mayken filia Pieter Salomé,
zyne huusvrouwe onterfden hemlieden
ende erfden Daneel Salomé filius Pieter,

alhier present ende accepterende in de drye deelen van twaelfve van de helft van de Leenen
meulen
Met ghelicke deel in vier lynen lants hofstede ende groene cathelen daer up staende,
gheleghen in den Lyssenthouck deser jurisdictie,
Aboutteerende int geheel doostzyde, en west ende kinderen Pieter Falliere, met eene dreve
loopende utte Westoultrestraete,
Zuuden Clays Huughe, causa uxoris, ende de haeghe van hulst
De westzyde de meulenbilck
Competeerende Christiaen Verhage, causa uxoris ende Dieryck Salomé
Ende tnoortteynde de voornoemde weduwe ende kynderen Pieter Falliere, ende andere
Met eene dreve aldaer tot de Bethunestraete,
Omme de godspenninck vi schele parisis
Te lijfcoope iiij pond parisis ende van principaele coope de somme van achten veertich
ponden grooten vlaemsch, de voorschreven drye deelen ghemeene metten cooper ende andere
boven xvi pond voor dhuusvrouwe van de vercooper
Te betaelen acht ponden grooten vlaems aen Dieryck Salome, ghereet over de halm
vercoopers ende de resterende veertich ponden grooten vlaems zullen croiseeren ten
advenante van de penninc xvide
Beghinnende loop ende cours te nemen daete deser, met beloofte van de zelve somme
suffisantelick te bezetten ende hypothecqueren binnen drye jaeren, up peijne van dye te maten
alsdanne uplegghende metten intreste, ten twee egaele payementen, de loopende jaerschaere
ten proffytte van de vercoopers tot daete deses.
De zelve vercoopers otnerfden hemlieden ende erfden de voornoemde Salomé in het elfste
deel inde helft van de voorschreven meulen, met ghelycke deel inde voornoemde vier lynen
hofstde, groene ende drooghe catheelen daerup staende, ghemeene ende aboutterende als
vooren, hem vercooper
Ter cause van zyne huusvrauwe competeerende naer moeders doot, omme te godspennynck vj
schele, lyfcoop iij pond, t’hoofcleede iiij pond svj schele ende van principaelen coope, de
somme van neghenthien ponden twee schellynghen grooten vlaems, tvoorscheven elfste deel
inde helft te betaelen ghereet, verschooten byden cooper, boven de voorschreven lyfcoop iiij
pond , twelcke hem payement zal wesen, up teerste jaer verloop van de voorseide croise
Actum ut supra
Clays Huughe ende Proontje filia Pieter Salome zijnde huusvrauwe onterfden hemlieden
ende erfden Dieryck Salome alhier present ende accepteerende in het elfste deel vande helft
van vier lynnen hofstede daer de Leenenmeulen upstaet, met ghelicke deel inden huuse, ascot
ende groene catheilen daerop staende, gheleghen in den Lyssenthouck deser jurisdictie
Aboutterende int gheele metten zuuteinde de vercoopers ende de heere van Hulst, van westen
de meuelenbilck toebehoorende de cooper ende Cristiaen Visaige, causa uxoris,
’t noorteynde de wedwue ende aeldinghen Pieter Failliere ende andere ende doostzijde de
weduwe ende aeldinghen daeranne begrepen eene dreve ten noorteynde loopende totter
Bethunestraete ende van oosten de zelve vercoopers

onterfden hemlieden ende erfden de voorseyde Salomé in het elfste deel ende helft van de
voorseyde meulen, met ghelycke deel in de voorseyde meulen, met ghelycke deel ende part
van vier lijnen hofstede, groeene ende drooghe catheilen, daerup staende, ghemeene ende

aboutterende als vooren, hem vercooper ter cause van zijne huusvrouwe competeerende par
moeders doot,
omme te godspenning vi schele parisis,
lijfcoop iiij pond,
thoofcleed iiij pond xvi schel parisis,
ende van principaleen coope de somme van neghenthien ponden twee schellinghen grooten
vlaems, tvoorschreven elfste deel inde helft te betaelen ghereet, verschooten by den cooper,
boven de voorseyde lijfcoop iiij pond twelcke hem payement sal wesen up teerste jaer verloop
actum ut supra
Gillis Dezaegher ende Mayken zyne huusvrauwe ende erfden Pieter de Zaegher alhier
present ende acepterende in een ghemet xx roeden zaylant gheleghen inden Lyssenthouck
deser jurisdictie –
Aboutterende van zuuden deBopesschepsstraete – van oosten de vercoopers – van westen
Gillis de Zaegher filius Andries ende van noorden de cooper –
Omme te godspenningh ij schele – ’t hoofcleede xij pond – te lyfcoope xlij schele parsiis ende
van principaelen coope de somem van zessendertich ponden grooten vlaems ’t ghemet –
Teynde maete teynde ghelde – belast in Bardekens rente – conforme sheeren register –
dachterstellynghen van dyer byde vercoopers te zuuveren tot daete deser
Actum ut supra
23 januari 1637- Elst van het Gasthuis verkocht - SAP 398 - Folio 105
Caerle Verschave filius Gillis ende Jan de Rudder filius Guillaume
kennen ghecocht thebben van Niclais Vermaerle - gasthuusmeester deser stede de taille van drye ghemeten dertich roeden elste gheleghen inde prochie van Crombeke ghenaemt de Pittynghe paelende metten zuuden jeghens t'elst van Gillis de Werf - de coopers wel bekent ende
waermede zy hemlieden te vreden houden mids betaelende ten proffycte vande selve Vermaerle in syne voorschreven qualiteyt syne naercommers - cause ofte actie hebbende - ellef ponden grooten vlaemsch t'ghemete deene helft te Sint jansmisse ende d'ander helft te Baemesse eerstcommende 1637 t'selve t'ontblooten volghende de costueem van Veurne ambacht voor welcke betaelynghe ende payementen hemlieden borghe ende principael verkendt
hebben Jan de Rudder filius Jans ende Nicasen Vraemboudt elck in solidum ende voor andere ende elck vor al - sonder divisie ofte excussie ende sonder dat de proceduren ten laste vande eenen ontgonnen d'ander sullen prejudicieren
maer sullen moghen t'saemen staen renonchiernde an alle privilegien ende costuymen ten desen contrarie - etc...
waerinne de voorseide comparanten alle vier ghecondemneert zyn voluntairelick op hun
verzocuk ghevende mids desen procuratie speciale an Anthoine Winnebroodt omme dese acte van
vorchtochte in cas van verjaerthede t'hemlieden laste te sien wysen executoir wettelick t'allen
tyden dies van s'vercoopers weghe versocht synde Actum present Jacques Proventier ende Pietr Babelaere schepenn
desen xxiij de jaer 1637
26 januari 1637– Jan Du Flocq en Mayken nemen een lening op bij Vincent Roens - SAP 398
- Folio 105

Jan du Flocq ande Mayken filia Jan Bervoet - syn huusvrauwe
kennen vercocht t'hebben an ende ten proffycte van Vincent Roens present ende accepterende een erfvelicke losrente van twee ponden grooten vlaemsch by jaere
- den pennyngh xvj –
voor de somme vna twee en dertich ponden grooten vlaemsch byde vercoopers t'haerlieden
contentemente ontfaen wanof tjste jaer vallen sal den xxij january 1638 ende alsoo voorts etc.
te lossen teenen payementen mids oplegghende etc.
verbyndende daerinne een huus metter erfve staende ende ligghende in de Gasthuusstraete
deser stede –
abouterende van noorden ter straete - van oosten Pieter Craey - zuuden de presbiterie van
Sint Bertins ende van westen Pieter Maseman
Item noch achtentwintich hommelpitten lighende opde Couter deser stede ghenaemt de Platte
Beurse - aboutterende van noorden de heere - van oosten Walram de Corte - van westen
Boudewyn Beuten ende van zuuden den coutterwech –
voor desen t'voornoemde huus belast med ses ponden parisis by jaere ten proffycte vande
kercke van Sint jans voorts zuuver ende onbelast med innynghe naer costuyme
Actum present Peereboome - vander Fosse - burghmeesters - Diedeman - Proventier ende
Rouvroy - schepenen
den xxvij january 1637
27 januari 1637 – Lening van ’t Gasthuis voor Jacques Maseman – Renten – SAP 398
Jacques Maseman ende Janneken filia Jan van Renynghe syn huusvrauwe hebben vercocht ten proffyte vande moeder ende convente van de gasthuuse deser stede –
ter accepatatie van d’heer Jacques Proventier, weerelicke vaeder vande selve convente –
eene erfevelicke losrente van drye ponden grooten vlaemsch – den pennynghe xvj –
voor de somme van achtenveetich ponden grooten vlaems tsjaers –
vercopers thunnen contentemente ontfaen –
danof tjste jaer vallen sal den xvde meye 1638 ende zoo voorts etc –
te lossen t’eenen payemente mids etc. –
verbyndende daerinne d’helft van een schaillen huus med dhelft van de erfve daeronder ende
achter ligghende –
midtsgader d’helft vande scheure ende stallynghen daerop staende in de Leverstraete deser
stede
danof comparants moeder overleden is ende nu bewoont Antheunis zynen broeder –
aboutterende van oosten de schipvaert – westen de voornoemde straete – noorden t’huus
vande aeldynghen Janneken Bekes – zuuden d’heer Guillaume Floor
Item noch een lyne hommelhoff ligghende inde Papestraete deser stede aboutterende van
oosten d’aeldynghen Adriaen Croysel – zuuden de Hondsgracht – westen sieur Charles Clais
noorden de Papestraete - voor desen zuuver ende onbelast med inninghe etc
Actum present Jacques Diedeman – Rouvroy ende Babelaere ende Wenis – den 27 january
1637
28 januari 1637 – De gasthuiszusters nemen Jacqueline op - Renten SAP 398 – folio 106 &
107
Comparurent pardevant eschevins de ceste ville de Pauperingues

Sire Jacques Massiles, prevost de la dict ville en vertu d’authorisation verbale de
monseigneur de St. Bertin – comme il a declaré au passement de cestes - d’une part
Soeurs Marie Bervoet, mère du convent de l’hospital de ceste dicte ville
Anthonette Courtens
Mère Martje Sockx
Marie Domicent ancienne mère
Jacqueline Conynck
Marie de Grecquy
Anne Defevre
Françoise Elsiabeth Nante
Jenne Claire Sunnieke
Marie Magdalene Desnouleste
Jehene Agnes Ryckeboer
Et Marie Bertine Lebougne
Tous religieuses dans le convent, assisté du sieur Jacques Proventier, leur syndicq d’aultre
part

Lequel en confarare aulx lesdictes secondes comparantes
ceste forme et manière suyvante
a scavoir qu’icelles secondes comparantes

ont emprus et feront tenu d’entretenier, nourrir et alimenter Jacqueline Lefere,
vesne de seu Michiel Bervoet,
ancienne femme de
ledcite convente
ou qu’elle est
presentement sa vie
durante et le residu de
les jours
et de la pourvoir de tous
necessités de
medicamens
soit ce estat de maladie
ou aultrement de tout ce
qu’elle aurat à faire
et de besongi de ce
parmy
et moyenant la somme
de quatre cens florins
une fois que ledict
prevost pour et au nom
de monseigneur seigneur
et en regard de ladict
Jacqueline Lefere a
promis de payer et furnir
aux des secondes
comparantes
la quelle somme
neantmoings elles ont
recognu et confessé des
maintenance
d’avoir receu dudict
prevost au nom de
mondict seigneur
luy passant quytance
absolute par ceste
moienant
quoy icelles se son
obligees à ladict
nouriture, entretien et
alimentation
estant neantmoins conditionné
qu’en cas ladict Jacqueline Lefrere aurat cy apres auvins biens que luy rendront a eschoir par
drocit ce sucesson que tous cedictes biens viendront à eschovont au proffyct dudict convent

De l’hospital lesquels ladict Jacqueline icy aussy comparante
Adsister de Nicolas Vernaelde, iceste affaire son homme adsistant at declaré
De donner, ceder et transporter comme elle faict par cestes
maintenant pour alors à l’usage et au proffyct dudict convent

lequel elle subcogne de sa partance audict effect,
comme aussy demeurceront
au proffyct comme dessus
tous les biens qu’icelle
Jacuqeline at presentement
et aura
et de laisserat au faire de
son trespas
sans que les heritiers y
poldront avoir pretendre ny
quereler au crime clost

resant audict effect à toutes
choses, benefices et
specialement de droict et
benefices senatisles onse
velleran et fut sigua mulier
dont l’effect leur a esté
donné à cognastre et ute
distance de la bazentendre
suivant
qua sont lesdicts comparants
respectivement à leur
resuisition condemné à
l’entretenence de acomplir
serrent de ceste, ausy faict
ce passe pardevant s Guillaume Diedeman le vieu, et Jan Deroode, eschevins
le 28ste janvier 1637
28 januari 1637 – Niclais Babelaere koopt huis op de Oude Markt - SAP 398 - Folio 107
Jan van Damme filius Jans - comparerende gheeft te kennen dat hy over eenighe jaeren afghegaen end gherenonchiert heeft ten proffycte
van wylent Niclais Babelaere
ende renonchiert andermael by desen ten proffycte vande ghemeene hoirs ende erfgenaemen
vande selve Babelaere ten desen present ende accepterende over deselve hoirs Pieter
Babelaere –
van thienste part van zeker erfve ende edificien daerop gheleghen
… naer de tuyne - daer eertyden meester Jacob vander Doene wonde streckende vande selve maerkt achterwart tot de beke - doostzyde d'erfve ende hofstede
ghenaempt t'Leeuwken - de westzyde dhoirs ende aeldynghe Gadifer Wyts –
ghelast med syn advenant van ij schele vj penninghen sjaers den heere boven twee ponden
grooten shaers - den penninghe xvjc - den disch van Dinte Bertins –
laetende ooc ten proffycte vande ghemeene erfghenamen alle voorgaende jaerbaeten ende
andere proffycten ende emolumenten dnaof dependerende
Actum present d'heer Guislein Wenis - vervanghende Roode - schepen desen 28ste january 1637

30 januari 1637 - Andries de Roo filius Jans ende Guisleine Questroy nemen een lening op bij
Jacob van Beveren - SAP 398 - Folio 108
Andries de Roo filius Jans ende Guisleine Questroy zyne huusvrauwe nemen een lening op bij Jacob van Beveren
verbyndende daerinne vyf lynen dertich roeden zaylandt in twee sticken an anderen inde
Lyssenthouck deser jurisdictie danof het een ghenaemt is t' Gayken - van zuuden den vercooper causa uxoris - t'westen inde
beke - d'oostzyde Frans Schaepbrouck - noord Janneken de Roo
en nog een stuk
31 januari 1637 - Sint Jansdag midzomers - SAP 125B Nummer 75
Uittreksel uit - Pieter Brueghel de Jonge
- Kermesse van Sint-Joris met de dans
rond de meiboom
Enqueste judiciele ghehouden ende
ghehoort by d'heer Jan Rouvroy ende
Jan de Roode - schepenen opden
intendit ende ter versoucke van Fermyn
Elleboudt heescher ende Pieter
VanderMarassche - verweerder ten
andere opden laetsten january 1637
Loys van Houcke d'oude - landsman
van syne neerynghe - woonende binnen
dese jurisdictie - ghedaecht - gehoort
ende gheexamineert opden voorseide
intendait - secht - tuught ende deposert op eedt - wel te weten ende warachtich te zyne dat hy
ghesien heeft zeker wonde gheinfereert inde adzren vander heescher byden verwerder - zoo
hy verstaen heeft - opden 24ste juny 1633 - wesende den feestdach van Sint Jan Baptsist ter
oorsaecke van welcke ten tyde van het cureren deser sonde den heescher heeft moeten voor
sien syn van delicaete spyze - lynen doucken ende dierghelicke synen bestaen ende begaen gheweest van s'deposants huusghenoten tot dat hy heescher vande
wonde ghecureert is gheweest ontrent kermisse vanden selven jaeren van welcken quetsure den voorseide s'heeschers arm vermynckt is gheworden - zulcx dat de
selve myncke hem is ghebleven buuten alle hoop van danof oynt ghenesen te syne zoo den
deposant jugeren can - als de vermelde myncke noch duerende is –
ghevende voor redene van wetenschap van t'surplus t'selve alzoo ghesien t'hebben sluytende hiermede syn depositie die hy de deposant naer lecture heeft onderteeckent
Louwys van Houcke
Meester Philips Wynnebroodt - gheswooren chirurgien - wonende binnen dese stede - oudt
45 jaeren ofte daerontrent - oorconde ghedaecht ghehoort ende gheexamineert opden
voornoemde intendit ende namentlick op de artikclen daer hy ghemargineert staet Zecht - tuucht ende deposeert op eedt - wel te weten ende warachtich te syne dat hy den
heescher ghecureert heeft zekere wonde hem gheinfligiert by Pieter vanden Marassche zoomen zecht - ende bevonden eenighe zenuwen ende aeders gherocht ende ghequest daer
duers s'heescher aerm gheworden is t'eenamel vermynckt - causerende dat den selve heescher

gheen slavelicke wercken en can doen - aen welcke cure ten alderminsten verdienst is
gheweest xxxvij pond parisis - dies hy deposant ning gheneest heeft te oorsaeke van
s'heescher aermoede - welcke myncke den heescher an ghebleven is sonder hope van danof
oynt ghenesen te syne - zoo hy noch jeghenwoordelick de selve vermynckheyde behouden
heeft –
ende ghevende voor redene van wetenschap t'selve alsoo ghezsien t'hebben daer uutte conste
van chirurgie zulcx te jugieren sluytende hiermede syn depositie die hy depsoant naer lecture heeft onderteeckent
Philip Winnebroodt
Daniel Verschote - joncman van 29 jaeren dienende ten huuse van Guilaume Cauwera onder
dese jurisdictie - oorconde ghedaecht - ghehoort end gheexamineert opden voornoemde
intendit zecht te weten ende goeden memorie t'hebben dat hy commende med ende neffens partyen
colitiganten midsghaders Pieter Vey ende Guillaume Baillaert van t'Syroyen Haentjen onder
Watoe op Sint Jansdach midsomers 1633 ontrent de zavelpitten binnen voorseide jurisdictie
opde straete groote woorden gheresen syn tuschen den heecher ende verweerder sulcx dat den
verweerder diversche steken ghegheven heeft ande heescher met eene blooten snyder onder
andere eene inden aerme daer mede hy te aerden viel - jeghen eene haeghe den heescher de vlucht nemende - ende hy depsoant meenende dat den heescher med die steke
doodt viel is ghescheedt door verschricktheydt als tselve niet connende voorder sien ende vertrocken
naer huus sluutende hiermede syn depositie
bij mij Daeneel Verschoote
Guillaume Baillaert - landsmman van syne neerynghe - woonende onder dese jurisdictie oudt 20 jaerren ofte daertontrent - oorconde ghedaecht ghehoort ende gheexamineert opden
voornoemde intendit - zecht - tuucht ende deposeert op eedt - wel te weten ende waerachtich
te syne dat hy commende te Sint Jansdache 1633 van 'tStroyen Haentje, med ende neffens
partyen colitiganten midsgaders Pieter de Vey ende Daneel Verschote tusschen den heescher ende verweerder opden wech woorden gheresen syn tot ande
zavelpitten onder deser jurisdictie alwaer den verweerder diversche steken ghegheven heeft
med eenen blooten snyder naer den heescher onder andere eene daermede den voornoemde
heescher was vallende inde haeghe - den verweerder de vlucht nemende ende afghedaen
synde het wambais vanden heescher heeft den deposant ghesien datt hy heescher ghesteken
was dwars duer synen arm tot lopende wonde sonder ghesien t'hebben den heescher med
eenen bloot gheweer noch oock eenighe van syne compaignons van den verweerder - alleene sluytende hiermede syn depositie die hy deposant naer lecture heeft onderteeckent
tmarcq Guillaume Baillaert
Pieter de Vey - speelman van syne conste - wonende binnen deser stede - oudt 33 jaeren ofte
daeronrent - oorconde ghedaecht ende ghehoort opden voornoemde intendit zecht - tuucht ende deposeert op eedt wel te weten –
goede memorie t'hebben ende waerachtich te syne dat hy commende opden xxiiij juny 1633
wesende Sint Jansdach ten Stroyen Henneken opde prochie van Watoe med Thomas Wyde Pieter vanden Marrasche ende andee ende wel ghedroncken hebbende aldaer ghesien heeft den selven Marassche ende Caerle de Waeghemaecker groote woorden
hebbende - niet wetende d'oorsaecke waeromme - ende daer den voorseide Caerle - droncken
wesende ghevallen in eenen dyck - niet wetende of hy vande selve Pieter Marassche -

verweerder daernaer ghestoten heeft ofte niet - sulcx dat den depsoant willende hemlieden
appaisseren ende accoorderen - zegghende :
Laet ons gheen questie maecken - laet ons liever te vryen gaen –
en hebbende zy niet willen doen - waerdeure hy deposant med den verweerder Thomas Wyde
ende Staes den Pottebacker van hemlieden ghescheiden zyn ende waeren ghecommen naer
Poperynhe tot dat de deposant med syn compaginons gheadvanceert zyne tot de zavelpitten
den heescher, Daniel Verschote ende den voornoemde Caerle de Waeghemaercker
achtergheloopen syn – roupende:
Staes - ghy bugghere !
med elck een blooten snyder in hunne handt –
ter oorsaecke van dat den voorseide Caerle inde dyck ghesteken hadde gheweest vande
verweerder soo men zeyde - als wanneer den heescher stille staende ende hem ommekeerde
ghesteken heeft med eenen blooten snyder naer den verweerder dat zy beede ter aerde gehvallen syn waerdeure den heescher in den dyck ghevallen is –
meende hy deposant dat den voorseide heescher doot was ter oorsaecke van welcke
hy deposant anden verweerder seyde:
Gaet deure - gaet deure - hy is doodt
ende is den verweerder alzoo naer dese stede vertrocken sonder nochtans t'hebben de stede
inghegaen
dan wel het bot ghesien in he bloot lyf ofte hemde van de heescher - ne hebbende eenighe
andere sien steken naer den voornoemde heescher dan den verweerder sluutende hiermee syn depositie die hy deposant naer lecture heeft onderteeckent
Pieter de Vey
Jan Step - houppesnyder van zynen style - woonende binnen dese stede - oudt 58 jaeren ofte
daerontrent - oorconde ghedaecht ghehoort ende gheexamineert opden voornoemde intendit zecht - tuught ende deposeert op eedt wel te weten ende goede memorie t'hebben dat hy ghesien heeft zeker wonde inden slyncken
aerm van Fermyn Elelboudt - hem gheinfereert by Pieter vanden Marrasche zoo den deposant verstaen heeft - hebbende den voorseide Elleboudt - heescher te dier
oorsaecke besoght – begaen ende bestaen gheweest by die van de huusghenoten van Loys van
Houcke - van sulcx als een siecke ende crancke mensch behouft – van welcke wonde den
heescher vermynckt is gheweest sulcx dat hy niet een stroy van de aerde can grypen door de
lamicheyt indehandt vele min eenighe slavich werck doen zoo hy uyt vooren plach te doen ghevende voor redene van wetenchap t'selve alzoo ghesien t'hebben soo t' cureren vande
wonde als t’gheven ende bereyden van zeker cure voor den heescher bydie vn de huuse als
oock de myncke ende dommacheghe - ghelyck van een stroy van d'aerde op te heffen daer
den heescher van te vooren syn behoorlick werck van landswercker dede zoo den depsoant ghesien heeft den selve heescher voor hem werkende sluutende hiermede zyn depositie die den depsoant naer lecture heeft ondeteekent
t'marcq Jan Step

13 februari 1637 - Leenemolen - SAP 398 folio 109 verso

Daniel Salome ende Jaequemynken Quaclais, synne huusvrauwe,
hebben vercocht an ende ten proffycte van Mahieu Huughe een erfvelicke losrente van
dertich ponden parisis s'jaers den pennynck xvj - voor de somme van veertig ponden grooten vlaemsch byde vercoopers t'hunnen contentemente ontfaeen midts den coop van t' achtste van de
Leenmeulen med 't achtste van vier lynnen hofstede
daer den selve meulen op staet - midtsgaders t'achtste in 't huus ende aschcot
neffens de zelve meulen staende innegaende hedent date deses ende vallende ten ghelycken daeghe anno 1638 ende zoo voorts
etc. - te lossen in twee payementen midts verbindende daerinne dhelft vande voorschreven meulen - ghelycke helft van de
voorschreven vy lynnen hofstede med de
groene ende drooghe catheylen daerop staende - midsgaeders de helft van t'voorseyde huus
ende ascot op t'selve landt staende streckende zuud ende noord - t'zuuden den heere van Hulst ende Clais Huughe - west Dierick
Salomé - oost ende noord d'aeldynghen van Clais Beuwaere voor desen suuver ende onbelast ghereserveert den voornoemde meulen med L schele parisis den heere van Ste. Bertins over
de recognoissance van de windt midsghaeders med twee cappoenen de selve heere sjaers –
med innynghen naer costuyme Actum present Diedeman, Rouvroy, Beke ende van Jan de Roode ende Maillaert vande
Ameele
schepenen den xiijde februari 1637
Mahieu Huughe compareerdne in persone - cedeert ende transporteert dese rente med de
verloopen van diere in handen van Cornelis Lauwyck maeckende hem auteur omme d selve te innen ende ontfangyhen als zyn eyghen end propre
goedt
actum present Beke vervanghende Wenis - den vjden maerte 1637
16 februari 1637 – Gillis van Calis gaat voor het wezenkind zorgen - SAP 398 - Folio 110

Gillis van Calis - oom ende vooght van Cathelyncken filia Thomas Wyde - gheprocreert by
Catherine filia Geraerd vande Marassche oudt xxxiij tich maenden ofe daerontrent gheeft te kennen dat hy anghenomen heeft t'onderhouden ende besorghen ofte doen besorghen
van cost ende cleedern de voornoemde weese zoo langhe tot dat zy zal commen t'haer selfs –
emmers tot y beqauem werdt om haer selve t'ondraeghen med belofte van ande selve weese te
betaelen thaeren huwelicke ofte emancipatie neghen ponden grooten vlaemsch wanoff
ghetrocken sal moghen worden alzulcke somme als den voornoemde van Calis derfven zal
van sessentwintich ponden grooten capitaels midts den staet van goede vande voornoemde
Wyde noch open staet ten opsiene zyne wedwe bevrucht is ghebleven
ende omme te gheraeken tot lichtygnhe vande voornoemde sessentwitnich ponden grooten
emmers dryehondert twintich ponden xix schele iij deniers de voorseide weese competerende byde ghelycke successie van Mayken Wyde gheboren
naer vaeders doodt –
haer suster verbyndt den voornoemde comparant tot versekertheyt vande voornoemde
weese ter acceptatie van Pieter vande Marassche - haere oom een huus metten erfve daer hy
presentelick wont abouterende van noorden Jan Willaerd - causa uxoris - oosten Jaeques Proventier ende de
Beestemarckt te zuuden te vooren belast med ses ponden parisis sjaers ten proffycte van sieur Charles Clais voorts suuver - med inninghen aaer costume
Actum present meester Jan vander Fosse burghemetter ende Guislein Wenis schepen - den xvj
february 1637
20 februari 1637 – Guillaume Himmesoone gaat voor priester – Brouwerij van Vander
Leeuwe - SAP 398 - Folio 110
D'heer Ulryck Niclais vander Leeuwe - amptsman deseer stede ende joffvrouw Marie
Deschotter - zyn huusvrauwe
omme te voorsien meester Guillaume Himmesoone van behoorelicke title hem noodich
totter grade van priesterdom
hebben verkent te ghelden ende betaelen van ende ten proffycte vande voornoemde meester
Guillaume ten deser present ende accepterend
een lyfrente van hondert gulden by jaere - beghinnende loop ende cours te hebben ten zulcken
daeghe als den selven meester Guillaume tot t'priesterdom ghepromouveert sal worden –
danof tjste jaer vallen ende verschynen sal binnen een jaer daernaer ende alzoo voorts van
jaere te jaere t'leven vande selven meester Guillaume gheduerende –
ende omme hem van de verloopen wel ende ghetrauwelcik te verzekeren - zoo hebben de
voorseide jste comparanten daerinne verbonden ende speciaelick ghaffecteert twee huusen
med de brauwerye - stallynghen ende andere edificien daernaer gaende med twee
ghemeten boomgaerd daeronder - achter ende neffens ligghende danof t' meeste vande selve huuse ghebruuckt is byde voorseide comparanten ende t'ander by
Pieter de Bey –
t' selve aboutterende van noorden d'Elsenbrugghestraete - oosten t'Merriestraetjen zuuden t' garslandt van d'heer Pieter van Peereboome - van westen langhst de schipvaert –
weerdich ten minsten twee ende dertich ponden grooten sjaers –

voor desen belast med thien ponden grotoen sjaers ten proffycte van t'clooster van Sinte
Bertins –
voorts zuuver omme de ghebreke van betaelinghe etc.
Actum present d'heer Pieter vander Peereboome ende meester Jan vander Fosse
burghmeesters - Guislein Wenis vervanghende Roode ende Ameele - schepenen –
den xxste february 1637

Geprojecteerd op de Ferrariskaart zien we dat dit huis en brouwerij gelegen was in de
huidige hof van de Benedictinessen – zo ongeveer waar nu de Lourdesgrot staat. Het
Merriestraatje is op deze kaart niet te zien. Het is in deze brouwerij waar enkele jaren later
het klooster van de Benedictinessen start.
21 februari 1637 – Ulrick Niclais vander Leeuwe neemt een lening op bij de kerkmeesters van
Sint Jan - SAP 398 - Folio 111 verso
D'heer Ulryck Niclais van Leeuwe - amptman deser stede ende jo. Marie de Schotter zyne huusvrauwe kennen vercocht t'hebben ten proffycte van de kercke van Sint Jans binnen deser stede - ter
acceptatie vande heer Guillaume Floor ende Gllis Buuck - kerckmeesters een erfvelicke losrente van drye ponden grooten sjaers - den penning xvj voor de somme van achtenveertich ponden grooten byde vercoopers t'hunnen contentemente
ontfaen –
danof tjster jaer vallen ende verschynen zal den xxj february 1638 - ende alzoo voorts etc. –
te lossen t' eenen payemente mids oplegghend etc.

verbyndende daerinne drye ghemeten een vierendeel vyf roeden elstlandt gheleghen inden
Hamhouck deser jurisdictie aboutterende metten noordeynde d'aeldynghen Frans de Schotter - zuud d'aeldynghen Joannes
Moeraert - oost t'zaylandt van wylent Christaien de Witte - van westen ghenaempt de langhe
smalle Item noch een half ghemet elstlandt inden selven houck - aboutterende van westen opde
Crombekestraete - zuuden d'aeldynghen Guislein Hazebaert - oostzyde d'aeldynghen Pieter
vande Walle - noorden t'elst van de heere - ghemeene med Frans Folcque voor desen zuuver ende onbelast med inninghe naer costuyme
Actum present Guislein Diedeman - Jan Rouvroy - Niclais Beke - vervanghende Wenis ende
Roode schepenen –
den xxjste february 1637
21 februari 1637 – Ten laste van den dis - Renten – SAP 398 – Folio 111
Catherine Sys in persone
gheadsisteert mede Jan Maseman,
in desen haer bystaenden man ter oorsaecke van t’ballingschap van haeren man
clais verhaeghe,
gheeft te kennen dat alzoo zij comparante divesche secrete aelmoessen ontfanghen heeft
van de dischmeesters deser stede ende jurisdictie
ende op conditie van in toecomende tyde in cas van noode zij ende haer kynderen van de
selven disch sullende onderhouden worden ,
volontairelick; vrijwillich ende onbedwonghen van yemandt,
opghedreghen, ghegheven ende ghecedeert heeft
ten proffycte van de voornoemde disch ter acceptatie van d’heer Jacques Schevele,
eersten dischmeester
alzulck goedt gronden van erfve ende catheylen
dheen ghefondeert
als haer zoude moghen toecommen ende vervallen ten sterfhuuse van Janne Wyckaert
huusvrouwe van Jooris Sys, s’comparantes moeder,

Ende laetst wech van in cabetse overleden binnen
Godsfelde onder
de vierschare van Steenvoorde,
maeckende haer van tselve goedt onmachtichende de voorseyde disch machtich omme de
selve goeden t’ontfanghen, innen
ende possesseren als zijn eyghen goedt
renonchierende midts desen an alle costuymen rechten ende privilegien
ter deser contrarie med belofte etca.
Actum present t’volle college van de weth
Den xxiste februari 1637
9 maart 1637 – De Drie Koningen op de Oude Markt – Halmen
Ten halmdaeghe ixde marty 1637

Pieter Diedeman, weduwaer onterfde hem
ende erfde Jan Wanten
alhier present ende accepterende,
inde helft van een huus ende helft van de erfve,
staende up de oude maarct deser stede,
ghenaempt de Drye coninghen
Alzoo tzelve staet, moortel, naghel ende wortelvast,
ghemeene ende onverdeelt met de kynderen van de vercooper,
wien de weederhelft van de voorseyde huuse, met ’t vierde van de erfve competeert
ende Christiaen Vanmaerle, wien een vierde van de erfve toeghoort,
aboutterende int gheheele van zuuden de voorseyde martct
van westen thuus ende erfve van de heere
van noorden de beeke
ende van oosten thuus van Pieter Baebeleaere,
blijfvende ten profficte van vercooper
zeeker hovetgen ofte stalleken, staende achter tzelve huus, teynde van de bollebaene,
naest de beeke
Twelcke den vercooper vermach te weeren tzijn gheliefte ende is vercocht ’t gheheele huus
mette drye deelen van de erfve,
Omme te godspenninck xij schele parisis
Ter taeffel xij pond parsiis
Voor een hoofcleedt vijf dobbele ducaeten in specie
Ende van principaele sesthien honder guldens dye coriseeren sullen, van daete deser
den penninck xvide
Tot volcommen uplegh van de dyne,
dannof de lossynghe zal mooghen gheschieden met hondert ponden grooten vlaems tseffens
ende by faulte van uplegh binnen drye jaeren naer daete deser,
de cooper wort ghehouden de gheele penninghen souffisantelick te bezetten ende
hypoticqueren
belovende de vercooper garrant als naere style
van welcke coopsomme de cooper zal tadvenant van de helft van de huuse, met tvierde van de
erfve, de kynderen van de vercooper toebehoorende, soo voorsschreven es
met gaders drye dobbele ducaeten van de vijfve thoofcleet versprooken,
de gheheele erfve van de huuse es gheestineert dry zessenvyftich ponden grooten vlaems
waervan de calculatie van de coop wordt ghenomen
actum ut supra
10 maart 1637 – Guillaume de Sneper filius Jans gaat voor priester - SAP 398 - Folio 112
verso
D'heer Andries Rebaut - midtsghaders Chrsitaen Maes ende Mayken de wedewe van
Willem de Sneper - gheadsisteert med meester Anthonis Winnebroodt in desen aheren
bystaenden man ende Willem de Sneper haeren soone hebben hemlieden gheconstitueert borghe ende principael over meester Guillaume de Sneper
filius Jans

voor de somme van twaelf ponden grotoen vlaemsch by jaere –
te weten den voornoemde Rebaut voor vyf ponden grooten ende d'ander comparanten
voor de resterende zeven poden grooten –
van t'gone dependeert vande title den voornoemde meester Guillaume noodich totten grade
ende diguiteyte des priestedom by desen te vercryghen
ende omme vande jaerelicksthe verloopen wel ende ghetrauwelick te bewaeren –
soo hebben de voorseide comparanten daerinne verbonden ende verobligeert –
zoo zy doen by desen haerliden persoonen goedynghen - present ende teocommende renonchierende de selve wedewe van t'beneficie van t'senat: cons: vellecay ende vande
authentica signa - makende danof haer den teneur van diere - te kennen is ghegehven
Actum present Vander Fosse burghmeester - Diedeman - Beke ende Roode schepneen –
den xden maerte 1637
30 maart 1637 – Leenemolen - SAP 398 - folio 117 – Renten

Daniel Salomé ende Jaecquemyntjen Quaclais, zyn huusvrauwe,
hebben vercocht ten proffyte van Remy Gobrecht comparerende ende accepterende een
erfvelyck losente van vyfthien ponden parisis sjaers - den pennynck xvj - voor twintigh
ponden grooten vlaemsch by vercoopers t'hun contentemente ontfaen

mids den coop van deel van de naervolghende - hedent onterft wanof t'eerste jaer vallen sal
vierden sporckel1 1638 ende zoo voorts jaerelickx - te lossen in twee payementen dies oplegghende de verloopen daerinne d'elf deelen van xxiiij tich van vier lynnen garsland
med ghelyck part inde Leenemuelen, huysynhge, scheure ende andere catheylen daerop
staende ghemeene med de coheritieren2 van Pieter Salomé –
oost t'land Pieter Salliere, zuuden Clais Huughe, causa uxoris, westen de meulenbilck
toebehoorende Christiaen Visaige ende Dierick Salomé ende van noorden t'zaylandt vande
kerke ende de voornoemde Salliere med inninghe naer costuyme
Actum present Rouvroy, Beke, Wenis, vervanghende Roode ende Ameele
den xxx – 30 ste - maert 1637
Deze lening van de 30ste maart 1637 zou 110 jaar lopen want bij de akte stond er:
Compareerde in persoone dheer Diedeman in syne qualiteyt als ontfangher vande disch de
welke kent ontfaen te hebben van dheer Nicolais Beddeleem als cooper vande hypotheque
de somme van twintigh ponden grooten vlamsch in spaensch courant gelt ende de verachterde
verloopen mt de rate in fransche ryssels gelt
gedooghende by dies in cassatie ende radiatie van diere met ontlastynghe van de hypotheque
actum desen 24 maert 1747
te presentie van de onderschreven schepenen - J. De langhe - P. Vandebrouke
30 maart 1637 – Koop van een stuk van de Lenemolen – Halmen – SAP 370
De lening die Danneel Salomé opneemt bij zijn schoonbroer Remy Gobrecht – gehuwd met
Jakoba of Jacquemyne Salomé dient om zijn part van de molen aan te kopen – zo blijkt uit de
halm van de 30ste maart 1637.

Ten halmdaeghe xxxste marty 1637
Remy Robrecht ende Jaecquemyne Salomé, zynne huusvrauwe,
onterfden hemlieden ende erfden Daniel Salomé, alhier present ende accepteerende, in
alzulcke part ende deel, als de vercoopers competeeren in veer lynen lants, ghemeene metten
cooper ende andere kynderen van Pieter Salomé d’oude, metghaders inden Leenemeulen,
ascot, huusynghe, scheure ende groene cathelen daeroppe staende,
de vercoopers vervallen byden overlyden van de weduwe Pieter Salomé d’oude,
aboutterende int gheheel van oosten Pieter Sailliere 1
2

Sporckel = februari
Coheriteren = mede-erfgenamen

zuuden Clays Huughe,
westen den meulenbilck, toebehoorende Christiaen Visaige ende Dyeryck Salomé
ende van noorden tzaylant vande heere ende den voornoemde Sailiere –
belast inde heerelicke rente als van ouden tyde,
dyes den cooper in kennynghe heeft,
omme te godspennync xij schele, lyfcoop viiij schele,
van principale de somme van twyntich ponden grooten vlaems,
waervooren den cooper ghegeven werd te betaelen crois ende intrest ten advenante van de
penning xvjde,
totten v xbre – 5 december - van dyer,
dye den voornoemde cooper zal vermoghen te doene ten twee egaele peyamenten metten
interest naer raete van tyde,
verbyndende tot verzekekhede van dyer, tvoorschreven ghecochte ghoet, mette catheilen
daeruppe staende omme by faulte van betaelynghe daeruppe te procederen naer coustuyme in
ghelycken gheuseert
Actum ut supra
7 april 1637 – Landlopers veroordeeld – Processen SAP 126 B
Omme dieswille dat ghy lieden Jan bequaert filius Pieter, ghebooren van Lokre –
opde wegh van hier naer Nieukercke,
Jan Quillet filius jans van Salome Rycquaert in Arthois, ende Pierre Bonneau filius Eloy
van de prochie van Herly by Fournes tusschen Ryssel ende Bethune –
zoo ghylieden zeght – ulieden zoo verde vervoordert hebt niet jeghenstaende ghy Jehan Bequaert omme verscheyden uwe acten van diefverie by
sententie van schepenen vande lande van Laleue opden 26 april 1626 ghegheesselt,
ghebrandtmerckt ende xxx jaeren ghebannen hebt gheweest,
ende daernaer ghevallen in handen vande grooten provoost van Atrecht,
niet jeghenstaende ghy Jehan Guillet by sententie van de wet van Samblin oock ghegheesselt
ende ghebrandtmarckt zyt gheweest om uwe boefefaicten ende actien van diefverie ontrent xj
jaeren, med ban van xx jaeren ende drie jaeren daer naer noch ghegheesselt ende ghebannen
zyt gheweest by sententie van die van Bethune met last aen de hals –
om ander quaede faicten ende actten van diefverie –
op ’t pretext van te wezen cramers – meersseniers zoo gy zeght –
u lieden te beegheven tot ledicheyd, deughnieterie ende landlooperie,
hebbend t’zydert de voorseide sententien eenen langhen tydt ghevagabondeert ende achter ’t
landt gheloopen van d’een stede ende dorp in d’ander –
zonder behoorlicke attestatie ofte te commen renseingeren
waermede ghy lieden u lieden zelven ende ulieden huusvrauwen ende kynderen –
midts ghy lieden zeght ghehuwet ende daervan voorzien te wezen –
zyt ontdraghende ende de cost winnende med eenighe eerelicken handel ofte handtwerck daer
ghylieden nochtans hebt ulieden stercke ende ghezonde leden –
het erghe is – ghy Jehan Quillet heeft u vervoordert u te doen enrolleren als soldat ten
dienste van zyne majesteit binnen de stadt Ogies onder capitein Gascon –
ende daernaer u vendel verlaeten zonder oorlof ofte consent, geleden acht ofte neghen jaeren,
ende daernaer corts voor u laetste ghevang met ende neffens uwe voorzeide complicen,
namentlick ghy Pierre Bonneau, te stelen by nachte zes ofte zeven fasseelen, die stonden
jeghens de scheure van zeker pachtgoedt, medghaders een wilghe in ’t gebeurte van Jaspar
Pyck deaer ghylieden ghevangen zyt gheweest ende t’ zelve houdt verbrandt hebt –

alle t welcke t’u lieden laste ghebleken is zoo by ulieden eyghen voluntaire kennisse als
andersints –
gaende jeghens alles goede eeden der onderzaeten ende strydende jeghens alle goede plichten,
- de ghemeene ruste ende placcaten van zyne majesteit ende onse sovueraine princen, die
zulcx niet en vertaen ghetolereert t’hebben ofte ghelaeen onghepuniert tot beterynghe, vreeze
ende exemple van anderen daeromme ende omme verscheyden variatien by ueiden
gheexamineert zynde inde processe ghedaen, Zoo ist dat wy, burchmeesters ende schepenen deser stede van Poperynghe,
ter maenynghe vande ampman in d’absentie vande bailliu, haerlieden wettelicke maenheere
ulieden Jan Bequart, Jan Guillet ende Pierre Bonneau, hier jeghenwoordich –
ghewesen ende ghecondemneert hebben, wysen ende condemneren by desen –
gheleedt te worden by officier criminel op d’oude maerct deser stede ende
aldaer aen t’pelloryn ghebonden ghesleghen ende ghegheesselt te worden med scherpe roeden
t onser discretie –
u lieden voorts bennende buuten ese stede ende jurisdictie medghaders buuten de distantie van
zeven mylen in ’t ronde vande zelve – den tydt van thien continuele jaeren –
daervutte te scheeden binnen zonneschyne naer slaeckynghe van vanghenisse –
med verbodt ende interdictie van hanghen ende den zelven tydt daerinne te keeren op peyne
van voorder lyfstraffe ende arbitraire correctie volghende ’t rigeur van recht ende de
voorseide placcaten –
condemnerende ulieden toedien inde costen ende lasten
Ghepronunciert den vijde april 1637 – ende volvracht ten selve daeghe
April 1637 - De internationale politiek – Chronijcke van Vlaenderen – Nicolas Despars Orage door Vranckrijk aengemoedigt en versterkt zijnde begon sijn krijgsaenslaegen dit jaer
in demaendt april, met een list op de stadt van Hulst in Vlaenderen. Sijn aenleg was reedts soo
verr’ gelukt dat 150 vuurroersdragers en al de matroosen in de conterscherpen van die stadt
waeren, nu een deel van hunne vervoergrugge gheworpen hebbende in de stadtswallen – maer
eenen landtsman by nagte d’Hollanders vernemende, en niet wetende, hoe verr’ sy reedts
gevoordert waeren, loopt naer de stadt, roept, Verraedt ! Verraedt! Alarm! Alarm! - waer
door het beset van Hulst – niet boven de 600 mannen wesende – sig op de vesten begaf – hun
schietgetuyg ontloste – den vyand verjoeg en d’Hollanders wederom naer hun schepen dreef –
dog hoe veel Hollanders hier gebleven zijn, hebben sy noyt aen den dag gebrogt, alhoewel
men kan oordeelen, dat sulk een aensprong soo verig niet kan geweirt worden door het vuurten zy met bevelen van die sig soo naer hadden vermeten.
10 april 1637 – Christine vande Peereboome gaat in ’t klooster - SAP 398 - Folio 117
Christyne filia Guislein vander Peereboome gheadsisteert med Pieter Babelaere haeren oom
maternel midsghaders Pieter Vermeersch haeren vriendt - ende vooght paternel verclaerst - alzoo zy van intentie is haer te begheven in religie inde derde ordre van Sint
Francois in t' clooster ende convente vande Poenitenten ter Burch binnen de stede van
Nieuport daer zy otnfanghen is ende metter gratie gods hoot te professen –
up te draeghen donatione inter vivos ofte zulcke ander ghifte als naer rechte eenighssins stede can grypen aen ende en proffycte van t'voornoemde convent ter acceptatie
van Guislein Wenis - alhier present t' derde inde helft van een huus, erfve ende hommelhof binnen deser stede - groot een ghemet
ses roeden ghemeene med haeren broeder ende suster ende Charles Leurin –

aboutterende van oosten opden Overdam - zuuden Dieryck Hallynck - causa uxoris ende
t'hommelhof Andries Devos - west t'hommelhof Robert van Bethlelem ende den selve Vos noord Augustyn van Damme - belast dese helft med ix pond parisis sjaers losrente den penningh xvj - ten proffycte vande gulde van de Heilighe Sacramente –
iiij pond parisis sjaers ten proffycte vande kercke van onse lieve vrauwe ende ses ponden
parisis sjaers ten proffycte van de aeldynghen van Christyne Floor - wedewe van Jan Bardoul
- Item t'derde in een ghemet vij roeden zaylandt ligghende inden Lyssenthouck aboutterende van oosten ande Dasdreve - zuuden ... niet ingevuld ...
noch t'derde in vier lynnen xl roeden elstlandt ligghende inde prochie van Westvleteren streckende metten zuuden in de waterloop jeghens de kuere deser jurisdictie ende tderde van
een huus ende xl roeden erfve – aboutterende van oosten opde voornoemde Overdam - zuuden
Pieter de Puudt - westen Pieter van Noeufville ende van noorden Christiaen de Hoverder belast t'gheheele med dertich ponden parisis sjaers ten proffycte van Christyntjen Aelst noch belast alle de voorgaende partyen med xviij pond parisis sjaers - den pennyngh xvj - in
een rente van xlviij pond parisis sjaers ten proffycte van Guillaume de Conynck boven ontrent
xl schele parisis over haer part inde fonchierrenten
med conditie nochtans dat t'voornoemde clooster vande voornoemde goedynghen niet en sal
profycteren dan naer t'profes vande donatrice –
twelcke niet gheschiedende t'zy duer sterfte ofte anderssins –
zal t'zelve goedt wederkeeren in handen vande zelve dontatrice ofte haere hoirs die in zulcken
ghevalle maer ghehouden werden ande moeder ende religieusen vande selven convente te
betaelen voor haer taefelcoste ten advenante van acht ponden grooten by jaere ende voorts te
furnieren d'ordre de funeraillecosten ende aldaer te laeten haer clederen inde prestatie vande
gone die zy aldaer ontfanghen sal verclaerende voorts d'eerse comparante te wesen d'intentie vande voornoemde moeder ende
religieusen dat waert by aldien dat zy d'eerste comparante duerende haer proefjaer waeren wt
seynden om eenighe redene hemlieden daertoe mooverende zy in zulcken ghevalle gheen tafelcost en zoude schuldich wesen te betaelen
Actum present Rouvroy - Beke - Wenis vervanghende Roode ende Ameele schepenen
den xde april 1637
21 april 1637 – De schipper moet haver leveren op de kaai – Renten – vaart
Jan de Cuuper, schipper, woonende tot Elsendamme
alhier ghearresteert zijnde by den ampman deser stede
ten versoucke van Augustyn Jacobs, heesscher
omme t’hebben leveringhe alhier van eenhondert razieren haever, nieupoortsche maete,
byden voornoemde schipper tlaeden ter huuse van Bernaerd Vandesteene, wonende te
Allaerdts huuse
conforme ’t accoord by den verweerder med den heesscher ghemaeckt,
raeckende den vrecht van de selve haevere
welke arrest is gheslaeckt
op conditie dat den ghearrresteerden verweerder
an den heescher de voorseyde haevere zal leveren
alhier ter caye binnen 8 a 10 daeghen vutteren
op peyne van alle costen, schaeden ende intresten op hem verwzerder te moghen verhaelen
op al twelcke den voornoemde verweerder hem volontaire zal condemneren
up heerelicke ende parate executie zonder breeder wettelick te moeten oorbooren
By Pieter Diedeman ende Beke, schepenen deser
Xxiste april 1637

27 april 1637 – Verkoop huis op de Oude markt – Halmen – SAP 370
Ten halmdaeghe xxvij april 1637
Dheer Jaecques Proventier als voocht vande drye wezekynderen van Pieter Diedeman vuyt
crachte van consent ende octroy van oppervoochden deser stede
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By appostille up requeste in daeten vu maqerty laetst onder teekend J. de Rycke,
ten passeren deser ghesien ende ghelesen,
ende naer vercoopynghe ter haulce, ende drye publicatien ten dyen eynde ghedaen, onterfde hem ende de voorseide wezen, ende erfde Jan Wanten alhier present ende
accepteerende nde helft van de huuse ende tvierde vande erfve daeroner, ligghende opde oude maerckt
deser stede –
aboutterende van oosten Pieter Baebelaere, zuuden de voorseide maerkt - van westen de
heere ende van noorden inde beeke, Omme te godspennynck xij schele,
lyfcoop vj schele, de dacheure vande clercq ende rouper, erfven ende onterfven, scoopers
laste, drye dobbele ducaeten, thoofcleede
ende van principaele coope de somme van zeven hondert achtenvyftich guldens, te betaelen
ghereet voorts zuuver ende onbelaste ghoedt, ghezondert sheeren grondtrente als by oude
tyde,
Actum ut supra
27 april 1637– ’t Ommeganckdreveke – Halmen – SAP 370

Fransynken Waels thaer selfs by competente elde, onterfve haer
ende erfde Christyken Waels haere zuuster
in een half ghemet lants met tzeste van tvierde inde huussynghe daer Jan de Zegher
presentelick woont –

ghezondert inde keete, ghemeene met Chaerles Broeders ende zusters –
in twee partyen gheleghen inden Pezelhouck deser jurisdictie,
eerst de hofstede groot vyf lynen ghemene met heer Andries Fobert ende Clays Cambray –
van oosten Dieryck de Decker –
van zuuden de weduwe Jan Denys van westen tommeghanck dreveken loopende naer tReepken
ende van noorden de Coppernolstraete Item in vier lynen zaylant – van oosten daeldynghen Pieter Aelst, van zuuden de
Leugenbeeke, van westen de heere, ende van noorden Gheleyn Tryssen –
ghebruyckt byden zelve Zegher,
belast met zes schellynghen grooten vuytter ghemete – den epnninck xvj, ten proffycte van de
voornoemde Dieryck de Decker, omme te godspenninck ij schele ende van principaele coope,
de somme van thien ponden grooten vlaems, te betaelen ghereet
Actum ut supra
4 mei 1637 – Het testament van Robert van Bethelem - SAP 398 - Folio 119
Robert van Bethelem - ingheseten kuerbroeder deser stede sieck van lichaeme ende ligghende te bedde maer zyn vyf sinnen wel machtich wesende ende
ghebruyckende overdynckende datter niet zekerder en is dan de doodt ende onzekerder dan d'ure der selver ende willende daeromme disponeren van zyne tydelicke goedynghen - hierop dese werelt by
godt almachtich verleent heeft by vorme van testamente ende wettelycke wille ghedaen ende gheordonneert dat hier
naervolght zoo hy oock heeft ghedaen voor notaris ende ghetuughen opden 27ste april 1637 onderteeckent A. Winnebroodt –
inden eersten zoo heeft den voornoemde Bethelem zyn ziele scheidende wtten lichaeme bevolen ende
gherecommandeert an Godt almachtich - Maria syne ghebenedyde moeder ende alle den
hemelsche gheselschappe ende zyn lichaem ter ghewyde aerde ende heeft ghegheven ende ghelegateert - zoo hy doet by desen –
an Pieter Ramault synen behuwden sone omme den grooten dienst byden selven Pieter an hem ghedaen ende de liefde ende duecht an
hem sydert des voornoemde comparants huwelick med syne moeder bewesen alle het schoemaeckers allaem - hem comparant jeghenwoordelick toebehoorende te weten alle de leesten - recken - bancken - stoelen - wercktafel - den block - hauwe messen
ende trincclaeuwen3 - het craem ende alle syne toebehooren gheneraelick ende speciaelick al het gone an t'voornoemde allaem toebehoorende ende daeran
dependerende
Item gheeft noch anden voornoemde Pieter Ramault ende Jaequemyncken syn suster- half en
half een half ghemet ende dertich roeden hommelhof libbhende onder de Schoudemonthouck
deser stede op de Casselstraete eertyden ghecocht by wylent de voornoemde van Bethehem s'comparants vaeder - zaligher
memorie - jegehns Marcx van Calis ende Francyne syn wyf - streckende oost ende west - van
3

Trynckklauw - wang van banckschroef - in Gent Tranche - stuk gereedschap met botte snede
van verschillende vorm en lengte - geplaatst in e bankvijs en waar'ond de werkstukken
geplooid geslagen worden

oosten jeghens t'hommelhof van Andries Devos - van westen de verbrande hofstede van
Niclais L'escluse - van zuuden Clais Babelaere
ende den voornoemde Vos ghelast in Overdamsche schuldt den heere sjaers in t'hofmanschap van de wedewe Pieter Lauwyns ende voorts belast het naervolghende
partyecken hommelhof med neghen ponden grooten vlaemsch welcke ….
Trynckklauw - wang van banckschroef in Gent Tranche - stuk gereedschap met botte snede van verschillende vorm en lengte geplaatst in de bankvijs en waar'ond de werkstukken geplooid geslagen worden

5 mei 1637 – Nopende de brandwijn – SAP 470 + SAP 469
Nopende den brandewijn
Statuyt, ghebodt ende ordonnantie ghemaeckt bij den heere weth ende raeden tot
conservatie van rechten deser stede, competerende op ghebrande wijn, ghesleten binnen haer
district, soo hyer naer volght
Eerst dat niemant hem en zoude vervoorderen eenighe ghebranden wijn te vercoopen ofte
debiteren newaere bij aggreacie ende consentie van de heere ende weth
Den pachter ofte comys soude vermoeghen ten incommen van zynnen pacht ende op ander
tijden tzynnen goetduncken nemen vont in alle cooplieden ende grossiershuusen, kelders,
ende oock alle andere plaetsen behoudens nochtans prealable consent vande weth, te weten bij
daeghe alleene ende bij avont ten adsistentie van de officeren van de stadt, zonder dat iemandt
soude vermoeghen eenighe weigeringhe ofte resistentie te doen op de boete van xxxvj pond
parisis, emers ten discretie van elcke reyse als zij bevonden sullen werden contrarie ghedaen
te hebben.
Dat ieghelick hem gheneirdende met gebranden wyn te vercoopen wert ghehouden op eedt te
verclaeren dat hij int maecken van de vondt geen wijn en heeft versteken nochte gheleyt in
andere plaetsen dan in zijne ghewoonelicke
Folio 210
kelders ofte huisen, op peine als vooren.
Dat alle schippers die binnen desere stede sullen inbrenghen eenighen ghebranden wijn; tzij
vutlandsche ofte inlandsche, sullen ghehouden zijn binnen een ure naer het arriveren de wete
te doen aen de pachter ofte zijne comys van de quantiteyt van de wijn die hij heeft ghelaeden
in zijn schip,
int regaert van de wijn met waeghen ghelevert wort, den voerman ghehouden de weetene te
doen binnen een ure voor t’lossen al op de boete van xxxvj pond parisis, boven dat de
voornoemde schippers ende voerlieden worden ghehouden op eedt te verclaeren dat zij geen
meer nombre van wijn en hebben ghebrocht dan zij hebben over ghegeven bij billiette dies bij
den pachter versocht zijnde ende weigerende den selve eedt te doen sullen ghehouden zijn
voor culpable ende incureren de boete als vooren.
Dat niemant tzij voerman, schipper ofte andere en sal vermoeghen binnen deser stede ende
jurisdictie te bringhen eenighen ghebrande wijn in minder quantiteyt dan van een stuck int
regaerd van de grossiers ende int regaerdt van de andere debiterende brandewijn in cleender
maeten dan xx° stoopen seffens op verbeurte van de selve wijn ende de boeten als voren.
Dat niemant van de cooplieden ofte debiteerders eenighe brandewijn
Folio 211

sal vermoehgen indoen ofte ontfanghen nochte oock leveren buitten ofte binnen der stede
ende jurisdictie dan opt billiet van de comis ofte den thresorier deser stede, trecht niet
verpacht zijnde opden boete van xxxvj pond parisis voor elcke reyse contrarie doende.
De gonne wijn inlegghende omme te debiteren bij cleene maten ofte ghelaeghenwijs te
vercoopen sal met thaelen van billiet schuldich zijn trecht te betaelen promptelick; te weten
xij schele elcken stoop.
Dat geene wijnschrooders ofte dienaeren van heere en sullen vermoeghen eenighe wij nte
laeden ofte lossen vut eenighen schepen tenzij hun blicke van behoorelick gekent op pene
van te verbeuren xxvj pond parisis, ochte oock te laeden ofte lossen eenighe wijn op eenighe
waeghens dan met billiet op de boete als boven ende destiture van hun officie ende arbitraire
correctie.
Dat geene cooplieden en sullen vermoeghen tontfanghen ofte vutleveren om te debiteren
eenighen ghebrande wijn in mindere stucken ofte tonnekens dan van xx stopen, employerende
oock daertoe gheswooren wijnschrooders ofte dienaeren op de boete als boven.
Dat stookers ofte ghebrande wijn distilleerders ofte levende waeters niet en sullen
vermoeghen
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vyer onder den ketel te steken omme te vulbranden ofte maecken cleene wijnen zonder
alvooren behoorelick stoock billiet ghehaelt te hebben van de pachters op verbeurte van
t’allaem ende boete als voren.
Dat alle de stookers ofte brandewijn distilleerders sullen willen gaen ofte doen funeren zullen
ghehouden wesen voor het steken van het vyer onder den ketel ander mael te haelen billiet
van de thresorier ofte pachter inhoudende den nombre ofte quantiteyt van de wijnen die zij
telcker reyse maecken ofte trecken welck nombre van wijnen sal nietmin moeghen wesen dan
xx stoopen elcke reyse op de boete als vooren.
Dat voorschreven boeten sullen verdeelt worden in drye, een derde aen de heere, een derde
den aenbriengher, tresterende derde aen de pachter.
Aldus gheraempt ene gheresolveert bij de weth ende raeden den v° meye 1637
Blijfvende niet min alle voorgaende statuitten ende ordonnantiën ghemaeckt ende
gheemaneert op faict van t’maecken distilleren venten ende debiteren van den ghebranden
wijn sullen blijfven in vigeur al of de selve alhyer gherepeteert waeren
wel verstaende oock dat alle de debiteerders vande ghebranden wijn committerende ende
doende
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jeghens dese order ofte statuut politicque ende elck poinct van dien, sullen metterdaet
ghesuspendeert worden van hunne nerynghe als boven.
Phls. Raulé
12 mei 1637 - Ververij - SAP 398 - Folio 120 - Verso
Guislein vande Walle ende Susanne Verhulst zyn huusvrauwe –
comparerende in persone kenden duechdelick schuldich te syne ande wedewe Jan Saisoen ter acceptatie van
Joosyntjen Colynkx - wedewe van Jan Verhulst - moeder vande voornoemde Susanne ende
borghe over de comparanten alhier present de somme van hondert ende acht ponden grooten vlaemsch - procederende van gheleenden
ghelde belovende de selve somme te betaelen ter beliefte vande voornoemde creditrice verbyndende t'haerder verzekerthede ende van de selve borghe - boven verbandt personel de drye deelen van vier van thuus ende erfve ende alle de toebehoorten med ghelycke

deel van de verwerye ende t'gheheele allaem inde zelve verwerye medsghaders alle andere
catheylen byde comparanten ghebruuckt aboutterende med doostzyde an thuus ende erfve van meester Frans T'Lam ende
tnaervolghende hommelhof t'zuudeynde inden vaert - west Pieter Babelaere - causa uxoris - ende meester Joos Cheys de
Jonghe Noch een erfve groot een lynne aboutterende van oost ande Reckhofstraete - zuuden in de schipvaert westen d'erfve voorschreven ende van noorden begrepen d'erfve onder thuus Bertholomeus
Liebaert opde Yperstraete belast med x schele parisis fonchierrente anden heere - zodner meer - behalvens in
verzekerthede van tweehondert xxv pnd
parisis weezegheldt compeerende Frans Christyne ende Jan de kynderen van de voorneomde
Vande Walle vande eersten huuwelick omme by ghebreke van betaelinghe etc.
Actum present Wenis ende Roode - schepenen
den xijde meye 1637
12 mei 1637 - SAP 398 - Folio 121
Gillis de Puudt filius Gillis kendt schuldich te syne ende belooft te ghelden ten proffycte van
joffrauwe Catherine Vande Clyte wedewe van d'heer Jan Denys present ende accepterende een erfvelicke losrente van xv pond pa'isis sjaers - den pennyngh
xvj - voor twintich ponden grooten$
byden voornoemde Puudt tzynen contentemente ontfaen - etc...
16 mei 1637 – Ommestelling – Resoluties – SAP 469
Actum ter vergaedrynghe vande amptman inde absentie vande bailliu vutten naeme vande
heere, wetten, raeden ende notable den xvjste meye 1637
Is goedt ghevonden, gheraemt ende gheresolveert by de voornoemde heeren, amptman,
wetten, raeden ende notable te doen ende tauxeren opden ouden voet een gheheele
ommestellynghe ten laste vande ghemeene insetenen deser stede ende jurisdictie midtsghaders
bedryvers der stede, omme daermede te betaelen de groot schulden deser stede, naementlick
de gonne van de laesten vutsendt ende andere volghende t’rapport van de thresorier an weth
ghedaen.

Huizen of molens op cheinsgrond
Is ooc goedt ghevonden ten selven daghe byde voornoemde amptman, wet ende raeden te
maecken een ordonnancie ende statuut daerby verbiedende dat niemant hem en vervoordere
eenighe huusen ofte meulen staende op cheynsgronden belast in eenighe verbanden ofte
renten, te vercoopen anders dan wettelick op peyne van nullityet ende van onweerde vande
contracte.
Eodem
Item te publiceren van alle de gone vermeerdert ofte vermindert zyn van lande tzelve zullen te
kennen gheven ande weth onthier ende dyssendaeghe 19 de deser op peyne datmen naer dien
ende t’doen van de ommestellynghe gheen regard en sal nemen opde clachten diemen sodue
willen doen, eodem.

Ten zelver daeghe is an meester Francois van Doorne, licentiaet inde medicine, toeghezeyt
over syn extraordinairisse diensten ghedaen ande aerme ziecke lieden deser stede, de somme
van vijf ponden gooten vlaems, die den thresorier betaelende zullen valideren in rekenynghe
Statuut volghende de voorgaende resolutie
Omme dieswille dat opde clachten ghedaen ter ooren vande wett, ghecommen is datter vele
ende menigvuldighe fraude gheschieden in het vercoopen byder handt secretleick eenighe
huusen ende meulens staende op heynsgronden sonder te kennen gheven de renten daerinne
de voorseide huusen ende meulens verbonden syn, ten grooten naedeele ende intereste vande
crediteuren ende rentenieren – soo ist dat dheeren amptman inde absentie vande bailliu,
burghmeestes ende schepenen midtsgadr dheeren raeden deser stede ende jurisdictie omme
tobieren diesdanighe inconvenienten en te belette nalle frauden dieder zoduen connen
gheschieden ende omme af te stoppen den wech an alle schaeden ende intereseten diede vut
zouden connen spruyten, tot beter plicie, directie ende conservatie van eenen yeghelicken
recht, ende omme goede orde te stellen an alle zaecken tot meerder gherusticheyt vanden
ghemeente, goedt ghevonden, gheraemt, gheresolceert ende by vorme van politique wetelick
prohebitive ordonnancie ghestatueert hebben, zoo zy raemen, resolveren, ordonneren by
desen, dat niemandt hem vervoordere eenighe huusen ofte muelens staende op
cheynsgronden, belast in eenighe renten ofte verbanden te vercoopen anders dan voor de weth
op peyne van nulliteyt ende onweerde van de contracte.
Publicatie den xviij meye 1637.

16 mei 1637 - Reglement int regaerd van de procureurs ende supposten vande
camere opden xvijste dito
Dat alle procureurs ende supposten vande camere hemlieden sullen vinden, telcken wettdaghe
ende aldaer blyven tot naer ’t roeren vande rolle ofte schelden van wetten opde boete van elck
twintich schele parisis ten zy vachierende inde affairen vande stede ende omme redene
gheexcuseert synde ’t appliqueren ten ghemeenen proffycte.
Item dat de selve procureurs nu voorts alle causen zullen doen roeren ende bedynghen
volghende het disposityf vande costuymen zonder eenighe op te houden ofte elckanderen te
consenteren dilay extraordinaire ende de selve causen achter te laeten upde boete alsvooren
ende dat men dezelve causen sal roeren by desen ende vut wette laeten vallen naer den derden
dynghedagh.
Item int regard vande causen die eenighe partyen zullen eenighe wettelicke daeghen doen
uphouden ende naer eenighen laps van tyde begheyrde te doen herroupen ende herroupen,
zullen procureurs ende partyen ghehouden syn de selve causen in behoorlicke tyde te doen
teecken int comptoir van de greffie voor ’t roeren vande rollen.
Item dat den eersten deurwaerder van de camre doen ofte behoorelick doen doen zyne
debvoiren van tluyden vande werckclocke, vigueroene ende wetscheele soo up sondaeghe
omme te publiceren de hallegeboden als op ordinaire camerdaeghen volghende de statuuten
ende oudt reglement daerop ghemaeckt alles tot precisevrie opde peyne van destitutie van syn
officie.
Folio 48

18 mei 1637 – Coutumes de pays et de comté de Flandres – Gilliodts – Van Severen – 1902

25 mei 1637 - SAP 436 - Folio 24
opden 25ste meye 1637
heeft Jacques Steven ghepacht jeghens de wet
tstederecht opde ghebranden wyn voor den tydt van
zes maenden innegaende den jste deser ende expirerende de letsten
october 1637

26 mei 1637 – Jan Willart geeft grond in de Gasthuisstraat in cheins - SAP 698 Folio 123
D'heer Jan Willaert ende joffrauwe Janne filia d'heer Andries Makeblyde - zyn
huusvrauwe ter eender zyde
ende d'heer Guilaume Pierins ter andere - comparerende verkennen ende belyden de zelve eerste comparanten in goede ende loyalen title van cheynse
ghegheven t'hebben an ende ten proffycte vande selven Pierins - ijde comparant –
die van ghelycke kendt ghecheynst t'hebben voor hem ende zyne hoirs ende naercommers -

eenen erfgrondt med den bomgaerde daer achter over de beke ligghende inde
Gasthuusstraete deser stede groot t'saemen een lyne vyf roeden - streckende zuud ende noord - d'oostzyde t'huus ende
erfve daer de voornoemde Pierins wonachtich is toebehoorende d'hoirs ende aeldynghen van de voornoemde Makeblyde ende den selven
Pierins –
t'zuuden de Gasthuusstraete –
de westzyde meerst t'huus ende erfve van Jan van Renynghe filia Caerles
ende d'erfven d'heer Jaecques Schevele ende d'heer Jan Makeblyde ende t'nooreynde
t'Inghelstraetjen eenen tydt ende termyn van vertich jaeren naer een volghende danof t'jste jaer vallen ende
verschynen sal den jste maerte 1638 ende soo voorts etc.
omme te godspennyngh xij schele parisis - te lyfcoope vier stoopen wyns - te hoofcleede vier
dobbel ducaten in specie ofte de weerde van diere ghereedt betaelt ende van principaelen cheynse de somme van ses ponden grooten vlaemsch
by jaere med conditie dat de vercheynsers ofte eyghenaers van de voornoemde grondt schuldich ende
ghehouden syn ten exprieren vande voornemde cheyns over te nemen by prysie ende estimatie
van mannen hemlieden dies verstaende - hinc inde 4- te verkiesenalsulcke edificien materialen ende andere catheylen - groene ende drooghe –
gheene ghesondert noch ghereserveert soo die weldien5 worden –
staende als ten expireren vande voornoemde cheyns op de voornoemde grond bevonden
werden ofte by faulte van dien - nieuwen cheyns te gheven volghende de costuyme deser stede verbyndende d'eerste comparanten tot subsistentie deser den voorschreven grondt ende den
voornoemde cheynste tot verzekerthede vande jaerelickste prestatie d'edificien
ende catheyeln die hy daer op stellen sal ende die alreede by hem overghenomen syn by
prysie daerop staende volgehnde de prysbrief van Andries Lebbe ende Guislein Wenis bedraghende t'samen vierhondert neghenentwintich ponden parisis –
nie van catheyeln ghesondert nochte gheresrveert behalvens datter niet mede ghepresen is vande ghevel ghaende med thuus daer de
voornoemde Pierins woonachtich is - soo dat ten expireren vande cheyns danof in ghelycke
niet mede gheprezen en werdt - welcke prys nu opgheleyt is –
daervan d'jste comparanten deze vercheynser midts desen passeren quictantie absolute Belovende beede partyen contrasenten dese te houden goedt - vast ende van weerde nu ende t'allen lyden –
renonchierende van alle exceptien - beneficien van rechte ende andere behulpsaemheden
den desen contrarie Aldes wettelicke ghepasseert voor Wens ende Roode - schepenen
den 26ste meye 1637
27 mei 1637 – De gasthuiszuster geven een lening uit – Renten
Jacques Mazeman ende Janneken filius Jan van Reninghe
syn huusvrouwe,
4
5

Hinc inde = aan elke kant
Weldien = van nut zijnde

hebben vercocht ten proffyte van de moeder van de convente van de gasthuuse deser stede
ter acceptatie van d’heer Jacques Proventier, weerelicke vaeder van het selve convente, eene
erfvelicke losrente van drye ponden bgrooten parsiis, den pennninck xvide voor de somme
van acht en veertich ponden grooten vlaems by de vercoopers t’hunnen contentemente
ontfaen, danof 1ste jaer vallen sal den xvde meye 1638
Ende zoo voorts etca
te lossen t’eenen payemente
midtsgaders verbyndende daerinne d’helft van een schaillien huus
med d’helft van de erfve daer onder ende achter ligghende
midsgaders d’helft van de scheure ende stallinghen daerop staende
inde Leverstraete desere stede,
daer s’comparants moeder overleden is ende nu bewont by Jacques, zynen broeder,
aboutterende van oosten de Schipvaert,
westen de voornoemde straete,
noorden t’huus van de aeldynghen van Janneken Bekes, zuuden d’heer Guillaume Floor
item noch een lyne hommelhof ligghende in de Papestraete deser stede, aboutterende van
oosten d’aeldynghen Adriaen Croyesel, zuuden de Hondsgracht, westen sieur Charles Clais,
noorden de Papestraete voor desen zuuver ende onbelast med inninghe etca.
Actum present Pieter Diedeman, Rouvroy ende Babelare en Wenis
Den 27 mey 1637

28 mei 1637 - 12 mannen van de draperie – SAP 436 – Subalterne wetten
De twaelf mannen vande draperye ghecooren by burgmeesters ende schepenen den 28 ste
meye 1637
Michiel vande Zande d'oude - Pieer de Dammere d'oude - Nicoalis de Vos - Christiaen
Zanneken - Francois van Beveren - Jacob van Damme filius Jacobs - Jacob dande zande Christiaen de Hooverder - Jacob Calleboudt - Michiel de Bruyne - Jan de Backere - Michiel
van Thuyne d'jonghe
15 juni 1637 – Lenemolen – verkoop part en deel aan Daniel Salomé – Halmen
Ten halmdaeghe xvde juny 1637
Pieter Salomé ende Fransynken zyne huusvrauwe, onterfden hemlieden ende erfden Daniel
Salomé ter acceptatie van Andries Lebbe, alhier present, inde twee deelen van
dryentwintich vande Leenemeulen ende haere toebehoorten met ghelyck deel ande
rosmeulen, huussynghe, stallynghen, metsgaders inde vyer lynen lants daermede ghaende,
groene ende drooghe catheelen daeruppe staende, gheleghen inden Lyssenthouck deser
jurisdictie, ghemeene ende onverdeelt metten cooper ende zyne breoders ende zuusters,
aboutterende tzuutende Jo. Chaerls Clays, heere van Hulst etc – de westzyde Dieryck Salomé
- van noorden Pieter Salliere ende van oosten den zelve Salliere
Omme te godspenninck vj schele – lyfcoop x schele – thooftcleede vj schele ende van
pirncipael vier en daertich ponden grooten vlaems,
de loopende jaerschaere svercoopers proffycte, trecht van erfven ende onterfven scoopers
laste
actum eodem
22 juni 1637 – Ververij in de Yperstraat – SAP 370 – Halmen – ververij

Gheleyn vande Walle djonghe, weduwaer
onterfde hem en erfde Gheleyn vande Walle d’oude zynen vader –
present ende accepternde
in tvierde van de huuse, erfve - verwerie met alle toebehoorten met alle toebehorten byden
cooper jeghenwoordelick ghebruyckt
aboutterende van oosten thuus meester Frans Tlam ende derfve vande cooper –
tzuuteynde de schipvaert,
de westzyde meester Joos Cheys djonghe
ende van noorden dyperstraete
belast met x schele tsjaers de heere ende met vj jaeren,
tot drye ponden grooten tsajers scoopers proffycte,
omme te godspenning vj schele parisis,
thoofcleede een dobbel ducaert
ende van principaele tzeventich ponden grooten vlaems,
byden vercooper ontfaen, passerende mits desen quytancie absolute,
verclaers wederpartyen desen coop anne gheghaen ende gheslooten tehbben gheweest,
jeghens de zelve vercooper ende zyne huusvrauwe alsdanne levernde opden xxxste ougst
laetsleden
actum ten halmdaeghe ut supra
23 Juni 1637 – Pest in Duinkerke & wapenshow - 50e - Bestuur - 1637
Alzoo burghmeesters ende schepenen deser stede gheinformeert syn dat binnen de stede van
Duunkercke ende daer ontrent de contagieuse sieckte danoff ons Godt verhoede - andermael beghint t'onsteken ende grafferen ende datmen verstaet
dat diverssche persoonen ende insetenen deser stede ende jurisdictie
aldaer in groot getal handelen ende frequenteren - twelcke apparant is meer te gheschien
sonderlynghe door den anstande ommegangh ende processie van Duunkercke voornoemt soo eyst - dat de wet omme te voorsiene dat door toedoen ende culpe van dinsetenen
de voornoemde sieckte binnen deser stede nyet en comme te vebreeden
danoff Godt almachich tot noch toe de stadt ghespaert heeft - expresselyck verboden ende
gheinterdiceert heeft - an alle upsetene ende insetene deser stede ende jurisdictie
van wat qualiteyt ofte conditie hy sy - te gaen handelen ende hem te vynden binnen de
voornoemde stede van Duunkercke –
namentlyck morghen ende andere toecommende daghen - tot dat byde voornoemde wel
anders ghestatueert sy, - up peyne van tj-oirden? Niet leesbaar?
drye weken ende de boete van twaelff penninghen parisis ten laste van elcken persoon dese
ordonnancie contrarierende - te bedeelen een derde den heere, een derde den aermen eenen
derde den anbringher
actum den xxiijste juny 1637

Van ghelycken is gheordonneert in ghevolghe van d'ordonnance van boven an alle
manspersoonen deser stede ende jursidictie vande oude van xx jaeren tot lx hun veerdich ende
ghereedt te houdden met behoorlycke ende souffisante wapenene elck naer syne qualiteyt,
macht ende ghestaetheyt, omme ter vermaenynghe gheemployeert te worden - daert overheyt
beliefven sal, wel verstande oock at alle
persoonen van meerder over de tzestiychg jaren schuldich syn hemlieden te voorsiene van
muscquet, roer ofte andere wapenen
omme daermede ghemontert ende gheapent te worden - persoonen nyet ghestaet noch te
ghemiddelt
om dergheliyck wapen te coopen ende danoff hun te voorsien - upde boete daertoe staende.
23 juni 1637 - De cheffen van de burgers en van de hoeken - SAP 436 - Subalterne wetten
Chefven vande borgerye vernieuwt den 23 juny 1637 op zyn quartier de welcke zullen creëren
zulcke sergeant ende corporalen als zy zullen vinden te behooren
Binnen
Pieter Keerne Capiteyn
Obiit - Augustyn van Damme filius augustyn alferis
Opden xxjste mey 1641 by tcollegie vande wet ghecooren in plaetse van de voorseide Damme
- Ghislein Wenis
4de april 1644 - ghecooren inde platse van Pieter Keerne meester Pieter Makeblyde als
capiteyn
Jan van Renynghe filius Caerles Captieyn - Clays Jacobssone, alferis
D'heer Maillaert vande Goesteen d'oude - captieyn
d'heer Jaques Baert alferis
Opden xxjste juny 1638 is byde drie collegien ghecommitteert ende gemaeckt capiteyn d'heer
Jacques Baert in plaetse van d'heer Mailalert vande Goesteene
ende alferis
Jaques Folque 4° april 1644 ghecooren inde platse van Baert - Maillaert vande Goesteene d'jonghe capiteyn in platse van Folcque - Nicolays Cambray
Meester Anthoine Winnebroot capiteyn
Chaerles Leurin Alferis
opden xxj mey 1641 ghecommitteert in de platse van Clays Leurin - Jaques van Landeghem
alpheris
hooftmannen
Oosthouck - Jaques Cailleau - Jan Bervoet filius Baine
Edewaethouck - Maillaerd vande Ameele - Frans Bervoet
den 3ste mei 1641 ghecooren Jacob looten
Hagehbaerthouck - Andries Vermote - Christiaen Lauwyck
Lyssenthouck - Andries Lebbe - Christiaen Visaige
Wipperhouck - Jaques Rozire - Andries de Zaghere
Hellehouck - Andries Masselis filius Andries - Ghilein Masselis
Schoudemonthouck - Jan deWulf modo Charles de Roode - Pietr Bouve - doorschrapt - modo
Bavo Baervoet

Hipshouck - Hugo Gauwe - doorschrapt - modo Willy Creus - Pieter Masselis - doorschrapt modo Clais Masselis filius Boudewyn
Eeckhouck - Loys van Houcke d'oude - Pieter de Keyser
Hamhouck - Jaques Cauwera - Philips van Provyn
Peselhouck - Frans van Galloys - Frans Heschelen
3 juli 1637 – Jacques de Landsheere neemt een lening op bij Andries Reanaut – brouwerij SAP 398 - Folio 121 verso
Jacques De Landsheere d'oude ende Catherine zyn huusvrauwe –
nemen een lening op bij Andries Rebaut - etc...
Verbyndende daerinne Item twee deelen van drye in 't brauwallaem midsghaders ghelycke twee deelen van drye
vande huuse - erfve ende brauwerie daer de vercoopers woonen –
abouterende van wesen de Leverstraete - van noorden d'heer Franchois Folcque - van oosten de schipvaert ende van zuuden de wedewe Loys vander Goosteene voor desen
zuuver ende onbelast omme by gbehreke van betaelynghe de' vercooper med t'capitael daeranne te verhaelen
volghendee de costuyme deser stede ghelycke gheuseert
Aldus ghepasseert - present Proventier - Niclais Beke - Guislien Wenis - Roode ende
Ameele
den 16de meye 1637
13 juli 1637 – Brouwerij op de Overdam – Halmen

Compareerden in hemlieden persoonen Jan Zannequin,
soowel over hem zelven als machtich by procuratie over Elisabeth filia Jaecques Wiboo
zyne huusvrauwe,
ghepasseert voor schepenen ende cuerheers der stede ende casselrye van Berghen ste.
Winnox,
den xj july letsleden, onderteeckent J. Haerduun,
ende ghezeghelt met zeeker cachet in groenen wasse
Item Matthys Sunay, soo oock voer hem zelven, als over Jorynken Sandele zyne
huusvrauwe –
by ghelicke procuratie ghepassert voor burchmeesters ende schepenen der stede van
Dunkercke - de xjde deser onderteeckent Cuvelier
ende ghezeghelt met eenen zeghel in groenen wasse –
respectivelick ten desen ghesien ende ghelesen, toedien Pieter de Lantsheere ende Mayken
filia Christaen Baully, zyne huusvrauwe, ende Christiaen Clinckemaille ende Chrystyne
Baullieus zyne huusvrauwe in hemlieden priveyen naemen, metgaders den
Folio 42

Voornoemde Clinckemaille inde qualtieyt als voocht van Gheleyn, Jan, Christiaen ende
Caerleken de vier wezekynderen van Chrsitiaen Baillieus filius Caerle, gheprocreert by
Willemyne filia Jooris de Corte
tsaemen hoirs ende aeldynghen van Robert van Betthleem vande vaederlicke zyde,
vuyt crachte van octroy vande weth deser stede int regaerd van de zelve wezen ende
vercoopynghe ter haulce –
naer drye publicatien ten dyen eynde ghedaen,tsaemen hemlieden oock respectivelick sterck maeckende ende veraghende voorseide
Sammers oock hoir ten zelven sterfhuuse,
voorts Willemynken Melis weduwe van Loys vande Goesteene gheadsisteert met Gheleyn
Wenis in desen haeren bystaenden man,
dheer Jan Rouvroy over hem zelven ende hem sterck maeckende over sieur Pauwels
Diedeman, coopman tot Ryssel, Guillaume Rouvroy, coopman tot Atrecht ende Gheleyn de
Kerle, coopman tot Ipre als in huwelick –
hebbende Jaecquemynken Rouvroy, tsaemen hoirs ende aeldynghen van weduwe Bethleem
vande moederlicke zyde –
de welcke respectivelick onterfden hemlieden ende hemlieden mandanten ende erfden
Willem Scherrier alhier present ende accepteerende
in een huus ende erfve daermede ghaende ghelegen opden Overdam deser stede mette
stallynghen, edificien, groene ende drooghe vatheilen daerup staende,
ghereserveert de brauwery metten brauwhallaem,
metgaders een esschen boom, daer de ply anhanght ende een houtten gheplackten weegh met
een coeutse,
streckende van oosten tot inde beke, de zuytzyde een waterweg van de stede, van westen den
Overdam ende van noorden thuus ende erfve van Pieter Baey,
daer nu presentelick woont Anthues Baey, wyen de brauwerij met alle de ghereserveerde
catheelen competeert, zynde noch in pachte aende zelven een termijn van vijf jaeren
innegheghaen half maerte laetstleden –
voor de somme van elf ponden grooten tsjaers, boven een halfve tonne biers by jaere, de loopende jaerschaere ten proffycte van de cooper ,
zynde gheconditonnert inden pachtbrief byden voornoemde Betthleem onderteekent –
dat hij ofte deyghenareen van de vercochte erfve ghehouden zyn ten expireren van de heure
de brauwerye daerup gestelt met het hallaeme daermede gaende –
over te nemen in prisye ofte nieuwe heure te gheven int zegghen van wetten –
omme te godspenning xxiij schele,
voor hoofcleedt twee dobbel ducaeten –
te lyfcoope lix pond –
de dagheur van de clerck ende roupper, de publicatien met tstellen van conditien, erfven end eonterfven al ten laste vande cooper ende voor principaele coope de somme van
drye duust neghen hondert achtenveertich ponden parsiis boven een dobbel ducaet voor den
hoochsten
Folio 43
Instelder belast tzelve huus ende erfve in zyn advenant van een rente van drye ponden grooten
vlaems tsjaers – den penning xvj –
ten proffycte van de voornoemde weduwe Loys vande Goesteene, dye de cooper zal
valideeren, soo wel tcaptiael als de verloopen, tot daete deser, ende de resteerende pennynghe
scoopschats te betaelen ghereet
Voorts zuuver ende onbelast ghoedt ghereserveert de overdamsche schuldt –
dye zal blyfven ten laste vande cooper, behouderns byde vercoopers dachterstellynghen te
zuuveren tot daete deser

Actum ut supra
Juni – juli – Internationale Politiek – Chronijcke van Vlaenderen – Nicolas Despars
Synen aenslag dus mislukt zijnde, heeft hy, om onse catholijcke troupen in tywffel te houden,
een voorbereyding gemaekt van een veldtleger – alhoewel sijn besprek met Richelieu melde,
dat hy met een goedt leger op Duynkercken ofte op een ander Vlaemsche kust moeste landt
nemen.
In junius heeft hy veel schepen opgheouden, de welcke tot Gorcum met krijgsvolk opgepropt,
hy dede voeren voor by Dortnaer Rammekens.
Hier was ijn vergaederging terwijl Graef Guylliam met een ander leger tusschen Emmeryck
en Schenckenschans waerkte op d’ondernemingen van den Prins Cardinael, die met sijnen
krijgsraedt oordeelde dat den aenleg van Oragne eoogt was in’t landt van Waes – ofte elders
in Vlaenderen – derhalven brenght hy groote krijgsmagt in dit landt, beset seer sorgvuldig alle
de Forten, schanssen, wegen en oevers, hy selfs syn hofwaurtier nemende binnen Stekenen in
’t Landt van Waes – sendende een ander leger naer Cales en Grevelingen, omaldaer te
bedecken, de nieuwe bolwercken onlangs begonst, om den inval der ghevreesde Fransche
aldaer te verhoeden.
Waer uyt men kon gissen, dat de Fransche en de Hollanders heymelijk waeren van ’t selve
gedagt, om Vlaenderenlangs beyde kanten te bespringen, alsnog zijnde de voornaemste
provincie, die de Spaensche onder de xvij hadden.
Dog de windt langen tijdt naedeelig zijnde voor de bereyde Hollandtsche vlote, sag Oragne
tegen sijn gemoedt veel tijdt verloopen, en de Vereenigde met groote lasten beswaert sodner
iets te konnen ondernemen.
Waerom hy eyndelijk sijn voorworp verandert, en sijn gewelt met kennis van Richelieu elders
went, sendende voor uyt Graef Hendrik van Nassauw – stadthouder van Vrieslandt om Breda
te berennen.

Noyt had den Prins Cardinael dese onderneming verdagt, omdat dese stad nog door Spinola,
die de selve op 9 maenden tijdts had moeten uythangeren, seer veremeerdert was in haer
bolwercken, en oversulcx nog min veroverlijk scheen als te vooren.

1 juli 1637 – Ontstichtingen na de processie! – 50e – 1637 –
Alzoo men bevindt diverssche onstichtynghen te gheschieden smaendachs naerden
ghewoonelycke processiedach in het ommegaen naer de misse schynckende ende drynckende - in plaetste van hemlieden devotie te doen, zoo ist dat burchmeesters ende schepenen - verboden ende gheinterdiceert hebben
zoo zy doen by desen - ande voorseide lieden - s'maendachs wesende den vjden der
toecommende maendt, naer de misse –
den gehwoonlycken ommegangh te doen op de boete van twaelf ponden parisis ten laste
vande qualiteyt van elck.
Ghebiedende voorts elck een ieghelyck die behoorlick vermaent wordt om te schieten hem te
vynden naer costuyme inde processie opde boete van ses ponden parisis.
Item an alle torsemeesters vande ambachten in persone te draghen hunne tortsen ofte doen
draeghen by anderen behoorelick ghecleedt ende
gheaccomodeert opde boete als vooren.
Bovendien is verboden aen alle insetene deser stede ende jursidictie te logieren eenich volck
ofe waere commende van Duunkercke tensy brynghende naer behoorelycke attestatie dat zy zyn buuten peryckle van de contagieuse
zieckte op de boete van twaelf ponden parisis ende hun huusen ghesloten te moeten houden drye
weken blyvende niet min alle voorgaende ordonnancie daerop

ghemaeckt in rigeure.

Schouwinghe vande ommeghanghe ghedaen byden amptman inde absentie
vande bailliu, midsghaders burchmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe opden
jste july 1637
als wanneer gheordonneert is t'gone hiernaer volght:
Gheordonneert an Robert Prevost te weeren twee aerdehoopen legghende achter de
binnen dezen daeghe per boete van iij pond parisis ende niet ghedaen te worden - in fault
blyvende - t'synen coste
Item gheordonneert an Jacques Herman ofte de gene diet angaet - te weeren de hoopen aert
ligghende achter het stadhuis bynnen tydt - per agit boete als vooren
Gheordonnert an Jan Wanten te weeren d'aert en brycken ligghende voor syn huus
ghenaempt de drye conynghen bynnen tyde ende pene als booven
Gheordonneert an meester Philips Winnebroodt twee meschhopen ligghende neffens syn
huus inde Vlamynckstraete binnen tyde ende opt peyne als vooren
Gheordonneert an Guilein Caenen zynen eeckenboom ligghende inde goothe vande
Vlamynckstraeete te verporren naerde muer van t' kerkhof binnen den tyde ende opde pene
alsvooren
Es gheordonneert ande jeghenwoonders te suveren de greppe inde Vlamynckstraet binnen den
tyde ende opde pene als vooren.
Geordonneert an heer Agustyn Berthimme te weeren de steenen ofte vreus ligghende neffens
syn hus bewoont by Ruben Desruelles -binnen dez ntyd ende op de boete alsvooren
Gheordonneert an Christiaen Floor te weeren de meshoop ligghende tusschen de huusen van
Frans Metsu ende De Meulenaere, binnen den tydt ende de pene als vooren.
Casselstraete
Gheordonneert an Jan ende Mahieu van Renynghe de boomen ligghende oppden dam corter
ende naerder te porren binnen den tyde als voren opde boete van xij pond parisis.
Gheordonneert an meeser Joos de Bulle
syn huus corter te .....
22 augustus 1637 – De molenaar van de Leenemeulen mag rijden met de kar - Renten – Folio
130
Daniel Salome, kendt schuldich te sijn ende belooft te leveren an Sire Jacques Marsiles,
proost deser stede,
jaerelickx een paer vulwassen kieckens
ten oorsaecke van t’consent by hem vercreghen van de zelve proost
van te moghen ryden ende haelen ofte draeghen sacken af ende an de Leenemeulen zoo med
ezel, muyl, peerdt ofte ander lastdraeghende beeste
ende dat eenen termijn van neghen jaeren achter eenvolghende
danof t1ste jaer vallen ende verschenen sal den xxijde oughst 1638
ende zoo voorts totter expireren van de selve neghen jaeren,
verbyndende daerinne sijn persoon, goedt, presente ende toecommende daerinne der
voornoemde comparant voluntairelick ghecondemneert is ende dese wettelicke ghewesen
t’synen laste executoir
by Proventier ende Wenis, schepenen
den xxijde ougst 1637

16 september 1637 – Ommestelling – Resoluties – SAP 469
Actum ter vergaederynghe van d’heer ende meester Joos de Rycke, bailliu general van de
kercke ende abdeye van Ste. Bertinus vutten naeme vande heere, wett, raeden ende notable
opden xvjste septembris 1637
Is goedt ghevonden gheraemt ende gheresolveert te doene een ommestellynghe ende halfve
ten laste vande ghemeene insetene ende opsetene medgaders bedryvers deser stede ende
jurisdictie opden voet ende maniere als de immediate voorgaende omme daermede te
procederen tot furnissemente ende betaelynghe vande groote ende menichvuldighe praemende
schulden deser stede sonderlynghe de somme van tiene duust ses hondert vyftich gulden over de quote der
voornoemde stede inde corthede van de ayde ordinaiere ende extraordinaire van voorleden
wyntersaysoene volghende de briefven vanden vutsendt van boven in daten ten ijde september 1637
onderteeckent van Caloen,
ooc de somme van hondert veertich ponden grooten vlaems diemen resteert ande commys van
Brugghe vande vutsendt van ij junius 1636
ooc de groote ende excessive somme dependerende ande gages ende solde vande
kuerlynghen opghenomen en dienste van syne majesteit ten laste vande stede medsgaders
hondert vyf peerden ten dienste van syne majesteyt voorschreven
alles volghende de briefven ende belastynghe van boven te doene by t’college vande wetten.
Insghelycx is goedt ghevonden ende gheresolveert
ten dien fyne op te lichten daert doendelick ende beconnuelick wordt op de naeme ende
obligatie van ses persoonen te kiesen vut elck college twee –
de somme van vierhondert ponden grooten vlaems
omme die gheemployeert te worden tot betaelynghe vande schulden die meest haeste
verheeschen dies ande voornoemde persoonen ende verobligiert verleent werden behoorlicke
brierfven van indemniteyt in forme daertoe
vut t’college vande wet ghedenomineert syn : Niclaies Beke – Maillart vande Ameele
folio 49
vut t’college van raeden
Robert Proventier – Nicolaies Jacobssone
Uyt t’college van notable
Christiaen Neuten – Quillaume Diedeman d’Jonghe
Verleent ande voorseide persoonen briefven van indemniteyt

De resolutie van raeden ende notable ghedraeght voorts dat men zal procederen ter executie
ende furnissemente – ’t zy int vriendelicke ofte anderssins –
vande somme tot de welcke berdraeght de tauxatie by ghecommitteerde ghedaen ten laste van
diversche wetthouderen ten voorleden jaeren - vry ende exempt gheweest zyn van personel
logement van soldaeten naer vutwysen vande voornoemde tauxatie in daten maerte 1637
Dies breede ghewaeghende ende ande inhouden van welcke gherefereert wordt,
jeghens welcke resolutie de voornoemde heere bailliu vutten naeme vande heere is
protesterende van nulliteyt voor alsoo vele als de selve tauxatie soude stryden ende bejeghen
de wille, rechten, precenuventien ende authoriteyt van myn eerweerde heere de prelaet van St.
Bertinus als heere deser stede die ghestelt is onverlet.
9 oktober 1637 – De stad neemt een lening op bij Christiaen Beuten - SAP 398 - Renten Folio 131 verso
Burghmeesters, schepenen - raeden ende notablen der stede van Poperynghe
kennen by desen deuchdelick ontfaen t'hebben vutten handt van Christiaen Beuten de
somme van acht hondert ponden parisis
belovende daervooren te ghelden ande selve Beuten een rente van vyftich ponden parisis by
jaere
losbaer den penningh xvj - danof tjster jaer vallen ende verschynen sal den ixde octobris
1638 ende soo voorts etc.
Actum den ix octobris 1637
9 oktober 1637 - SAP 398 - Folio 131
Niclais Beke en Maillaert vane Aùmeele nemen een lening op bij meester Joos Cheys
12 oktober 1637 – Guislein Quaghebeur koopt boerderij in de Bethunestraat - SAP 398
Guislein Quaghebeur ende Mayken de
Wulf zyn huusvrauwe –
kenden wel ende duechdelick schuldich
te zyne an ende ten proffycte van
Lodewyck Meerlandt ende
Fransyntjen filia Jooris de Snucht zyn
huusvrauwe
twee hondert sestich ponden grooten
vlaemsch –
over den coop van drye ghemeten l
roeden onder hofstede ende zaylandt
gheleghen inden Lyssenthouck deser
jurisdictie - presentelick bewont by
Jacob Femmeyck thuus ende keete medegaende
midsghaders d'opgaene ende
fruutdraeghende ende andere boomen daerop staendetoedien d'helft van dack ende latten vande scheure ende voorts alle groene catheylen ter selver
hofstede ghereserveert twintich bomen voorgaendelick vercocht an Guislein de Bruyne filius
Guisleins streckende d'hofstede –

oostende wet t'oosten de Bethunestraete - de zuudezyde den voornoemde Femmeryck - van
westzyude Beke ende van noorden Pieter Bouwet Item de zagerye staende zuud ende noord –
van oosten de selve straete - van zuuden de kynderen van Jan Quaghebeur - van westen Pieter
de Berch - noorden meester Joos Cheys de jonghe –
danof vyf vierendeel preter xv roeden belast in Baerdekensrente daerinne den voornoemde Quaghebeur end syn huusvrauwe ghe-erft syn
ende alsoo zy byde briefven van erfvenisse verobligiert waeren danof rente te verkennen ten
proffycte van de voorseide Meerlandt soo ist dat den selven Quaghebeur med syn huusvrauwe verkendt ende belooft hebben zoo zy doen by desen danof jaerelick crois te betaelen tot proffyctte vande voornoemde
Meerlandt ten advenante van de penningh xvj –
vande dach van hedent ende zoo voorts etc.
te lossen t'eenen payemente etc.
verbyndende tot verzkeerthede van diere de bovenschreven partyen van lande ende toedien
noch drye ghemeten landts inden Lyssenthoucvk deser jurisdictie aboutterende van noorden westen d'heer Frans Folcque –
oosten de Dasdreve - belast van te vooren med dertich ponden parisis by jaere ten proffycte
van Christyntjen Hancx sonder meer
Item noch twee lynnen ende thien roeden hofstede ligghende inden voornoemde houck streckende oosten ende westen - van oosten den disch van Sinte Bertins - west t'waterloop van suuden ende noorden de voornoemde Quaghebuer –
med inninghe naer costuyme Actum present Peereboome - burghmeester ende meester Jan Vande Fosse – burghmeester midsghaders - G. Pierins - Proventier end Jan Rouveroy - schepenen
den xijde octobris 1637

Vandermaelenkaart – 1846 – 1854
Sabine,

Interessant. Tot hiertoe vond ik volgende kinderen van Guislain Quaghebeur-Dewulf :
- Gislenus Quaghebeur x Maria Dewulf
1617, 22 mei sponsalia Gislenus Quaghebeur x Maria sWulfs/Dewulf
t: Gislenus Quaghebeur, Maria sWulfs
3 juni huwelijk
t: Gislenus Quaghebeur, vader , Jan Dewulf
in OLV
1618, 1 mei Francisca
Gislenus Quaghebeur/Francisca Dewulf
in Westvleteren
1620, 15 nov Maria
Jan Dewulf/Petronella Quaghebeur
1622, 1 nov Gislenus
Petrus Calf (Watou)/Petronella ux Maill Huughe
(Poperinge)
1624, 5 feb Maria
Mattheus Quaghebeur (Poperinge)/Christina ux Jan Dewulf
in StB
1621, 12 dec Gerardus
Gerard Vandemaresche/Francisca Buels
1626, 7 mei Christina
Nicolaus Dewulf/Christina Quaghebeur
1627, 12 dec Petrus
Petrus Breet/Francisca Sagers (gedoopt in Westvleteren)
1629, 14 okt Joannes
Joannes Develve/Nicola Buns (= Quaghebeur?)
in OLV
1636, 12 jan Jan
Ol Lefebure (StJ)/Joanna Dewulf (na ruim 18 jaar??)
Ik weet niet of ik dit nog hetzelfde lijstje is zoals in de laatste versie van het bestand
Quaghebeur tot 1650 dat ik je doorstuurde. Dat bestand in onvoltooid, m.a.w. verandert van
tijd wel eens. Het meest opvallende is dat de parochie voor de doop hier nogal varieerde.
Misschien is dit lijstje nog niet volledig.
Wie later die hoeve overnam is een goede vraag, maar daar heb ik geen direct antwoord op.
De koop van die hoeve dateert van een jaar na de laatste geboorte ten huize QuaghebeurDewulf. Als je de tekst van deze koopakte legt naast de deelloten 322-011v en -036v (moet je
eens lezen -ik voeg die nog eens bij) dan zijn er enkele opvallende namen die terugkeren.
- Koper Guislain Quaghebeur was een zoon van landmeter Guislain Quaghebeur- Peroone
Dehurtere (dochter van Jan). Verkoper Louis Meerlandt was een zoon van Jan Meerlandt de
oude-Louise Dehurtere (dochter van Pieter). Familieband tussen deze beide dames Dehurtere?
- Verkoper Louis (Lauwyck) Meerlandt had een zus Christine die gehuwd was met Maillard
Quaghebeur (vermoedelijk een zoon van Jan Quaghebeur-Mayken Inghelaert/Inghelbert).
Deze Maillard en zijn vrouw Christine stierven in 1628 door de pest. Ze hadden een
dochtertje Christine dat een achttal jaren later (1635-1636) ook gestorven is, nog steeds als
minderjarige. Vermoedelijk is het erfdeel van haar grootouders langs moederszijde (dus van
de familie Meerlandt-Dehurtere) daarbij logischerwijze teruggekeerd naar de familie
Meerlandt. Is het die grootouderlijke hoeve die nu aangekocht wordt door Guislain
Quaghebeur? Jammer dat in die tijd geen kadaster met nummers bestond. Zou Guislain
Quaghebeur een kozijn zijn van Maillard?
322-011V
Ghilein Debruijne fs Ghileins, Christiaen Inghelaert, François Quetstroy fs Jooris vooghden
van Christyncken de achterghelaeten weeze van wylent Maillart Quaghebeur en Christyne
filia Jan Meerlandt hebben overghebrocht by deellot in daeten van VIIIe mey 1628 ondt A
Lebbe de naervolghende goederen de zelve weeze ghesuccedeert by den overlyden van voors

haere vader ende moeder ghestorven van contagieuse ziekte, en zijn de weezepennyn
gheprocedeert van vercochte meublen zuver boven alle schulden clevend an de voorschreven
vooghden, croisers de pennync XVIe, de somme van IIIIC IIIIXXXV # V sch VI d p .
Hiermede wese voldaen van voors successie. Actum ter weezerie den 8e mey 28. In staete
1629,1630. De vooghden kennen hemlieden boorghe en prin(cipael)elck voor ander en een
voor al, voor de voors weezepennyn pnt Peereboome burghm Wijts voortgeschreven den II
7br 1630. In staete of gherekent tot 1636. Obiit de weeze. Obiit.
322-036v
Christiaen Inghelbeert voocht van Christijnken filia Maillart Quaghebeur in t’huwelick
gheprocreert bij wijlen Christijne filia Jan Merlandt d’oude heeft overghebrocht bij deellote in
daten van den XXIX meye 1634 ondertekent A Lebbe de naervolghende goedynghen de
voornoemde weeze ghesuccedeert ten overlyden van Lauwijse filia Pr Dehuttere haere
grootmoeder die overleet in j... 1633 ceurzuster der stede van Poperynghe in t’verscheede van
haeren oom, moeye en ooms kinderen; is deselve weese alle wettelick anghedeelt de helft
vande naervolghende goedynghen by successie voorschreven preesnt haeren voorseide gheëde
voocht, welcke voocht alhier inghebrocht heeft neffens oom, moeije en ooms kynderen
voorschreven, ghelycke helft vande naervolghende goedynghen die de voornoemde weese
waeren aenghedeelt ten sterfhuyse van Jan Meerlandt d’oude - haeren grootvader, midts dan
alle de goedynghen ghemeene en onverdeelt waeren met de voorschreven oom, moeije en
ooms kynderen, alsnu inghebracht zynde omme te ghevoughelycke te splijten ende separeren
t’gonne mids desen ghedaen is, en is ghevallen bij lod ende cavel van de voornoemde weese
t’naervolghende:
Lyssenthouck commende van weghe haere grootmoedere.
Een ghemet LXX roeden behuusde hofe ligghende in de Lyssenthouck daer Jan Merlant
voorn(oemd) overleet, en is de gherechte middele van gheheele hofstede, vutghepaelt met
steenen paelen en houtten staken met alle de groene catheijlen erop staende, gheene
ghesondert,
streckende oost en west - t’oosten de Bethunestraete - de zuutzyde Lauwyck Merlandt,
haeren oom, de wedersplete van desen - t’westen in de beke, en de noortzyde Ghelein
Debruijne in ’t huuwelick hebbende Claise filia Jan Merlandt - haere moeije,
oock de wedersplete van desen;
Ghelein Debruijne moet volghen an dit lot in bate van lote XVI # IIII sch .
Item t’oosten van huuse scheedend op t’midden van de vierstede staend op den voornoemde
haere grond.
Item t’derde in helft van een ghemet zaijlant ghenaempt de buuckelaere, ghemeene ende
gheleghen alsvooren, streckend in t’gheheele zuud en noort, de oostzyde de Bethunestraete,
t’zuuthen daeldynghen Ghelein Quaghebeur, t’noorthende Claijs T’lam en de westzyde
d’aeldynghen Jan Debergh filius Eloys,
ghelast de gheheele partije met twee rasieren drije bunderen en ene hofmaete en in ghelde
VIII sch t’jaers de heere.
Augten (??) de helft helft van vijf vierendeel lants belast inde Baerdekens rente is vercocht
by letteren van octroije vercreghen voor burghmeesters en schepen der stede van Poperynghe
neffens en met Ghelein Debruijne haeren oom, en tgelt vutghegeven te rente –
Ghelein Debruijne fs Gheleins heeft omme hem rustende croiseren de pennyngh XVIe met
belofte van souffisant beset te doene t’einde de drie jaeren ofte wel t’alle tijden dies versocht
zynde de somme van II £ XLII schele parisis procederende van de vercochte partije lants
beginnende zijn loop en cours te hebben van XVe april 1634, en alsoo voorts totten oplech
van dien metten verloopen.

Maeike de wed. van Jan Quaghebeur - huldere grootmoedere van dese weese heeft onder
haer rustende IIIIXXXVI # p croiseren alsvooren met ghelycke belofte procederende van
t’surplus van voornoemde pennijnghe, van t’vercochte landt, hebbende zijn loop ende cours
t’sydert 19e junij 1634en alsoo voorts totten uplegh van dien.
Item deelt in ghereede pennynghen clevende anden voorseyde haeren voocht bij hem ontfaen
van Jacob Jacob Femmerij en Lauwick Merlant, te weten van Femmerij 39#14 schele ende
van Merlant V# 7 sch t’saemen XLVI # I sch.
De voornoemde weese moet volghen neffens haere medehoirs an wed. Pieter Merlant III # p.
Item heeft een ketelken bij de voorseide inghecocht ten selve sterfhuuse –
Item moet t’lant gheven an Ghelein Debruine up haeren grondt van een half huus, de selve
Debruijne anghedeelt den tijt van sjaeren zonder recompense - memorie.
Wesende hiermede vuldaen van de successie van grootvaeder en grootmoeder.
Actum ter weeserije den XXIIIe april 1635. Obijt.
groet,
Raymond
15 oktober 1637 – De dochter staat haar goederen af aan de moeder - SAP 398 - Folio 133
Christyne Liebaert filia Jans - dochter te huwen - oudt dertich jaeren ofte daqrontrent
omme redene haer daertoe mouverende ende de josnte die zy draeght an Christynthen
ondergheschreven - wedewe van Jan Liebaert - haere moedere –
draeght op ende cedeert tot oorboire ende proffycte van haere voorseide moedere alle de goedynghen t'zy meublen catheylen ende andere –
draeghelick ende dryvelick - goedt –
presentelick haer competerende ende toebehoorende ende t'gone dat haer noch zoude staen
ofte moghen toebehooren ende toecommen –
niet ghesondert nochte ghereserveert de selve Christyne in desen gheadsisteert med Charles de Jonghe - procureur ende notaris
tot Poperynghe –
in desen haeren bystaenden man
ende dit alleenelick gheduerend t'leven vande voorseide haere moedere med renonchatie vana lle costuymen ende usantien dese contrarerende ende namentlick
t'beneficie van Senat consul à vell. –
t' welcke de comparante by ons schepenen te kennen ghegheven is gheweest
Actum present Beke ende Wenis - schepenen
den xv de octobris 1637
27 oktober 1637 – Jan Annoot en Frans Monte vechten te Proven - SAP 126a - nummer 71
Jan Annoot - ghehuwet man ende inwoonder deser stede - heeft verclaerst op eede dat hy
vrydaghe laetstleden wesende den xxiij deser maendt anzocht is gheweest van weghen Jan Baptist vander Kynderen - omme te convoyeren van
dese voorseide stede tot Roesbrugghe zeker coopman ten huuse vande voorseide van
Kynderen gheherbercht zynde – ‘t welcke den deposant ghedaen heeft
ende commende ontrent de plaetse tot Prooven is hem aldaer anghecommen Frans Monte
filius Jans - hem deposant aggresserende ende dreyghende dat hy hem niet en zoude hebben
betaelt voor t'oopenen van zyn baillie - aen de sutstitut van Provints general van Artois - dye
sdaehgs te vooren oock metten deposant aldaer ghepasseert was –

waeruppe hy deposant verandwoorde dat hy zoude betaelt hebben int cas dat hy Monte zelve
ghebracht hadde - waerdeur zylieden met elckanderen woorden cryghende - hebben
malkanderen anghevallen ende ter aerden ghevelt - zulcx dat hy deposant van hem zeer
gheslaeghen is gheweest –
zynde mits dan zynen wech voorts deure ghegaen tot Roesbrugghe voornoemt daernaer wederomme keerende naer deser stede van Poperinghe –
heeft hy deposant ghevonden den voornoemde Frans Monte ontrent tkerkhof van Proven
voornoemt beneffens zekeren andere coopman - gheweest met een leren wambaes - dye hy
deposant presumeerde den broeder Jan te wesen van de zelven Frans Monte hebbende hy deposant hem ghevraecht al passeren of hy hem noch eeens wilde slaen waerdeure onderlynghe questie ghemouveert is –
zulcx dat den zelven Frans met den voorseide zyne compaignon hem depsosant anghevallen
zyn ende naer een conflict hebben hem gheslaeghen met een hauwe in diversche plaetsen van
zyn lichaem ende naemelick op zyn hooft waerdeure hy ter aeden ghesmeten is ende grivelick
ghequetst in zyn voorseide hooft tot oopene wonde ende loopende bloede –
zynde presentelick hy depsoant gherepanneert6 ende in groot peryckel vande doot hebbende oock de zelve deposant omme de voorseide verclaers te doenen van officie weghen
ghehoort ende particulierlick ghe-examineert gheweest byden bailliu - present Gheleyn
Diedeman doude ende Clays Beeke schepenen der stede van Poperinghe
Actum den xxvij octobre zestienhondert ende zevenendartich ende was onderteekent J.
Queval - Nicolais Beeke ende Gheleyn Dyedeman doude elck met een marcq
28 oktober 1637 - Vernieuwing van de wet - SAP 436 - Folio 24 De weth der stede van Poperynghe vernieuwt by sire Jacques Marsilles - religieus van Sint
Bertins ende proost der zelver stede opden 28ste october 1637
Burghmeester van de commune - D'heer Guillaume Floor
Burghmeester vane weth : D'heer Andris Marsilles
Schepenen Jaques Baert - Franchois Folque - meester Joos Sneys de jonghe - Jaques Folcque - Maillaerd
vande Goesteene de jonghe - Niclays Jacobssone - Pauwels Diedeman - Pieter Melis - Niclays
Vermaerle - Jacques Reuziré
Tresorier : Jan vande Goesteen filius Maillaerd
29 oktober 1637
Raeden der stede van Poperynghe ghecooren by de voorseyde burghmeesters ende schepenen
den xxix de octobris 1637
Jan vande Goesteene tresorier - d'heer Pieter vanden Peerboome - meester Jan vander Fosse Guiillaume Pierins - d'heer Jacques Wyts - Guislein Diedeman - Jan Rouveroy Nicolays
Beke - Jan Baert - Pieter Babelare - Jacob Melis
Notable ghecooren ten zelven daghe
D'heer Willem Floor, burghmeester van de comunse - Maillaert vnde Goesteene - Gilles
Pierins - Jan Folcque - Jan vande Zande - Frans Bollaert - Pieter van Renynghe - Robert
Porventier - Jaques Dieeman - Jacob Wanten - Augustyn Jacobssone - Jan van Renynghe
filius Caerles - Jan Maerten - Jacob de Bergh - Christiaen Beuten - Jan de Roode - meester
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Michiel Aernodut - meester Philips Winnebroodt - Jacques Maeseman - Nicolays Cambray Heindryck Heneman - Niclays t'Lam - Chrsitiaen Liebaert - Jan Roens filius Jans
Contrerolleur: Meester Jan vander Fosse
Quartier vanden berechte
1 : Frans Folcque - Nicolays Jacobssone - Pauwels Diedeman
2 : D'heer Andries Marsilles, burgmeester vande wet - Jacques Folcque - Niclays Vermaerle 3 : D'heer Wim Floor , burghmeester van de commune - meester joos Cheys de jonghe Jacques Rousiré
4 : d'heer Jaques Baert - voorschepen - Marleen vander Goesteene de jonghe - Pieter Melis
d'heer Jacques Baert - contrerolleur ten voorgaende jaere is ghetauxeert by de voornoemde
wet ende raeden - xxiiij pond parisis
Oktober - Vermaek ende acoorden met de waarden voor een half jaar van 1ste november
1637 tot de laatsten april 1638 Janne Kyts - Mayken huusvrauwe van Jan Vramboudt - Pieter vande Walle - Cathelyne
huusvrawue van Frans de Quidt Janne huusvrauwe van Passchier Henten weerdt inden Pellecaen –
Pieter Rooms weerdt inde Inghel –
Jacques van Cayseele weerdt int wWitten Huuseken Anthoine Bureau weerdt inden Rooden Hert –
Jan de Landsheere , weerdt in Sint Andries –
Guislein Bacquero, weerdt tot Spaignaertsdaele Jan de Langhe in Sin tJoorishof –
François Wydoot weerdt int Catspel –
Jan Baptsitst vande Kynderen, weerdt inde heerberghe avn Sint Jooris Christyntjen wedewe van Niclais Heyerman François van Damme weerdt in 't Doorneken –
Guislein van Damme, weerdt in Vlissynghe Ghislein van Damme dyt Paplan
4 november 1637 - Accoorden met de waarden - SAP 436 - Folio 22
Jacques van Cayseele - Sint Sebastiaenshof
Pieter Rooms weerdt inden Inghel
Weduwe Jan Borry
Fransois van Damme weert in tDoorneken
Jan Baptiste van Kydneren - hostelier in Sint Jooris
Passchier Enten
Ghelein van Damme
Fransois Wydot
Relicta Frans Kyts
Pieter vande Wallle
Ghilein Bacquero
Frans Dequidt
Joffrauw Marie Vasseur filius Jacques
Jan de Langhe filius Jaques in thoff van Sint Jooris

Christynken wedewe van Nicolais Heyerman weerdinne inden Wildeman
7 november 1637 – Ruzie in den Rooden Hert - SAP126 A - nummer 22
Informatien preparatoire ghehouden byden baillieu deser stede van Poperynghe - causa officy
- tot laste van Pieter Janssoone ter presentie van meester Joos Gheys djonghe vervanghende Clays Jacobssone schepenen upden vijde november 1637
Peryncken filia Pieter Deen - huusvrauwe van Anthoine Bureau - oudt xxxvij jaeren - ofte
daerontrent bewoonende de heerberghe vande Rooden Hert binnen deser stede tuucht op eedt - wesende den derden deser maendt thaerder herberghe ghecommen zyn Pieter Janssoone - Joos Dammere - Walram Decorte djonghe ende Clays de Ram dewelcke eenighe tyt tsaemen ghedroncken hebben tot inden nacht es gheschiet dat den
voornoemde Jannssoone ende Corte onderlynghe mette quaerten ghespeelt hebben –
welcke eenighe tyt ghedaen hebbende - hebben 'tsamen questie ende gheschil ghehadt omme
tafwinnen van twee stoopen biers vuytte dyn den vooornoemde Janssoone sustineerde twee stoopen afghewonnen thebbene
ende den voorseide Corte ter contrarie - dat hy maer een stoop afghewonnen en hadde - zulcx
dat omme tzelve te decideeren7 - zylieden tzelve ghaeven int zegghenschap van de voorseide
Dammere - den welcken verclaersde dat hy Jannsoone maer eenen stoop en zoude
afghewonnen hebben - welcke den voorseide Janssoone hoorende - zeyde ande voornoemde
Dammere Ghy liegteromme
zulcx dat daer deur de woorden rysende ende onder andere zegghende hy Dammere aen hem
Janssoone - ic en hebben gheen valsch hanteeken ghelycke ghy ghemaekt ofte dierghelicke
woorden in substantie –
den voornoemde Janssoone gheaggresseert heeft den zelve Dammere –
hebbende in d'eene handt eene steenen canne met bier ende naer daendere haest slaende up
zyne schoudere - twelcke den voornoemde Dammere ghewaere zynde - es wegh
ghespronghen van daer - hy was zittende ende hem te weere ghestelt - nemende oock eene
canne in zyn handt - slaende alsoo naer elckanderen zulx dat den voorseide Damme alsdanne vande zelve Janssoone ghequetst es gheweest in zyn
hooft - mette zelve canne - dyn in stucken ghesmeten wiert - tot oopene wonde ende loopende
bloede –
twelcke gheschiede ontrent den twee heuren naer den middernacht ter presentie van de
voornoemde Corte ende Ram ende alsoo hy Dammere ghevoelde dat hy bloede in zyn voorseide hooft –
soo heeft hy den voornoemde Janssoone ghenomen byden haere - zegghende :
ghy hebt my ghequetst - ick zal U oock zoo vele gheven –
tot dat deposantes man staende van zyn bedde toeghecommen es - dye hemlieden van
elckanderen ghescheet heeft ende den zelve Janssoone vuytten huuse ghesteeken –
twelcke zou deposante weet overmits dat zy aldaer present zynde - tzelve alsoo ghesien ende
ghehoort heeft zonder voorder te wetene ter materie –
sluyt haere depositie

7

Deciceren = beslissen

Walram Decorte djonghe - oudt xxiij jaeren ofte daerontrent - handtschoemaecker ende
gareelmaeker van zynen style tuught endde deposeert op eede - dat hy deposant dyssendaeghe laetsleden - wesende den iijde
deser maendt ghecommen es ontrent ten vier heuren naer noene met Claeys de Ram - Pieter Janssoone ende
Joos Dammere ter herberghe vande Rooden hert deser stede daer Anthoine Bureau presentelick woont - alwaer zylieden tsaemen eenighe tyt ghedroncken
hebbende - es gheschiet dat den deposant ghespeelt heeft mette quarten metten zelve
Janssoone welke zylieden langhen tyt continuerende hebben onderlynghe questie ghecreghen
omme tafwinnen van twee stoopen biers vermits den voornoemde Jannssoone mainteneerde twee stoopen biers afghewonnen thebbene
- ende den zelve Corte ter contrarie - dat hy maer eenen stoop afghewonnen en hadde daeruppe hy Janssoone zeyde - aen hem Corte - ghy lieghteromme –
zulx dat zylieden tzelve gegheven hebben int zegghenschap vande bystaenden ende also hy
Dammere aende zelve Janssoone onghelyck ghaf - zegghende dat hy maer eenen stoop
afghewonnen en hadde verandwoorde hy Janssoone aen hem Dammere :
ghy liegteromme –
zulcx dat zy onderlynghe hooghe woorden cryghende den voornoemde Dammere zeyde aen
hem Janssoone dat hy een valsch hanteeken zoude ghemaekt hebben ende mitsdien upstaende
heeft den voornoemde Janssoone een steenen canne met bier in zyn handt ghenomen
ende met dandere handt den zelve Dammere gheslaeghen - twelcke hy Dammere beseffende heeft oock een canne in synen handt ghenomen ende hem te weere ghestelt –
ghevende elckanderen diversche slaeghen - tot dat den zelve Janssoone de canne ghebroeken
hebbende in stycken den voornoemde Dammer van hem ghequetst es gheweest in zyn hooft
tot oopene wonde ende loopende bloede - als wanneer hy Dammere ghewaere zynde dat hy
bloede - zyn mes vuyt ghetrocken heeft zonder nochtans daermede ghesteken –
mits dat zy van elckanderen ghescheeden werden byden weerdt - dye van zyn bedde
upstaende den voorseide Janssoone vutten den huuse ghesteken heeft twelcke gheschiede tusschen den twee ofte drye heuren naer den middernacht –
daernaer heeft den deposant gheghaen met den voorseide Dammere ten huuse vande
meester Michiel Aernout - chrirugien binnen deser stede omme hem te doen cureren vande
zelve quetsuere alwaer hy deposant ghebleven es tot dat hy Dammere vermaeckt es gheweestt - hebbende
ghesien in zyn hooft drye cleyne wonden tuucht voorts dat hy wonsdaghe den iiijde deser ontrent de vier heuren naer noene gheghaen
es ten huuse vande zelve
Janssoone - alwaer hy Janssoone
onder andere propoosten
vraeghde ande deposant hoe
datter ghynck metten zelve
Dammere - daeruppe den
deposant verandwoorde dat hy de
wonden ghesien hadde ende datter maer cleene quetsuren
en waeren ghelycke scrabbelkens
waeruppe hy Janssoone
replycquerende zeyde ick en
gelovent niet styf - ick wille dat
ick styver ghesleghen hadde -

zonder voorder iets te weten te materie - sluyt zyne depositie.
Joos Dammere filius Pieters - brauwer van zynen style - ghevraecht byden baillieu deser
stede - van officie weghe - wye hem gheinfligiert heeft de wonden waerdeure hy zeere cranck
ghequetst licht te bedde –
heeft verclaerst by solenelen eede - dat dyssendaeghe laetsleden inden nacht - zonder
precisellick te connen segghen de heure - wesende ter herberghe vanden Rooden Hert binnen
deser stede - bewoont by Anthoine Bureau met Pieter Janssoone - Claeys de Ram - ende
Walram de Corte djonghe - den voornoemde Janssoone speelende mette quaerten metten
zelve Corte onderlinghe questie ghemoveert es gheweest te cause vantzelve speel - inder
voughen dat naer eenighe hooghe woorden den voorschreven Janssoone gheagresseert heeft
den deposant met eene steenen canne met bier ende daermede hem gheslaeghen tot dat dye in
stucken ghebroken es gheweest als wanneer hy hem griefvelick ghevonden heeft ghequetst in zyn hooft byden voorseide
Janssoone tot oopene wonde ende loopende bloede tzelve oversulcx hem imputeerende ende te laste legghende –
verklaers voorts alle tgone voorschrven gheschiet te wesen ter presentie van de voorseide
Ram - Corte ende dhuusvrauwe van de zelve Bureau
Actum den vij november 1637 - present Pauwels Diedeman ende Clays Vermaerle schepenen der stede van Poperynghe
12 november 1637 – Poperinge, vrij van soldaten? - Resoluties – SAP 469
Actum ter vergaederynghe vande bailliu, vutten naeme vande stede, wetten, raeden ende
notable der stede van Poperynghe den xijsten november 1637
Alzoo zyne conyncklicke hoogheydt ghedient is gheweest
op het vertoogh ende vervolgh vande ghedeputeerde van t’college vande wetten
by acte vande vyfde deser maendt ghegeven te Grevelynghe
te beloven vry te houden ende indempteren
de voornoemde stadt van Poperynghe
van alle logement vande selve soldaeten dit toecomende wyntersaysoen voor den tydt
van ses maenden innegaende d’eerste maendt
den jste vande jeghenwoordighe maendt novembris
midts byde voornoemde stadt promptelick betaelende omme vande voornoemde excusitie
ende redentie te gheniten maendlick de somme van twaelf hondert gulden
danof tjste vallen sal den eersten decembris toecommende
soo ist dat de voornoemde here ende drye collegien houdende over danckelick de debvoiren
ghedaen omme te ghenieten vande voornoemde executie midtsghaders de declaratie ende
presentatie van twaelf hondert guldenen ter maendt ten eynde voorseyt,
hebben ghoedt ghevonden gheraemt ende unanimelick gheresolveert te gheven maendelick te
betelen an syne conincklicke hoogheyt de voormede somme van twaelf hondert gulden op den
voet, conditie ende voor den tydt voorschreven tot vynden ende opbrynghen van welcke
pennynghen midsde betaelynghe van dien den voornoemde stede ende drye collegien oock
gheraemt ende gheresolveert hebben, zoo zy doen by desen, te doen een dobbel
ommestellinghe ten alste vande ghemeene insetenen ende opsetenen deser stede ende
jurisdictie med ses afghesten bedryvers vande landen, gheleghen onder dese jurisdcitie opden
voet van de vooraende te doen by t’college vande wetten ende dat de selve pennynghen
alleenelick ghedestineert ende gheemployeert sullen worden eerst ende alvooren to
betaelynghe van t’gone voorseit daer inghevalle dat zyne voorseyde hoogheydt

ghenoodsaeckt wierde om de indiscusablereden (zoo verclaert wordt byde voornoemde acte)
de voornoemde stadt te logieren – verhopende dat men sal afghehouden sal worden vande
voornoemde somme zoo vele als zal bedraghen de rate van tyde die de voornoemde stadt
belast sal syn gheweest;
22 november 1637 – Nieuwe keuren op de textielindustrie – SAP 470
Insghelicx is goedt ghevonden ende gheraemt opde requete ghepresentert als hedent byde
gouverneuren vande weversambachte deser stede te maecken statuut ende ordonnancie
particulier
Ende ’t selve by vorme de van artickelen t’insereren in hunne oude keure daerby dat alle
lakenwerckers, baye, sarge ofte say werckers met alle ander wollewerckers ende daerinne
drapierende t’zy met de schietspoele ofte anderssins
gheene ghefondeert nochte vut ghenomen
sullen moghen ghetauxeert worden
tot vynden vande oncosten breeder ghespecifiert byde voornoemde requeste
elck naer advenantdat hy is werckende ende wollebrekende
eodem
folio 51

Statuut ghemaeckt ende ghepubliciert in voldoenynghe vande voorgaende resolutie
alzoo ande heeren wetten ende raeden collegialiter vergadert zynde in schepencamere
opden xijde der lopende maendt novembris
des jaers ons heeren duust zes hondert zevenendertich
verthooght is gheweest by schriftelicke requeste an hun ghepresenteert
van weghen de gouverneuren vande wev- ambachte
deser stede dat zy volghende d’oude costuymen ende immemoriale possessie ghehouden syn
jaerlics te distribueren seven bonetten ofte in redemtie van diere te houden een maeltydt ten
H. Sacramentsdaghe doende,
ooc eenighe missen doen ende ommedaghebier,
tortsen die gheoffert worden ter eeren vande H. Sacramente inde hooftkercke deser stede
booven eenighe vaentjens ende salarissen
die van oudts ghestelt syn over den dienst vande verthoonders ende faitelicke cnaepe
midsghaders de twaelf mannen vande drapperye de welcke jaerelicks gherepartisseert worden
byde voornoemde gouverneuren ende qualiteyt vande weefambachte
ende dat eenighe sargewerckers ende saeywerckers mede ghequotizeert wesende
ende de tauxeren thaerlieden laste
ghewesen executie byde wet vande voorgaende jaere
syn ghecommen in oppositie maeckende formeel proces zonder inde voornoemde oncosten te
willen contribueren daer zy nochtans broeders ende accessoir syn vande ghemeenen
ambachte van draperye t’elckenmael jeghens redene ende equiteyt,
baden de remonstranten dat de voornoemde heere, wetten ende raeden,
believen zouden t’amplieren hunlieden keure dienanstaende ghemaeckt ende by nieuwe
artickelen te verclaeren dat zoo wel de saywerckers, sargewerckers als ander wollebrekers
werckende met de schietspoele zouden moghen ghequotiseert werden neffens d’ander
drappiers tot vynden vande voornoemde oncosten
soo ist dat de voornoemde heeren burghemeesters, schepenen ende raeden deser stede de
voornoemde requste oversien hebbende ende op t’inhoudt van diere rypelick ghelet amplieren
t’statuut vande voornoemde remonstranten goedt ghevonden, gheraemt ende gheresolveert

hebben, zoo zy doen by desen, dat alle lakenwerckers, sargewerckers, saeywerckers ende alle
andere wollebrekers ende daerinne drapierende –
’t sy med de schietspoele ofte anderssinsgheene ghesondert nochte vutghenomen, sullen
moghen ghetauxeert werden tot t’vynden vande oncosten hiervooren ghespecifiert
Eck naer advenante dat hy is werckende ene wollebrekende
Publicatie den 22ste 9bre 1637
En daarmee kwam er ook een nieuwe ordening van de keure van de draperie.Die vonden we
in Resoluties SAP 470

Is ghestatueert, gheceurt ende gheordonnert bij burghemeesters, schepenen ende
raeden deser stede,
Wederroupende het xx° artikel hyerboven ende bijsondere t’point van de selve artikel van met
twee ghetauwen bayen te weifven en drapperien van de daten van de 4de 9ber lastleden, dat
men eenieghelick vrijen drapier begheirende te reeden ende drapieren ende met twee
ghetauwen bayen
zal ghehouden zijn te reeden en te loye te bringhen bij hem ghereet ende ghedrapiert,
twee halfvekens doucken ofte andere laeckenen vande loye elcke maend, danof den selven
drapier elcker maend overbringhen zal in de handen van de gouverneurs van de
weefvambachte behoorelicke certificatie van dien van de officieren van de hooghen loye,
ordonnerende de voorseyde gouverneurs stricktelick tselve te onderhouden, verbiedende
eenieghelick niet volcommende des voorseyt is, meer dan met een ghetauwen bayen, niet
meer oultrefyne dan andere te drapiern elck poinct op de boete van xij schele parisis soo wel
te verbeuren over de faulten vanden overbrengher van de certificaten als van den
overtredynghe van twee ghetauwen bayen te reedenen, ende sal tbeslach danof ende
calagnien competeren voorschreven gouverneurs van weifvambachte, d’officieren van de
raeuwe pers, ende hooghe loye, metgaders balliu, ampman, dienaers, ommeloopers,
voorsitters ende een ieghelicken tselve bevindende die de boete hebben zullen theurlieden
proffiete
Actum den 25ste januaris 1565
Onderteeckent Backere
34
Folio 89
Is gheordonneert bij de voornoemde wetten ende raeden dat Debacker als clercq van de
opperloye ontfanghen sal van elcke certificatie die hij vutgheeft van het vutleveringhe van
twee halfvekens doucken de maend volghende t’voorgaende artikel de somme van een
schelle parisis zonder meer
Actum de vj in lauwe 1566
35
Item is bij ordonnantie van de burghmeesters, schepenen ende raeden een ieghelick drapier
deser stede verbooden ende gheinterdiceert bij hemlieden te houden inde haerlieden huusen
eenighe cammen buutten de statuuten ende ceuren van der draperien deser stede ghemaeckt
op de boete van vj pond parisis ende de verbeurte telcken reyse de selve cammen bevonden
worden danof de repartitie ghedaen wert in drye deelen, teersten den aenbringher ofte
officieren danof t beslachdoende, t’ijde den heere, t’iij den ghemeene aermen,
ordonnerende danof toesight te nemen ende tbeslach te doene de gouverneurs van het
weifverambacht ende van de rauwe perse, omme bij advyse van de voorseyde gouverneurs
van de weifvambachte en twaelf man van de draperie
den xv xber 1567

ondertekent J. Mazeman
36
Gheordonneert ende ghestatueert bij den here burghmeesters schepenen ende raeden,
wederroupende alle artikelen van de ceure ter contrarie van desen vutghegheven dat van nu
voortaen niemant van wat qualiteyt ofte conditie hij zij, niet vrij wesende inden ambachte van
draperie ofte weefambacht deser stede en begheirende hem daerinne te vryden sal moeghen
op hem selve drapieren zonder eerst en alvooren twee jaeren ghestaen ende gheleert te heben
onder een vrijen meester,
Folio 90
raeckende zynnen naeme ende toenaem bekent op den bouck van de gouverneurs ende
draperie binnen de eerste artikel daeghs van zijnne beginne ende te kennen hemlieden
sulcken voorwaerde ende contract als hij met zynnen meester sal ghestipuleert en ghemaeckt
hebben, ende alsoo betaelen xxx schele parisis naer ende inde costuume newaere de sulcke
niet vrij wesende in huuwelick naeme eene weduwe ofte jonghe dochter vrij inden voorseyde
ambachte en in welcke ghevallen hij sal moeghen vrij werden ende excerceren zijne draperie
alst hemlieden beliefven zal midts te betaelen t’recht van ambachte van oude tijden
ghecostumeert en naer dien iemant niet vrij int voorschreven ambacht, den tijt van twee jaeren
sal ghestaen en gheleert hebben, onder eenen vrijen meester, soo boven verclaert is sal ten
einde van de selve twee jaeren moeghen exerceren zijne draperie en vrij wesen int
voorschreven ambacht
Actum den xij augusti 1569
Mij toorconde ende is ondertekent Mazeman
37
Gheordonneert, gheraempt en ghestatueert bij den heere, burghmeesters, schepenen ende
raedt deser stede bij admisie van de gouveneurs van weifvambacht ende twaelf mannen van
de draperie dat naer de inhouden van oude ende loofvelicke ceure der selve draperie geen
twee drapieren sullen moeghen weifven ofte doen weifven bayen, elck met zijnnen marcque
en tzamen in een huus ofte werckvloer, ordonnerende midts desen sulcken artikelen vn de
selve ceure contrarie van desen naer den schaedelicken brand deser stede int jaer lxiij
toeghelaeten
Folio 91
en dat op de boete ende breucke bij de voorseyde ceure verclaert
38
Meer, dat de boete ghescheet is van desen op xl schele t’elcken waerfve ten proffiete van de
gouverneurs van de weifvambachte
Actum ter vergaederinghe van de heere, burghmeesters, schepenen ende raeden desen 25
9bris 1575
39
Item dat geen drapier, wye hij zij, hem en vervoordere bij nacht nochte met lichte te weifven
ende dat op de gheconfinmeerde boete van vj pond parisis
En verbeuren bij den overtreder soo dickmals daerjeghens bevonden wert ghedaen te zijn
danof t’derde sal competeren den aenbringher ofte die doel apprehendeerder van delicten ende
de resterende twee delen naer t’bewijs van de ceure, lasten die de voorseyde officieren ende
gouverneurs van de ambachte de besleghen overtreders kennelick te maecken, ende over te
gheven in handen van de heere en justitie, omme boven de bovenschreven boete van vj pond
parisis breeder ghecorrigiert te zijne met viere van heurlieden ambacht ofte toestaende andere
punitien ten discretie van de weth
40
Item omme te remedieren diversche inconventien ende schaedelicke misbrukken daeghelicks
opcomende ter cause van de draperie ende taveniers is bij de voorgeseyde heere, weth en

raedt wel expresselick verbooden ende gheinterdiceert, verbiedende en interdicerende midts
de publicatie
Folio 92
van desen dat geen herbergiers, taverniers, ofte cabarettiers wijn, byeren en spijse ventende
sullen moeghen drapieren ofte doen drapieren binnen deser stede met meer bayen dan laecken
van de loye ende dat op groote en arbitraire correctie zonder eenich verdrach ofte dissimulatie
Actum ter vergaederynghe van de voorseyde wetcollegien den xvij february 1569
En ghepubliciert ter hallen den 25ste der selve maend en jaere
Mij toorconde en is ondertekend J. Mazeman
41
Gheordonneert voortaen de ghemeene drapiers met de vyer gouverneurs van de
weefvambacht deser stede, jaerelick te denomeren ende puteren 24° van de gheschikste en
ghestilleerste drapiers
Veerthien daeghen naer de beraen van de gouverneuren, omme bij burghemeesteres ende
schepenen vande selve 24 mannen te verkiesen ende in eede t’ontfanghen de 12 die met de
gouverneurs jaerelicks sullen verstaen tot hooren ende sluitten van de rekeninghe ende andere
affairen van de draperie soo zij in goede costumen bevinden sullen, toestaende ende behooren
Actum bij sententie van de provinciaelen raede van Vlaenderen
Toorconde 26ste january 1571 – ondertekend J. Mazeman
42
Gheordonneert dat eenighe van de gouverneurs van de voorseyde ambachte met briefven van
de weth ende een van de collegie, ist noot hemlieden sullen vinden
Folio 93
bij die vande weth van de voorseyde stede ende plaetsen van de vrije jaermarkten ende aldaer
vervolghen volcommynge van de voorschreven ordonnantie ende bij alle middelen de
voorseyde griefven te verhoeden ende weiren tzij bij interdictie ende confirmatie verbooden
van justitie der voorseyde stede ofte andersins soo men bij naerste ende bequaemste middelen,
sal moeghen bevinden van noode te zijne
43
Item omme t’obvieren ende middlen vele ende diversche inconvenien, frauden ende
ghebreken ende missen prsumptivelick gheschiedende door de snede ende vente van lakenen
bij de gonne hemlieden gheneirende metter draperie,
is ghestatueert ende verbooden dat voortaen, emers naer den onderschreven prefixen doch
geene drapieren van de voorseyde stede, hemlieden sullen moeghen gheneiren met laeken
sneden ter vente, ende geene laeckensneders sullen moeghen drapieren ofte doen drapieren,
tzamen op de boete van tweemael lx schele parisis telcken beslach ten proffiete van de heeren
officieren ende stede ende voorts op arbitrairelicke straffe ende punitie ter discretie van de
weth, wanof den toesicht ende beslach competeren zal de gouverneurs van ’t weefambacht en
ten fine den drappier ofte lakesneder zalde moeghen hebben tijt ende stonde omme hem
t’ontmaecken van d’eene of van d’andere van de voorseyde twee neirynghen, hebben ghestelt
ende ghelimiteert den dach van desen stadt grypende tot den eersten in hoymaendt
naestcommende tot welcken daeghe salt jeghenwoordig statuyt gheobserveert zijn zonder
Folio 94
langhere tijt, lastende den drapier binnen middelen tijd te venten zijne laekenen die hij als
noch zoude moeghen venten, ende alsoo deene of dandere van de selve twee neirynghen, te
verlaeten,
Actum bij deliberatie van de gouverneurs van de weifvambacht ende twaelf mannen den
draperie den 27° aprilis 1575
44

Balliu, burghmeesters, schepenen ende raeden hebben opt vertooch van de gouverneurs van
de weifvambachte deser stede in plaetsen van het vijfthienste artikel staende inde ceure hyer
vooren, gheordonneert ende gestatueert (zoo zij ordonneren ende statueren bij desen) dat van
nu voort niemant, wye hij zij, en sal meoghen varwen ende drapieren, noch oock eenighe
anderen styl ofte neiringhe doen daer warandatie op staet, ende dat op de boete van drye
ponden parisis van elcke sticke
Actum de v° xris 1622
En ghepubliceert den xj der selve maendt
Onderteekent . M. Lottin
45
Is bij den heere, burghmeesters, schepenen ende raeden collegialiter vergadert zijnde in
schepencamer op den 12de der lopende maendt novembris des jaeren ons heeren duisent
seshondert zeven en dertich, op t’vertooch bij schirftelijke requeste aen hun reputeert van
weghen de gouverneurs van de weefvambacht deser stede op de selve oversien hebbende,
ende op t’inhout van dien rijpelcik gheledt, amplierende t’statuyt van de voorseyde
remonstranten
Folio 95
Goet gevonden, gheraempt ende gheresolveert, (zoo zij doen bij desen) dat alle lakenwerkers,
sargewerckers, saywerckers ende alle andere wollebrekers ende daermede drapierende tzij
met de schietspoele ofte andersins gheene ghesondert nochte vuytgenomen, sullen moeghen
ghetauxeert worden tot t’vinden van oncosten in hunne requeste ghespecifieert oock naer
advenantie dat hij is werckende ende wollebreckende.
Actum ut supra ende is ondertekeent J. Ricke
Ende ghepubliceert den 22ste 9ber 1637 – Phl. Raulé
24 november 1637 – Taille verkoop aan de Garonde te Berten – vaart - Subalterne wetten SAP 36
Hedent den 24ste 9bris 1637 heeft Jan Edelynck wonende tot Berten ghecocht jeghens
burchmeesters ende schepenen deser stede
de taille van twee ghemeten ofte daerontrent elstland –
oudt zes jaeren gheleghen ter Garonde in Berten deser stede toebehoorende
voor de somme van zeven ponden grooten vlaemsch de wycke
zoo die is groyende - te betaelen anden thresorier deser voornoemde stede payement naer d'ontblote
die gheschieden moet lichtmisse xvjc achtendertich –
dies moet daerenbooven Edelynck laten groyen
ten proffyt deser voornoemde stede alle d'opgaende eeck plantsoenen, eecksaeden ende
andere boomen jeghenwoordelick daerop staende
in de nombre van ... niet ingevuld
Ten voornoemde daeghe heeft den selven Jan Edelynck ghehuert jeghens de voornoemde
burchmeesters ende schepenen de bovenschreven taille van elste
eenen termyn van ses jaeren
voor de somme van sesthien ponden parisis sjaers
danof t'eerste vallen sal baefmisse xvjc acthendertich
ende zoo voorts van jaere tot jaere
totten expireren van dieren zonder te moghen commen an de voorschreven plantsoenen ende
opgaende espen T'oorconde is dezen by den voornoemde Jan Edelynck onderteckent
dach ende jaere als vooren

by laste ++ Jan Edelynck
26 november 1637 – Jan de Berch en zijn villen - SAP 398 - Folio 134
Jan de Berch filius Jans –
comparerende gheeft an Jantjen filius Frans Luuphondt syn villen –
ter acceptatie van synen vadere –
de somme van thien ponden grooten vlaemsch voor een villeghifte ten proffycteren naer de doodt van de comparant ende te trecken vande
apparentste goede t'zynen sterfhuuse bevonden
ende indien t'voornoemde kyndt quaeme dese werelt te passeren voor hem comparant –
zal de selve somme succederen op syn naerste bestaende vrienden –
ghedooghende hy Berch in t'gone voorschreven voluntoire condemnatie midtsghaders
wysdom executoire dienvolghende is daerinne ghecondemneert ende dese t'zynen laste gheweesen executoir naer haer vorme ende inhouden
by Niclais Jacobssoone ende Pieter Meus etc.
desen xxvj novembris 1637
29 november 1637 - Caerle Heneman krankzinnig - SAP 436 - Folio 23 verso
Jan Caillet is gheaccordeert met burghmeesters ende schepenen deser stede rakende de houdenisse van Caerle Heneman zynen schoonbroeder –
cranckzinnich –
voor de somme van ses ponden grooten sjaers - innegaende baefmesse 1637 te betaelen deen helft te paesschen ende dander helft te baefmesse daernaer beede 1638 byde stede disch ende gasthuus op conditie dat de zelve Caillet
belooft heeft den voornoemde Heneman tzynen Caillets huuse strictelick te houden zonder te laeten divagieren opde jurisdictie van Poperynghe op de verbeurte
vande jaerelicksche prestatie ende dat tot wederroepen
Actum den 29ste november 1637 ter camere
Betaelt te baemesse 1639
5 december 1637 – Jan de Berch en zijn villen Guillaumken Step - SAP 398 - Folio 134 verso
Jan de Berch filius Jans ghesont van lichaeme ende syn sinnen over al machtich heeft by consente ende aggreatie van Jaquemyne - syn huusvrauwe ghegeven ende ghecedeert an Guillaumken filius Jan Step - syn villen wt sonderlynghe affectie die hy is hebbende tot t'voornoemde syn villen de somme van een hondert guldens ter accepatie van syn vaeder –
te proffycteren naer de doodt ende overlyden vande comparant wt de ghereetste ende beste goederen van synen sterfhuuse welcke ghifte by donataris broeders ende susters ghelyckelick wordt gheproffycteert indien de
voornoemde donataris quaeme voor de comparant t'overlyden –
dit onder alle renonciatie beloften ende verbyntenissen al naer rechte
Actum present M. Vande Goosteene d'jonghe ende Pieter Diedemans schepenen
den vde december 1637
16 december 1637 - Boeten - SAP 251 – folio 187

Opden xvjste xbre 1637 – Maeseman
Christiaen Moenaert de jonghe, verweerder jeghens den bailliu – causa officy – heescher
vande boete van xij pond parisis ter cause den verweerder hem vervoordert heeft opden 4de
deser te visschen inde schipvaert deser stede – sonder consent metghaeders den verweerder
ghecorrigiert wort van diefte achtervolghens de costumen deser stede boven de verbeurte van
syne netten daermede hij ghevischt heeft met costen

Jan Kiecken, verweerder jeghens den voornoemde heescher omme de boete van xij pond
parisis metghaders omme de correctie ende verbeurte alsboven, ter cause van ten zelve daeghe
oock ghevischt te hebben – met costen.
Ook hier ontkent de verweerder – Jan Kiecken – en krijgt hij toelating om zijn verdediging op
te stellen.
14 december 1637 – Gheleyn Maerten slaat Jaeneken Blylevens - SAP 126a - nummer 78
Jaeneken Blylevens - huusvrauwe van Joos Willeboot - oudt xxvj jaeren ofte daerontrent woonende binnen dese stede tuught op eedt dat Gheleyn Maerten als heden thaeren huuse questie ghemouveert heeft
jeghens haer deposant - hebbende tsaemen hooghe woorden ende heetende
melckanderen lieghende -

zegghende daertoe den voornoemde Maerten aende deposante Compt vuyt u huus - ghy caroigne - ick zal u een schop in u gat gheven
ende mitsdien es de dpeosant vutten gheghaen als wanneer gheschiet es dat den zelve Maerten
haer aenghecommen es met een bloot mes in zyne handen - daermede dat hy was eetende ende heeft de depsoant mette sichte van tzelve mes - ghegheven diversche slaeghen up haer
hooft sulcx dat zou daervan ghequetst es gheweest in haer voorseide hooft tot oopene wonde
ende loopende bloede –
verclaerende terstont naer de gheschiedenisse van dyer haere clachte thebbene commen
doen ande bailliu deser stede - wesende alsvooren teenemael bebloet an haer voorseide hooft
- zonder voorder te wetene ter materie sluyt haer depositie dye zy naer lectuer heeft onderteekent toorconde desen xiiij decembris 1637 - Jaenkene Blylevens
Chrystyncken filia Gheleyn van Elslande - oudt xvj jaeren ofte daerontrent tuught alsvooren dat zy als dienstmaerte - woonende met Joos Willeboot binnen dese
jurisdictie - ghehoort heeft dat Gheleyn Maerten groote woorden ghehadt heeft
met Jaeneken – de huusvrawue van de voorseide Willeboot - upden xiiij deser maendt –
zulcx dat daer deure gheschiet es dat en zelven Maerten de zelve huusvrauwe aenghecommen
es met een bloot mes in zyn handen ende haer ghegheven diversche slaeghen metten zicht van tzelve mes op haer hooft ende oock
daernaer daermede ghesteken waerdeure de voorseide huusvrauwe in haer voorseide hooft ghequetst es gheweest tot oopene
wonde ende loopende bloede –
welcke de depsoante weet overmits dat zou aldaer present zynde end staende inde deure
vande zelve Willeboot met zyn kyndt op haere aermen - tzelve also ghesien heeft –
Sluyttende mitsdien haere depositie - die zou naer lecture heeft onderteeckent - den xxvj
decembris 1637 Christine van Elstlande
23 december 1637 – Jaspar Huughe neemt een lening op - SAP 398 -Folio 135
Jaspar Huughe filius Jans ende Janneken Coussers - zyne huusvrauwe –
kennen vercocht t'hebben ten proffycte van d'heer Andries Rebaut present ende accepterende een erfvelicke losrente van drye ponden grooten sjaers - den penningh xvj –
voor de somme van achtenveertich ponden grooten byde vercoopers thaerlieden
contentemente ontfaen danof tjste jaer vallen zal den xxiij decembris 1638 ende alzoo voorts - etc.
te lossen t'eenen payemente mids oplegghende etca...
verbyndende daerinne een ghemet xxx roeden zaylandt inde Wipperhouck - commende
metten westen op 't landt van sieur Gonzales Gomez noorden Christiaen de Haene - oost Andries Masselis - zuud den zelven
Item noch vyf vierendeel zaylandt ghecocht med t'voorgaende jeghens Jacob de Brauwere
inde voornoemde houck streckende metten zuuden opde Boeschep ofte Bethunestraete –
westen t'landt Jacob Werixnoord t' leen Maillaert vande Goosteene d'jonghe –
oost de kynderen meester Jan vande Fosse
Item zeven vierendeel xij roeden zaylandt ligghende inde Hipshouck -

aboutterrende van westen Clais Huughe –
noord Jaecques Floor - oosten den Diepenmeersch toebehoorende de vercoopers zuuden Pieter Huughe voor desen suver ende onbelast
med innynghen aer costuyme passé present Cheys - Jacobssone - Diedeman ende Melis ende Vermaerle schepenen
den xxiij decembris 1637

1637 – De pest woedt verder Ook in 1637 bleef de pest voort woeden in de stad Poperinge. Uit de stadsrekening van dit
jaar halen we volgende gegevens:
Betaelt aen Jacques Proventier van de leverynghe van 6100 bryken gheemployeert in ’t
maecken van ’t nieuwe hutten anno 1636 – 70 pond
Voor 50 eecken plantsoenen voor ’t maeken van huusekens – 20 pond
Voor 50 plantsoenen en hout – 35 pond
Voor 46 plantsoenen – 33 pond
Voor ’t decken van hutten 54 pond
Men werkte dus de pesthuisjes af en men betaalde voor de zorg van de pestlijders en men bad
voor de pestlijders:
Den pastoor ende capellaen vande kercke van Onse Lieve Vrouw over ghecelebreert te
hebben drie zielmissen omme te beletten dat de gonne gheinfecteert inde hutten niet en
zouden worden gheagiteert zyn van eenighe gheesten
En dat kostte 36 schellingen

Voor bezorghing van ghepestifireerde – 29 pond
Voor ’t schoon te maecken van ’t huyseken van Janneken Bernard gheinfecteerde
Aen Michel Maes over ’t derde van 101 pond 12 schellingen ….
Van alle de scherfvaeten (of doodkisten) tot begraevinghe van de aerme lieden ghestorfven
van contasieuse zieckte ende anderzints tot den 3de maerte 1637 – 33 pond 17 schellingen
Aen Jan van den Schute over de leverynghe van drie scherfvaeten voor 3 soldaeten
ghestorven in ’t gasthuis – 9 pond parisis
En ook de hondenjager werd niet vergeten.

Aen Jan van Ruweren over diversche diensten ghedaen in ’t dooden ende verjaeghen van de
honden tot conservatie van contagieuse zieckte. – 42 pond
En het was aan iedere inwoner verboden om naar Duinkerke te reizen, omdat ook daar de
pest welig tiert.

De vaart – 1637
Hier ook krijgen we eerst de verklaring in verband met de overname van de vaart door Fobert
en Masselis.
We vinden ook de volgende post:
Aen Andries Masselis ende Pieter Fobert alhier ontboden omme te handelen van
ghewichtighe zaecken de stede rakende – zes cannen wijn – vij pond iiij schele parisis

Jacques van Cayseele wordt betaald voor het onderhoud van de speyen.

Ontfaen van Willem de Sneper de jonghe over een jaer pacht van de herberghe ende landen te
Reepken daerinne begrepen trecht vande stede assyssen opde bieren aldaer ghesleten
verschenen hald maerte 1637 – tzelve jaerpacht iiijc pond parisis ende heeft zynen pacht
verlanght vijf jaeren voor xxvj pond grooten sjaers – hier iiijc pond parisis
Hiermee weten we dat de zoon Willem Desneper zijn moeder en zijn vader als waard van ’t
Reepken opgevolgd is.

Aen d’heers Guillaume Pierins ende Pieter Babelare schepenen over een voyagie bij
hemlieden ghedaen tot Coppernolle ende vestgens omme anschauwe te nemen vande speyen,
overdraghen ende ander refectien accorderende middelentyt met Andries Masselis aennemer
vande vaert – tsamen vj pond parisis

Aen Jacques van Cayseele, timmerman, over verscheyden daghen ghewrocht t’hebben zoo
ande baillen, bellbrugghe, achter tstedehuus ende pesthuusekens, stedeschole ende elders
volghens vier billietten – tsamen jx xxix pond j schele parisis
Aen Loys Lerou overt’decken opde stedeschole met leverynghe van teghels – xij pond parisis
Aen Jan Masseau over ghedolfven thebben ande buuse ende schipbaert – viij pond parisis
Aen Laurens Hallo ove zyn hnadtwerck ende leverynghe van houtte tot refectieioneren vande
stedewaghen ende calchiecarren. – xl pond parisis
Aen Pieter Lauwers ove tvoeren van vij m brycken achter tstedehuus ende schoole
metghaders 25 voeren leemaerde ende drie voeren tot de pesthuusekens - tsamen by 2
billietten – xxxij pond vj schele parisis
Aen Jan de Deurwaerder over ghevoert te hebben met zyn kogghe vjc wit steen ende grues
vande kaeye tot de Coppernolle tot vermaecken vande speye – vj pond parisis
Ande wedewe Pieter Blicauet over de leverynghe van jc xxviij teghels inde stedeschole – vij
pond viiij schele parisis
Aen Frans Wydoot d'oude over trecht van topwynden 2 schepen brynghende hoy voor de
stede - iiij pond parisis
Aen Maillaert Deschryver ende zyn adsistenten over tuutslaen ende zuuveen vande pype in
t'gervelgat - l schele parisis

Aen Jaecques van Cayseele timmerman over verscheyde daghen ghewrocht thebben zoo ande
baillen Bellebrughe achter tsedehuus ende pestehuusekens,
stedeschole ende elders volghende vier billietten - samen - jc xxix pond i schele
Aen Jan de Deurwaerder over ghevoert te hebben met zyn kogghe vjc wit steen ende ter
reparatie vande kaeye tot de coppernolle tot vermaecken
vande speye vj pond parisis
December 1637 - De internationale politiek – Chronyke van Vlaenderen – Nicolaus Despars
In de maendt van december is uyt Spangie binnen Duynkercken een vlote ingeloopen,
ghelaeden met 3000 Spagniaerden en 1000 Italianen, alsmede 32 tonnen goudts – van welcke
penningen den Cardinael Infant bevel had van den koning 9 tannen goudts te gebruycken tot
betaeling van sijne troupen – en ’t overig uyt te deelen aen de vlugtighe oude koninginne
moeder van Vranckrijck sig alsdan binnen Gendt onthoudende – aen den Hertog Rhomas van
Savoyen – aen den graef Piccolimini en andere – het gene getrouwgilijk, maer wel tegen
danck van den Nederlandtschen adel en inwoonders – wie”rdt volvoert – ghemert dat dese
penningen noodig waeren om den onderhoudt van 3 legers – die Ferdinand moest in’t veldt
houden – 2 tegen de Fransche en een tegen de Vereenigde – boven nog de noodtsaeckelijcke
schepen – die Duynkercken en Oostende moesten uytreeden tegen de Hollandsche zeemagt.

De kalkoven & Hommelhof op den Couter – 1637
Uittreksel uit de stadsrekening

Ontfaen van Jan vande Goesteene ende Joos Cheys de jonghe
over een jaer cheins pacht van xxij roeden ofte der ontrent erfve
ligghende tusschen thommelhoffken Michiel de Byser e
nde den coutterwegh daer den kalckoven op staet,
verschenen ter baefmisse 1637 t’ xiiij de jaer van xxx – xx schellingen

