
Jaar 1580 – halmen – SAP 365  

 

18 januari 1580 - SAP 365 - Folio 163 verso  

 

Jan de Muelenaere 

doude heift 

ghecocht jeghens 

Jacob vande Walle 

ende Jaquemyne 

zyne huusvrauwe -  

ij ghemeten en half 

x roeden elstland - 

erfve ende catheilen 

inden Hipshouck - 

dat Batholomeus 

Liebaert over twee 

jaeren ontbloot heift 

-  

streckende metten 

noordhende totten 

lande van Pieter 

Makeblyde - 

doostzyde telst van Loys Makeblyde - tzuudhende Ameel Meeze - ende de westzyde 

tzaeyland van de kinderen van Willem Ogier ende de hoofstede van Pieter Quaghebuer - de 

haeghe jeghens de zelve hofstede mede gaende -  

suuver erfve ende onbelast - voor de somme van xliij ponden grooten vlamsch –  

de gheheele partie ghereet ghelt geld - een ducaet voor een hooftcleet ten behouve van  

vercoopers huusvrauwe - ij schele parisis ten godspennynck ende den lyfcoop ten laste vande 

coopere ofte by ghevalle van naerhede - ten  laste vande blyvere  

Ghealmpt over erfve den xviij january xvc lxxx  - present schepenen ter vierschaere 

 

18 januari 1580 – Verkoop hommelhof in de Eekhoek - Halmen SAP 365 

 

Jacob vande 

Walle heeft 

ghecocht  

jeghens Vincent 

Magnel ende 

Margriete zyne 

huusvrouwe  

onderhalf 

ghemet xl 

roeden lands 

hommelhoff 

zynde ligghende 

inden Eeckhouck  

opden steenwech loopende naer Provene –  



streckende zuud ende noordt – tzuudhende de voorseide steenwech – tnoordhende inde beke – 

doostzyde thommelhof van Gheleyn Moenaerd ende de westhende thommelhoff van Loys 

van Goorsteene –  

de perssen ende mesch medegaende –  

quicte erfve ende onbelast om de somme van lxxv ponden grooten vlamsch –  

de plecke  - dhoucken ende middelwaert – zoo die ghelegen es –  

daeraff lx ponde ngrooten ghereet – de reste te betaelen binnen een jaer –  

een dobbel spaenssche ducaet voor een hoofcleet anne vercoopers huusvrowue –  

iiij schele voor een godtspenninck ende de lyfcoop ten laste vande blyvere 

Ghealmpt over erfve den xviij januari 1580  

Present schepenen ter vierschaere   

 

 
 

18 januari 1580 - SAP 365 - Folio 164 recto  

 
 

Gillis Coolen heift ghecocht jeghens Jan vande Berghe -  



een huus, erfve ende catheilen wertelvast - mortelvast staende ende ligghende op tVroonhoff  

- de noordzyde ende westhende thuus ende erfve van Jacob Terdaine - de zuudzyde thuys van 

Clays vande Maerle ende doostzyde tvooseide vroonhoff -  

ghelast in xlviij pond grooten jeghens diverssche personen - in zonderlynghe verbandbrieven 

eensdeels gevallen ende eensdeels noch staende te betaelen -  

metgaders in cleene sheeren grondrenten - zonder breeder -  

omme de somme van lvj ponden grooten vlaemsch - te betaelen thien ponden grooten ghereet 

- xxiij ponden grooten ter erfachtigheyd ende de reste te paessen eerstcommende -  

emmers xiiij daernaer onbegrepen iiij schele vj deniers parisis te godpenninck - de lyfcoop 

van vj pond parisis ten laste vande cooper -  

ende indien den zelve cooper eenighe pretentien van verbande bedwonghen ware te betaelen - 

zal hem verdreghen in paeymente vande voorseide coop - blyvende sheeren grondrenten 

anderssins tzynen laste  

Ghealmpt voer erfve ut supra 

 

18 januari 1580 - SAP 365 - Folio 164 - recto  

 

Clays Melis 
heeft 

ghecocht 

jeghens 

meester 

Mahieu de 

Pours ende 

Marie zyn 

wyff –  

drie ghemeten 

een lyne lands 

zayelandt 

zynde -  

ligghende inden Lyssenthouck van norden Staes Beuwaert - van zuuden doude Belstraete -  

ende van wesen de weduwe Elias Beuwaert - zuuver erfve ende onbelast -  

om de somme van xviij ponden grooten tghemet - thende maete thende gelde - ghereede 

pennynghen -  

metgaders iij pond grooten voor een hooftcleet omme tcoopers voornoemde huusvrauwe - 

xviij schele parisis te godspennynck - ende de lyffcoop van xij pond parisis ten laste van de 

coopere  

Ghealmpt ut supra 

 

18 januari 1580 - SAP 365 - Folio 164 verso  

 

Pieter Quaghebuer filius Philippe  heeft ghecocht jeghens Jaspar van Peronne ende 

Marie zyn wyff - 

een half ghemet hofstede ende gherslandt - erfve ende catheilen - groene ende droghe - 

ghemeene ende  onverdeelt in een partie van ij ghemeten en half samen met Lauwers 

Quaghebuer ende zyn consorten inden Hipshouck -  

de de voornoemde Lauwers Quaghebeur nu ten tyde woonende es –  

streckende zuudt ende nood - doostzyde de voornoemde Lauwers - de westzyde dhofstede van 

Gheraerd de Bey - tzuudhende telst van Gregorius Cloribus ende tnoordhende de kinderen van 

Anthonius Quaghebuer -  



zuuver goed 

ende erfve voor 

de somme van 

zeven ponden 

grooten 

tvoorschreven 

half ghemet - 

ghereet gheld -  

xx penninghen 

parisis de 

godspenninck - 

xl schele voor 

een hooftcleet 

om vercoopers 

hyuusvrauwe 

ende de lyffcoop 

van iiij pond 

parisis ten laste 

vande cooper  

 

Ghealmpt ut supra 

 

18 januari 1580 – SAP 365 – Folio 164 verso  

 

Pieter Quaghebuer 

filius Philippe heeft 

ghecocht jeghens 

Maillard Marcelis 

ende Janneken zyn 

wyff  -  

tvierde van een 

lynne gherslands 

erfve ende cathelen - 

groene ende drooghe 

-  

ghemeene ende 

onverdeelt met de 

voornoemde cooper 

ende daeldynghen 

van Pieter 

Haeghebaert - 

wesende de partie 

van erfve die loopt 

rondomme de wal 

vande Potterstraet meulene -  

de noordzyde Gregorius Cloribus  -toosthende Sint Sicxstraete ende de zuudzyde tmuelen 

dreveken -  

voor de somme van zes ponden grooten tvoorseide tvierde zoo dat leidt - ghereet gheldt -  

ij schele vj deniers parisis te godspenninck - iiij pond parisis te hoofcleede voir svercoopers 

huusvrauwe ende xl schele parisis te lyfcoope -  



alle ten laste vande coopere - de voorschreven partie erfve ende parcheelen - zuuver ende 

onbelast -  

ende moet binnende desen de voornoemde coopere heffen de landspacht vande jaeren xvc 

lxxviij ende lxxix  

Ghealmpt ut supra  

 

1 febrauri 1580 - SAP 365 - Folio 165 

 

Loys vande Goorsteene 
heeft ghecocht jeghens 

Joos Denys ende 

Catelyne zyne 

huusvrauwe –  

een huus - erfve ende 

catheelen -  

drooghe ende groene - 

mortelvast - wertelvast 

staende ende ligghende 

up de noordstraete -

streckende oost ende 

west - 

 de noordzyde thuus  

vande coopere - de 

zuudzyde thuus van 

Maximiliaen de Jonghe -  

toosthende de voornoemde strate ende westhende de voornoemde coopere -  

ghelast tvoorseide grond in tonderhouden vande muer staende tusschen dese erfve ende die 

vande erfve daer de cupere woont - ter eeuwigheyd -  

ende anderssins onbelast ghereserveert de Overdamsche schuldt -  

voor de somme van hondert vyftien ponden grooten vlamsch  danoff xxx pond grooten 

ghereet metter erfachtigheyd -  

de restte te betaelen by zeven ghelycke ponden tsjaers danoff tjste vande erfachticheyd in een 

jaer - payement xxiij pond parisis ende alzoo voorts telckent vij pond grooten tsjaers 

ten vulle betalinghe  van de voorseide coop - xij pond te lyfcoop ende vj pond parisis de 

ghemeene aermen -  alle ten laste vande coopere  

Ghealmpt over erfve den jste february xvc lxxx –  

present tcollegie vande wet te vierschaere 

 

1 februari 1580 – SAP 365 – Folio 165  

 

Kaerle Doen heeft ghecocht jegens Jan van Westbrouck ende Janneken zyn wyff -  

tzeste deel - erfve ende catheilen inder hofstede daer Frans Roelynck woonende es -  

op de Coutere -  streckende zuudt ende noordt - tzuudhende opde voorseide coutere - 

tnoordhende int waterloop - d'oostzyde Willem de Rycke ende de westzyde Rogier van Craem 

- ghemeene met Mathys Loy ende de weezen van Jan de Brune -  

ghelast in couterrente ende ende in vj pond parisis tsjaers  - den penninck xvj - gheldende 

Kaerle de Conynck  -  

tgheheele goedt om de somme van thien ponden grooten vlamsch -zuuver gelt - boven tschuld 

-  



twee schele parisis te 

godspenninck - iiij 

pond parisis te 

lyffcoope ende iiij 

pond parisis voor een 

hooftcleet -  

te betaelen de helft 

van de voorseide thien 

pond grooten ghereet 

ende dander helft 

te erfachtigheyd –  

ghealmt over erfve - 

eodem 

 

 

1 februari 1580 – SAP 365 – Folio 165  

 

Mahieu de 

Groote filius 

Christiaens 
heeft ghecocht 

jeghens Jan 

Buen ende 

Jan de Heene 
metgaders 

Clayken ende 

Janneken 
hunlieder huusvrauwen -  

de helft van tvierde van een ghemet xix 1/2 roeden lands inde Edewaerthouck -  

ghemeeene met den voorseide coopere –  

ligghende in een meerder stick meersch ende zaylandt - tzuudhende tot Robaerdsbeke -  

tnoordhende tstraetken - d'oostzyde de kinderen van Alaerd de Groote ende de westzyde 

Gheleyn Bulteel - suuver efve ende onbelast -  

voor de somme van vij pond grooten de voorseice partie van coope –  

ghereet ghelt - ij schele parisis te godspenninck - xl schele te hoofcleet - ende een  

lyfcoop - alle te laste van de coopere –  

ghealmt ut supra 

 

1 februari 1580 

 

Gheleyn Geulx heeft ghecocht 

jeghens Kaerle Bathier ende 

Martyne zyn wyff –  

een ghemet x roen zaeylands inde 

Haghebaerdhouck  -  

streckende zuud ende noord jeghens 

Jacob Loodcyk - doostzyde de 

voornoemde coopere - de westzyde 

Jacob Beke - zuuver ende onbelast –  

voor de somme van viij grooten de 



hoop - te betaelen deene helft te ougste ende dandere helft te kersmesse - beede 

eerstcommende -  

 j schel vj deniers te godspenninck - xx schele parisis te lyfcoope ende xl schele voor een 

hooftcleet - ten laste vande coopere - ghealmpt ut supra  

 

1 februari 1580 – SAP 365 – Folio 165 verso  

  

Pieter de Nuwelaere 
heeft gehcocht jeghens 

Kaerle Barthier ende 

Martyne zyn wyff -  

een gemet zaeylands 

ligghende inde 

Oosthouck in twee 

partceelen - ghemeene 

met Jacob Clement -  

danoff tjste groot es iij 

vierendeel en half - 

streckende zuud ende 

noord - d'oostzyde de 

kercke van Ste jans - 

de westzyde Matthys 

de Nuwelaere - 

tzuudhende de cuere 

van Elverdinghe - 

ende tnoordhende de 

hofstede van Oliveir 

de Nuwelaere -  

ende tijde parceel groot een half vierendeel - licht ghemeene met hem vercoopere  Maillaerd 

de Nuwelaere ende andere in een paertie van drie vierndeel lands -  

streckende zuud ende noordt - de westzyde Pieter van Sechele - d'oostzyde ende zuudhende 

Michiel Longhespeye ende tnoordhende de hofstede van Loys Vercoppe –  

omme de somme van xij pond grooten vlamsch vlaemsch - zuuver gelt om zuuver erfve - te 

bethaelen deene helft ghereet ende dander helft te ougste eerstcommende –  

ij schele te godspenninck - drie ponden parisis voor een hoofcleet - ende de lyfcoop te laste 

van  de coopere –  

Ghealmpt over erfve ut supra 

 

1 februari 1580 – SAP 365 – Folio 165 verso  

 

Jan Adam heeft 

ghecocoht jeghens 

Maillaerd de 

Nuwelaere ende 

Janneke zyn wyff –  

drie vierendeel 

zaeylands 

ghemeene in 

onderhalf ghemet 

lands met de kinderen van Olivier de Nuwelaere inden Oosthouck  -  



streckende zuud ende noord - doostzyde de cuere van Elverdinghe - de westzyde ende 

zuudhende Oliver de Nuwelaere - tnoorthende upde Burgghestraete -  

Item een half 

vierendeel lands inde 

zelve houck 

ghemeene met Pieter 

de Nuwelaere  

folio 166  

by coope jeghens 

Kaerle Barthier ende 

zyn wyff - streckende 

zuud ende noord - de westzyde Piete van Sechele - doostzyde ende zuudhende Machiel 

Longuespee - tnoordhende de hofstede van Loys Vercoppe - zuuver ende onbelast -  

om de somme van xij pond grooten den hoop - deene  helft ghereet ende dandere helft te 

betaelen te ougste eerstcommende –  

ij schele parisis voor een godspenninck - ende iij pond parisis te lyfcoope –  

Ghealmpt ut supra 

 

1 februari 1580 – SAP 365 – Folio 166 

 
 

Jan Quaghebeur heefet ghecocht jeghens Ghelyen de Groote ende Adriaene zyn wyff -  

de helft van drie vierndeel gerslandt - ghemeene met de voornoemde coopere inde 

Schoudemonthouck -  

streckende zuud ende noordt - doostzyde Joos Denys - de westzyde ende tnoordhende de 

weezen Jacob Talewee - zuuver erfve ende onbelast –  

voor de somme van lj pond parisis den hoop - ghereet gheldt –  

iiij schele te godspenninck ende de lyfcoope te n laste vande coopere 

 

1 februari 1580 – Folio 166  

 

Eloy Moreel ende Pieter de Roode als voogheden van Maeyken de weze van Jan Lamelis 

hebben ghecocht ten proffyte van de zelve weze jeghens Jooris ende Gheleyn Lamelys - 

Frans de Caesteker  - metgaders Maeyken Cecilie ende Cristyne huerlieden huusvrauwen -  

ij ghemeten een vierendeel zaeylands ligghende inde Hamhouck –  

streckende zuud ende noord - doostzyde Marten (?) de Clerck - de westzyde Willem 

Platevoud - tzuudhende de kercke van Sint Bertins  - tnoordhende Sint Sixstraete -  

loopende naer eenen stede oostwaert tot de lande van de gasthuyse -  

zuuver erfve ende onbelast  



voor de somme van xxij ponden grooten den hoop - daeraff xx pond grooten gereet ende drie 

ponden grooten te bamesse eerstcommende -  

xxiiij schele te godspenninck - xl schele te hoofcleede - vj pond parisis te lyfcoope -  

alle ten laste vande coopere - 

ende indien meer bevonden waere by de maete dan de voorscreven ij ghemeten en v roen 

lands - zouden de coopers moeten volghen dese vercoopers dovemaete in rate vande 

voorschreven grootte - min ofte meer  

Gehealmpt als vooren 

 
 

29 februari 1580 – SAP 365 – Folio 166 verso  

 

Den laetsen dach february xvc iiijxx 

Rogier van Ghendt heeft ghecocht jeghens Clays Kesteman ende Jakemyne zyn huusvrauwe 

metgaders in absentie van de voornoemde Jakemyne verkendt hem Mahieu de Groote filius 

Christiaens borghe -  

over de aggreatie consent ende toelaten inde naer beschreven coop -  

te wetene een behuusde hofstede - erffve ende catheyl - groene ende drooghe - ligghende upde 

Yperstraete daer den voornoemde Clays te woonen plach -  

streckende metten zuutzyde upde voornoemde Yperstraete - de noortzyde tcleene 

Brugghestraetken - toosthende ande erfve vande coopere ende twesthende de dreve van 

Michiel Longhespeye causa uxoris -  

de vier houcken ende de middelwaert de plecke alzo die gheleghen es - 

met alle de catheylen daerup stande - zoo voorseyt es -  

ghereserveert de keete - de welcke kete de vercooper behoudt tzynen prouffyte voor  welcke 

kete den vercooper den cooper voorseit betaelen moet thien ponden grooten ofte een duust 

ponden hoppe - tzelve te betaelen binnen drie jaeren  

wannof teerste vallen zal te baefmesse van de jaere xvc tachentich - tvoorseide goedt es belast 

in acht ponden grotoen tsjaers  - den penninck xvj - gheldende Pieter van Stegghele -  



Item noch in twee ponden 

grooten tsjaers - den penninck 

xvj - gheldende den disch van 

Sinte Bertins  

Item de kercke van Sint 

Bertins ix schele parisis tsjaers 

ende voorts in sheeren rente - 

alzoo tzelve van ouden tyden 

ghelast es -  

alle achterstellynghe vande 

voroschreven renten zyn 

svercoopers laste totten xvij 

van sprockele vande jaere xvc 

tachentich -  

welcken losrente voroschreven 

losselick zyn by twee ponden 

grooten tsjaers -  

volghende de rentebriefven 

dannaf wezende -  

ende dat omme de somme van 

hondert ende tsestich ponden 

grooten vlaemsch  

folio 167  

de voorschreven rente 

payement wezende upde 

principaele coop - ij schele 

parisis te godtspenninck - een 

dobbelen ducaet in specie voor 

svercoopers wyf een hoofcleet 

-  

xxviij ponden parisis te 

lyfcoope ten laste vande 

blyvere -  

Item waert zo de naerhede van 

dezen coop beclacht waere - zo 

es voorwaerde dat de 

voornoemde blyvere 

ghehouden wert alzulcke 

costen te restitueren als hy 

cooper daer ghedaen zal 

hebben - ter goede rekenynghe 

ten bewys -  

Item noch heeft de 

voornoemde cooper zulcke 

actie van Frans de Vroede als 

de vercooper upden zelven 

hadde -  

te weten hem zulcke pennynghen hem op te leggen als vercooper ghehouden was ofte breeder 

ypotheke doene daermede hy Vroede voorseyt te vreden werdt -   

Ghealmpt voorts over erfve ten daeghe als voroen - present schepenen ter vierschare  



 

In de marge 

De kerynghe es ghedaen  by Maillard de Groote - upden xxviij de aprilis  xvc lxxx ter 

presentie van burchmeesters ende schepenen ter bancke 

 

29 februari 1580 – Den Gouden Arend – Halmen 365 – Folio 167 

 

Ghelein 

Moenaert 
heift ghecocht 

teghen 

Jaeneken de 

weduwe van 

Steven 

Beaugrandt 
gheadsisteert 

met Gillis 

Pieren als 

hueren 

bistaenden 

man  

tviijde in alle 

stallen ende 

mueren, 

teender stede  

 

 

staende op 

dYperstraete 

ghenaempt 

Den Gouden 

Aerent, daer 

Jan de Haene 
woondt 

Item noch 

tviijde van een 

cleen 

buuiseken 

daer de 

weduwe van 

Casen Blondeel woondt, ghemeene met Frans de Schottere, metten erfve ligghende ten 

noortzyde vande voornoemde stede, streckende metten oosthende ende noortzyde an 

thommelhof van Frans de Vroede, metter zuudzyde de voornoemde stede, metter westen 

opde Yperstraete metten dobbel meur staende opde voornoemde Yperstraete 

Item noch een streepje hommelhof bachten daeraen, breet xxtich voeten streckende metten 

oosthende ende noortzyde an thommelhof van Frans voornoemd, met zuutzyde an 

thommelhof van de voornoemde Franchois dre Schottere, 

ende dat omme de somme van zevenentwyntich ponden grooten te bethaelen ghereet metten 

erfvachtighheyt –  

ij schele parisis te godspenninck ende drie ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere 



Ghealmpt voorts over erfve den 29
ste

 february xvc 80  

 

7 maart 1580 – Clays van Calis koopt van Pieter Claeys en Cathelyne - SAP 365 - Folio 206 

 

Clays van 

Calis heeft 

ghecocht 

teghen 

Pieter 

Claeys 

ende 

Cathelyne 

zyn wyff -  

xxv roen elstlandt - erfve ende catheyl emmers de hoop -  

zo die gheleghen es in een parcheel van vij gemeten ghemeene met Gheleyn vande Maerle  

ende andere  inden Haghebaerthouck  -  

van westen tLyssecatstraetken  - van zuuden telst van Gillis van Simpol –  

omme de somme van ix pond parisis - j schele vj deniers te godtspenninck - x  schele parisis 

te lyfcoope ten laste vande coopere - Ghealmpt den vijde martye xvf lxxx - present tcolelge 

ter vierschaere 

 

7 maart 1580 - SAP 365 - Folio 206  

 

Jan 

Quaghebuer 
heeft ghecocht 

jegens Lauryens 

Spillaerd ende 

Jaquemyne zyn 

wyff  -  

een half gemet 

preter viiij roen 

zaylandt inden 

Schoudemontho

uck - in twee 

parcheelen - djste groot de helft van iij vierndeel ghemeene met den coopere -  

streckende zuud ende noord -  de westzyde de weduwe Sanders Floor - de zuudzyde Charle de 

Vey  - toosthende inde beke –  

ende tijde parceel - groot xxvj roen ofte daerontrent van westen Jacob Loodicq - van noorden 

de weezen van Clays de Wulf  - liggende oock ghemeene in een gemet preter xv roeden met 

de voornoemde coopere -  

omme de somme van zes ponden grooten den hoop - vj pond parisis te hoofcleede - xx schele 

te lyffcoope ende iiij schele parisis te godtspenninck -  

de vorseyde grond van erfve zuuver ende onbelast - Ghealmpt ut supra 

 

7 maart 1580 – Andries Marcelis koopt van Gheleyn de Groote en Adriaeneken - - SAP 365 - 

Folio 206 

 

Andries Marcelis heift ghecocht teghens Gheleyn de Groote ende Adrianeken zyn wyff - 

tvierde van drie gemeten elstland - erfve ende catheilen inde Schoudemonthouck -  



streckende zuud 

ende noord  - 

doostzyde ende 

noorthende tlandt 

van Jan de 

Pottelberghe – 

ghemeene met de 

coopere –  

omme de somme 

van xxiiij pond parisis ghereet geld -  

j schele parisis te godspenninck - xl schele parisis te lyfcoope ten laste van de coopere - 

Ghealmpt ut supra 

 

7 maart 1580 - SAP 365 - Folio 206 

De volgende 

akte is 

doorstreept  

 

Maillaerd 

vande Slype 

heift ghecocht 

teghens Jan 

vande 

Schaghe 

ende 

Margriete 
zyn wyff –  

een ghemet zaylands inden Edewarthouck -  

streckende zuud en de noord - de westzyde tland vande coopere - doostzyde Jan de Conynck - 

tnoord het straetken  -  

omme de somme van xv ponden grooten den hoop –  

ij schele iij deniers parssis te godtspenninck - iij pond vj schele voor een hooftdouck ende iij 

pond parsiis te lyfcoope - ten laste vande coopere -  

ghelast zyn advenant in zeker rente gheldende de capelle van de Magdaleene - de zelve rente 

in haer aedvenandt ten laste vande coopere  ende de voorseyde somme van coope zuuver 

gheldt -  

Ghealmpt ut supra 

 

7 maart 1580 – De weduwe van Jacob de Worm koopt van Pieter Stilte en Maeyken - - SAP 

365 - Folio 206 

 
De weduwe van Jacob de Worm heeft ghecocht teghens Pieter Stilte ende Maeyken zyn 

wyff -  

de helft van viiij lynnen zaylandt ghemeene met den voorseide wedeuwe  



streckende zuud ende noord - doostzyde de voorseide weduw' - de westzyde dhofstede van 

Loys Vercoppe - tnoordhende opde Bruggestraete  -  

zuuver ende onbelast -  

om de somme van xxj pond x schele grooten den hoop -  ghereet ghelt -  

ij schele iij deniers te godtspenninck - vj pond vj schele parisis voor een hooftcleet ende iij 

pond parisis te lyfcoope  

ten laste vande coopere –  

Ghealmpt ut supra 

 
 

7 maart 1580 - SAP 365 - Folio 206 verso  

 

 

Jan 

Quaghebeuer 
heift ghecocht 

teghens 

Gheleyn de 

Groote ende 

Adriaeneken 
zyn wyff -  

de helft van 

drie gemeetn 

gerslandt inde Schoudemonthouck - ghemeene met den coopere - streckende zuud ende 

noord –  

doostzyde Joos Denys - de westzyde tlandt vande kercke van Onser Vrauwen - tzuudhende op 

de dreve ende tnoordhende de weeze van Jacob Talewee –  

zuuver erfve ende onbelast -  

omme de somme van lx ponden parsiis den hoop - iiij schele parisis voor een godspenninck 

ende de lyfcoop ten laste vande coopere -  

Ghealmpt als vooren 

 

7 maart 1580 – Clays Wyts koopt van Jan van Heede en Passchyncken - SAP 365 - Folio 206 

verso  

 

Clays Wyts heift ghecocht teghens Jan van Heede filius Mathys ende Passchyncken zyn 

wyff –  

een ghemet elstlandt ligghende inden Peselhouck-  

streckende zuud ende noord –  

metten noordhende int waterloop - de westzyde an de dreve - tzuudhende tzayelandt van 

Maillaerd Beaugrand - zuuver erfve ende onbelast -  

om de somme van elf ponden grooten vlaemsh - thende maete thende gelde - te betaelen te 

erfachtigheyd –  



ende moet den 

vercoopere  

tvoorsedye elst 

laeten staen 

behoerlyck 

ghewynterzaet ende 

alle plantsoenen van 

thien duumen  ende 

van daer nederwaert 

- ontblooten de 

voorseide erfve op 

tloopende jaer -  

ij schele parisis te 

godtspenninck - iij 

schele iiij deniers 

parisis voor een hooftcleet de huusvrauwe van de vercoopere - ende viij pond parisis te 

lyfcoope ten laste vande coopere  

Ghealmpt als boven 

 

20 maart 1580 - SAP 365 - Folio 206 verso  

 
 

Clays van Calis heift ghecocht teghen Tristram vande Broucke ende Cristyne  zyne 

huusvrauwe –  

xxv roen elstlands - erfve ende catheil - 

emmers den hoop zoo die ghelegehn es in een parceel van vij bunderen - ghemeene met 

Gheleyn vande Maerle ende meer andere - inden Haghebaerthouck - van westen ten 

tLyssecatstraetken - van zuuden telst van Gillis van Simol -  

om de somme van ix pond parisis ghereet ghelt - j schele vj deniers te godtspenninck  - x 

schele parisis te lyfcoope ten laste vande voornoemde coopere -  

Ghealmpt den xx ste martye xvc lxxxx –  

present burghmeesters ende schepenen ter siege 

 

20 maart 1580 – De kinderen van Clays van Bambeke - SAP 365 - Folio 206verso  

 

Anthonis de Wailly heift ghecocht teghens Frans Tryssensone ende Jan de Muelenaere 

filius Marcx als vooghde vande kinderen van Clays van Bambeque   

ende by consentie van schepenen –  

een huus - erfve ende catheilen  



staende ende 

ligghende 

inde 

Peperstraete 
deser stede –  

streckende 

zuud ende noordt -  

doostzyde jeghens derfve vande coopere - de westzyde derfve vande ghebroeders van Sint 

Sebastiaens gilde - de plecke zoo die gheleghen es -  

ende zoo tselve parceel tandere tyde ghecocht hieft gheweest by den voornoemde weduwe  

teghens Jacques de Labeau - zuuver ende onbelast –  

ghereserveert scheeren grondrente –  

omme de somme van xl ponden grooten vlamsch ghereet gheldt -  

xl schele parisis 

te godspenninck - 

den gemeene 

aermen -  

xvj pond  parisis 

te lyfcoope - 

payemendt x 

pond parisis –  

de reste ten laste 

vande coopere  

Ghealmpt ut 

supra 

 

20 maart 1580 - SAP 365 - Folio 207 

 
 

Maillaerd vande Slype heeft ghecocht tegens Jan Verschave ende Margriete zyn wyff -  

een ghemet zaylandts inden Edewaerthouc –  

streckende zuud ende noord –  

de westzyde tlandt vande coopere - doostzyde Jan de Conynck -  

t(noordhende de zelve Conynck ende tzuudhende tstraetken  -  

Ghelast in L pond parisis - wesende zyn advenandt van tprincipael van een losrente gheldend 

de capelle van Magdaeleene - blyvende up tvoorseide grondt -  

omme de somme van x pond xv schele grooten  - zuuver ghelt boven tvoorschreven last - 

ghelt ter erfvachtheyde –  



ij schele iij deniers parisis te godspenninck - over vj schele parisis voor een hooftcleet van 

svercoopers huusvrauwe ende iiij pond parisis te lyfcoope - alle ten laste vande coopere - 

Ghealmpt ut supra  

 

In de marge 

Deze kerynghe es ghedaen by Jacob Vander Slype upden xxviij aprilis xvc lxxx -  

present burchmeesters ene schepenen te bancke 

 

20 maart 1580 – Jan maerten koopt van Vincent Lagneel en Margriete - SAP 365 - Folio 206 

verso  

 

Jan Maerten 

heeft 

ghecocht 

teghens 

Vincent 

Lagneel ende 

Margriete 
zyn wyff - 

onderhalf 

ghemet 

elstlands - 

erfve ende 

catheilen -  

ligghende inde Hellebhouck –  

streckende zuud ende noord –  

doostzyde Jacob Loodyck - de westzyde Andries Marcelis - tzuudhende daeldynghen van 

wylent Jan Dehond doude ende tnoorhende daeldynghen van Frans vander Maerle –  

zuuver ende onbelast –  

ghereserveert grondrene vande kercke van Onser Vrauwe - de coopere doende payement –  

om de somme van xv ponden grooten tghemet -  

thende maete thende gelde - daerinne begrepen ijc L pond hoppe te xxxviij pond parisis 

thondert –  

j schele vij deniers te godspenninck -  

iiij deniers parisis te lyfcoope ten laste vande coopere -  

Ghealmpt ut supra 

 

20 maart 1580 - SAP 365 - Folio 206 verso  

 

Jan 

Pillaerd 

heeft 

ghecocht 

teghens 

Louwys de 

Nevejans 

ende 

Cristyne 
zyn wyff -  

tvierde van 



een gemet xv roen landts - ghemeene met den coopere inde Peselhouck -  

streckende metten noorthende ende doostzyde teghens tland vande zelven coopere –  

de westzyde Frans Wydood met zyn companen -  

ommde de somme van xij pond grooten tgemet - thende maete thende gelde –  

zuuver gheld ende zuuver goed -  

iiij schele parisis te godtspenninck - xl schele parisis voor een hooftdouck omme vercoopers 

huusvrauwe ende iiij pond parisis te lyfcoope - alle ten laste vande coopere -  

Ghealmpt ut supra 

 

28 maart 1580 - SAP 365 - Folio 206 verso  

 
 

Jan Huise heift ghecocht teghens Pieter Clays ende Catelyne zyne huusvrauwe -  

iij vierendeel zaeylants inden Wipperhouck - ande zuudzyde van j ghemet xliiij roeden lands 

daer Jan de Berch filius Pieter in pachte houdt -  

streckendz metten oostzyde teghens tleen van Jacob Lauwyck ende van noorden de 

westmeersch -  

omme de somme van lx pond parisis de voornoemde drie vierendeelo - thende maete thende 

gelde -  

j schele vj deniers te godtspenninck - iiiij pond parisis te hooftcleede ende xl schele  parisis te 

lyfcoope - ten laste vande coopere -  

Ghealmpt den xxviiij 

in maerte xvc lxxx - 

present tcollegie 

 

28 maart 1582 – Jan 

Been koopt van de 

weduwe van Jacob 

Verschoote  

 

Jan Been filius 

Jacobs heeft  

ghecocht teghens de 

weduwe van Jacob 

Verschoote - 

een gemet x roeden 

lands ghenaempt 

tbogaerdeken inde 

Haeghebaerthouck -  



streckende metten westzyde ende noortzyde teghens de lande van Jan de Haene -  

de zuudzyde de hofstede vande weduwe Jan Hendryck ende toosthende naervolghende landt - 

Item iij vierendeel gerslands inde zelven houck –  

metten westhende teghen tvoorgaende land  - de zuudtzyde jeghens de boomgaerd van de 

voorseide hofstede - tnoordhende Jan Been doude - ende toosthende de beke -  

Item tvierde van een gemet xix roen zaylandts in een meerder parceel van iij gemeten lands 

inden Edewaerthouck - ghemeene met Mahieu de Groote –  

wanaff de westzyde abouteert jeghens tlandt vande heere vande Clyte - ende noordhende op 

tBaerdstraetken –  

Omme de somme van x pond grooten tgemet  - thende mate thende ghelde -  

ij schele grooten voor een hooftcleet - iiij schele parisis te gotspenninck ende een lyfcoop ten 

laste vande coopere -  

Ghealmpt den xj aprilis xvc lxxxx -  

present burghmeestes ende schepenen te siege vande vierschare  

 

20 april 1580 – Halmen – Leverstraat – SAP 365 – Folio 204 

 

Jan Ghysebrecht heift 

ghecocht  

Teghen mijnheer 

Henderyck Ghysebrecht 

ende Jooryncken zyn 

huusvrouwe  

metgaeders de weduwe van 

Robert van Belle –  

de helft van de huuse, 

erfve ende catheylen daer 

wylen mijnheer 

Henderyck Ghysebrecht 
woonde, staende inde 

Leverstraete metgaeders 

de helft vande drooghe 

cathelen staende upde 

erfve vande dissche van St. 

Bertins –  

metgaders noch tnieuw 

buffet, tafelen ende voorts 

de helft van alle de andere 

catheylen ten voornoemde 

huuse ende erfve wezende – groene ende drooghe – moortelvast, wertelvast, naeghelvast ende 

cavelvast –  

streckende de voornoemde hoffstede van vooren ter voorschreven straete –  

achterwaerts tot inde schipvaert  -  

de noortzyde derfve van Jan Ghysebrecht voornoemd –  

de zuutzyde and erfve van de dissche van Ste. Bertens voornoemd –  

ghelast met zyn advenant in sheeren heerlicke rente alzoot tzelve van ouden tyden ghelast es 

Item noch, ghelast tgheheele parceel in xij penningen parisis tsjaers losrente - de penninck xvj 

de den disch van St. Bertens 

Ende noch ghelast tvoornoemde gheheele goet in een losrente van xxiij ponden parisis tsjaers 

– den penninck xvj  ten prouffytte van Marie de dochtere van Robert van Belle 



Omme de somme van hondert ende vichtich ponden grooten tvoorschreven te betaelen met 

twee ponden grooten tsjaers losrente - den pennynck xvj - ende voorts de renten upt 

tvoorschreven goedt ligghende - payement zynde upden principaelen coop ende de reste 

ghereet ghelt met de halm 

Xviiij schele te godtspennynck – xij ponden parisis voor svercoopers wyf een hoofcleet – 

xxiiij ponden parisis te lyfcoope ten laste van blyvere 

Ghealmpt ten daeghe als vooren  

 

2 mei 1580 – Halmen SAP 365 – De Gouden Arend 

 

Frans de Schottere heift ghecocht teghen Gheleyn Moenaert ende teghen Cristyne zyn 

huusvrouwe –  

tiijde in allen 

stallen ende 

meuren 

teender stede 

staende up de 

Yperstraete 

ghenaemt 

den Gouden 

Arent – daer 

Jan de Ham 

woondt  

Item tviijde 

van een cleen 

huuseken 

daer de 

weduwe 

Casen 

Blondeel 

woendt 

ghemeene 

met den 

cooper 

Item derfve 

ligghend ter noortzyde vande voornoemde stede – groot lxxij roeden ende een derde – 

streckende metten oosthende ende noortzyde an thommelhof van Frans de Vroede – de 

zuutzyde de voornoemde stede – metten westhende upde Yperstraete  

Item dobbelen meur staende upde zelve straete ghelast tvoorschreven goedt de helft int 

byleven den cooper competerende alzo lanck als de wedewe Jan de Reckemaekere leeft ende 

voorts ghelast in sheeren rente  -  

Omme de somme van xv ponden grooten xij schele v deniers ponde vlaemsch te betaelen 

ghereet ghelt  

X schele vj deniers parisis te lyfcoope 

Ghealmpt voorts over erfve den ijde may 80  

 

2 mei 1580 – Jan Christiaens koopt van Jan van Hee en Jaene – SAP 365 – Folio 203 verso  

 

Jan Christiaen heift ghecocht teghen Jan van Hee ende Jaene zyn wyf -  

tvijfste vande helft van xix ghemeten twee lynnen landts -  



ligghende inden Hipshouck ter stede ende daer omtrent dar huerlieden vadere woonende es  -  

 in diverssche parceelen metten westzyde ande elst van Gregorius Cloribus - de oostzyde ande 

matrimoinie vande kynderen van de cooper -  

Item noch tvyfste vande helft van twee lynnen xxviij roen elstlandt inden zelven houck -  

de noortzyde ande meersch van de weduwe Cornelis vander Doene - de zuutzyde an thelst van 

Christiaen Platevoet -  

Item tvyfste vande helft van een lyne ende xxviij roen elst inden zelven houck - metten 

noorhend an tlandt van Jooris de Roo - de westzyde thelst vande kercke van Onse Vrauwe - 

Item noch tvde van de helst van j vierendeel elstandt inden Eeckhouck in een meerder parceel 

- ghemene met de kynderen van de cooper - doostzyde ende tnoorthende Jooris vande 

Goesteene -  

Item tvyfde van vyf 

vierendeel xxxij roen 

landts ligghendde 

inden Hipshouck - 

streckende zuud ende 

noort - metten 

zuuthende an tland 

van de kynderen 

Jacob Hazebaert - 

doostzyde tlant  van 

Clays Quaghebeur -  

omme de somme van 

xxviij ponden grooten 

den hoop - ghereet 

ghelt met den halm -  

x schele parisis te 

godtspenninck –  

Ghealmpt voorts oover erfve den ijde meye 80  

 

2 mei 1580 – Koop hofstede betaald met hop - Halmen 365 – Folio 203 verso  

 
 

Anthonius de Wailly  

heeft ghecocht teghen Mallaird de Groote ende teghen Fleurken zyn huusvrouwe,  

een hofsteede up de Yperstraete metten huuse ende schuere ende alle groene cathelen daerup 

staende  

ghereserveert de keete – de vier houcken ende de middelwaert –  

de plecke alzo die gheleghen es,  

streckende metten zuudhende langhs de voorseyde straete,  

de noortzyde tcleene brugghestraetken,  

van oosten Rogier van Ghendt,  

van westen Michiel Longhespeye,  



causa uxoris,  

ghelast met acht ponden grooten tsjaers losrente, de penninck xvide, gheldende Pieter van 

Steggher  

ende xxiiij pond parisis tsjaers, de penninck xvide, gheldende den disch van Ste. Bertens  

ende in sheeren rente als van ouden tyden 

Omme de somme van hondert  tzeventich ponden drie schele vier penninghen grooten 

vlaemsch  

ende een duuzent hommele van den ghewasse in’t jaer xvc lxxx tich,  

iij schele parisis te Godtspenninck 

de lijfcoop ten laste van de blijver 

die heeft den cooper 

tzynnen prouffyte 

een duisent ponden 

hommele die Clays 

Kesteman leveren 

moet ofte daer oor 

thien pond grooten, 

te leveren ofte te 

betalen binnen drie 

jaeren 

wanof teerste jaer 

vallen zal ter 

baefmisse lxxx-tich  

ende den cooper 

moet allesins 

observeren de 

conditien ende 

bespreken 

achtervolghende den 

coop ende erfbrief tusschen Claes Kesteman ende Rogier van Ghendt 

ghealmpt over erfve 

den tweede meye xvc lxxx 

 

2 mei 1580 - SAP 365 - Folio 204 

 

Jan Baert heift 

ghecocht teghen 

Passchier Minnaert 

ende Jaeneken zyn 

wyf -  

een ghemet lantdts 

onder zaylandt ende 

gherstlandt -  

ligghende inden 

Helhouck daer 

voornoemde Jan 

woonende es - 

metgaders al zulcke 

cateylen als 

vercooper heift staen 



upt tvoonoemde ghemet - groene ende drooghe - streckende metten westhende - oosthende 

ende zuutzyde an tlandt van Gillis van St. Pol - metten noorthende upde straete -  

tvoornoemde goedt es ghelast met drie ponden parisis tsjaers losrente - den  penninck xvj - 

gheldende Mahieu van Renynghe –  

ende dat omme de somme van twyntich ponden  grooten min vier ponden parisis –  

te betalen met derthien ponden grooten ende acht ponden parisis ghereet -  

ende de reste te paesschenfeeste eerstcommende - over de vulle betalinge -  

iij schele te godtspenninck - xl schele parisis te lyfcoope en laste van de coopere –  

Ghealmpt over erfve den ijde meye xvc lxxx-tich 

 

2 mei 1580 – Pieter Moenaert koopt van Ghelein de Byser - SAP 365 - Folio 204 

 

Pieter 

Moenaert heift 

ghecocht 

teghen 

Ghelein de 

Byser doude –  

een ghemet 

zaylandt preter 

xxtich troeden 

ligghende inde 

Eedewaerthou

ck -  
streckende metten westzyde langhes upde  Romboultsdreve - doostzyde ende tnoortzyde 

landt van Clays Kesteman - tzuuthende an tlandt vande kercke van Sint Jans - 

omme de omme van elleven ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde -  

ghereet ghelt met den halm -  

iij schele parisis te godtspenninck - drie ponden parisis voor een hooftcleet ende vyf ponden 

parisiis te lyfcoope -  

Ghealmpt voorts over 

erfve den ijde may 80 

 

16 mei 1580 – Halmen 

– SAP 365 – Helhoek 

– De Keersgietere  

 

Lauwys vande 

Goosteene  
heift ghecocht teghe 

nde wedewe van 

Lauwys 

Sherjanssoene ende 

teghen Gillis Pieren 
hueren bystaenden 

man ende by consent 

van schepenen vande 

stede van Poperyghe  

erst vier ghemeten en 

vichtich roeden 



elstlandts, ligghende inden Helhouck ghenaempt de Keersgietere – van westen relicta Jacob 

vande Caemere – van oosten tgasthuus – tzuuthende opde stede van Pieter Triboes  

Item noch een half ghemet elstlandt ligghende inde zelve houck streckende metten westzyde 

an thelst vande kynderen Jans de Ruple ende an thelst vande kinderen van meester Hydrop 

Pennynckbroot  

Omme de somme van twee-envichtich ponden grooten tvoorschreven te betaelen de helft 

ghereet met de halm ende de reste ter erfvachtigheyt –  

zes ponden parisis voor den ghemeenen armen –  

xij ponden parisis voor een hooftcleet –  

drie ponden parisis voor den roupere – xxiiij ponden parisis te lyfcoope ten laste vande 

blyvere 

Ghealmpt voorts overerfve den ijde meye xvc tachtentich  

 

2 mei 1580 – Jan Christiaen koopt van Jacob Wecksteen en Jakemyne - SAP 365 - Folio 204 

verso  

 

Jan Chrsitiaen 

heift ghecocht 

teghen Jacob 
Wecksteen ende 

teghen Jakemyne 

zyn huusvrauwe - 

een ghemet ende 

vyfenvichtich 

roeden zaylants 

ligghende inden 

Eeckhouck dat Jan 

Brooloos in hueren 

heeft -  

streckende metten 

noortzyde tot de 

elste van Clays Beke  - tzuuthende tlandt vande cooper -  

doostzyde tlant van Loys vande Goesteene - de westzyde  metten haeghe teghen tlant van 

Jooris Denys -  

omme de somme zeven ponden thien schellen grooten den hoop -  

xx shele parisis  voor den aermen  - vier ponden parisis voor svercoopers husuvrauwe een 

hooftcleet ende acht ponden parisis ten lyfcoope ten laste vande blyvere -  

Ghealmpt voorts over erve den ijde in meye xvc lxxx 

 

16 mei 1580 – Pieter 

Makeblyde koopt van 

Marcx de Meulenaere en 

Jeaenkene – SAP 365 – 

Folio 204 verso  

 

 

Pieter Makeblyde heift 

ghecocht teghen Marcx 

de Meulenaere ende 

jeghen Jaeneken zyn 



huusvrauwe –  

een vierendeel elstlandt ligghende inden Hipshouck - ghemeene ende onverdeelt metten 

voornoemde coopere in een meerder stick – groot drie viernedeel – metten zuuthende upde 

hofstede van Maillaert van Hille – doostzyde Jan van Pottelberghe ende Pieter voorseid – 

ende de westzyde Mahieu de Groote ende Willem Scherrier – bloote erfve -  

Omme de somme van xxxvj ponden grooten tvoorseide gheret ghelt – j schele parisis te 

godtspenninck – xlviij schele te lyfcoope ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den xvj mei lxxx  

 

16 mei 1580 – Lauwers Quatghebeur koopt van Anseel Gheys en Maryne - SAP 365 - Folio 

205  

Den xvjde meye xvc 

lxxx  

 

Lauwers 

Quatghebeur heift 

ghecocht teghen 

Anseel Gheus ende 

teghen Maryne zyn 

wyf -  

een lyne ende xv 

roeden elstlandt 

ligghende inden 

Hipshouck - erfve 

ende catheil  

metter westzyde thelst van Gregorius Cloribus - doostzyde de kercke van Onse vrauwe - en 

oorthende den cooper - tzuuthende de mersh 

Omme de somme van neghenentwyntich ponden parisis - xx schele parisis voor 

godtspenninck - xl schele parisis te lyfcoope ten laste van de blyvere -  

ghealmpt voorts over erffve den xvj in meye xvc lxxxtich 

 

16 mei 1580 – Maillaert Masselis koopt van Mahieu de Pours - SAP 365 - Folio 205  

 

Maillaert 

Masselis filius 

Chrispiaens heift 

ghecocht teghen 

meester Mahieu 

de Pours als 

procureur 

special ende 

irrevocable over 

Jan Marcelis 

filius Pauwels 

ende Jaquemyne 

zyne 

huusvrauwe - 

alst blyckt by 

procuratie 

speciale ende 



inrrevocable dannof ghepasseert voor burghmeesters ende schepenen vande stede van 

Poperinghe in date vanden dxvj in maerte xvc lxxx -  blyckende by tregister van procuratien 

ende certificatien van schepenen voorseit -  

te weten j ghemet zaylants ligghende inden Wipperhouck - streckende oost  ende west -  

de zuutzyde tlandt vande heere vande Clytte - de noortzyde daeldynghen van Clays Buuck - 

toosthende de jockwech - twesthende inde beke -  

zuuve erfve ende onbelast - ghereserveert sheeren grondtrente -  

omme de somme van xiiij ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde - iij schele te 

godtspenninck - xl schele voor een hooftcleet voor de huusvrauwe van de vercooper  

ende ghelycke xl schele te lyfcoope ten laste van de blyvere 

Ghalmpt over erfve den xvj in meye 

 

16 mei  1580 – Kaerle de Waele koopt van Michiel Canele en Magdeleene - SAP 365 - Folio 

205 

In de marge 

- Niet 

ghealmpt  

 

Kaerle de 

Waele heift 

ghecocht 

teghen 

Michiel 

Canele 

ende 

Magdeleen

e zyn huusvrauwe -  

de helft van een half ghemet v roen elstlandt ligghende inden Hamhouck -  

streckende metten westhende an thelst van Kaerle de Schottere - toosthende an sheeren leen 

ende de noortzyde an thelst van Jacob Beke ende de heere voorseyt -  

omme de somme van iiij pond x schele grooten tvoorseyde - iij schele vj deniers te 

godtspenninck - iiij pond viiij schele voor tvercoopers wyf een hooftcleet -  

xl schele parisis te 

lyfcoope ten laste 

vande blyvere  

Ghealmpt over 

erfve den xvj meye 

lxxx 

 

16 mei 1580 - SAP 

365 - Folio 205 

verso  

 

Pieter Veyken heift 

ghecocht teghen 

Caerle Doen ende 

teghen Margriete 
zyn wyf –  

tvjde deel inde 

hofstede daer Frans 



Roelynck woondt - erfve ende catheilen -  

ghemene met Mathys Loys - ligghende upde Couttere - streckende metten  zuutthende upde 

straete - tnoorthende int waterloop - de westzyde an derfve van Rogier van Ghendt - 

doostzyde Willem de Rycke ende tscheeren dreve -  

omme de somme van neghen ponden xv schele grooten - ghereet ghelt met den alm - den 

hoop - metten laste vande coutterrente tscoopers laste ende noch met zyn advenant in xij 

ponden parisis losrente - den penninck xvj –  

gheldende Caerle de Conynck  - vj schele parisis te godtspenninck - xl schele voor 

tvercoopers wyf een hooftcleet - ende iiij pond parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere -  

Ghelampt ut supra 

 

16 mei 1580 – Jan Adam koopt van Kaerle de Graue en Boudyn - SAP 365 - Folio 205 verso  

 

Jan Adam 
heift ghecocht 

teghen 

Kaerle de 

Graue ende 

Boudyn zyn 

huusvrauwe 

-  
xxvj roen 

mersch ligghende inde Oosthouck - metten zuutzyde Joos de Nuwelaere ende  

de noortzyde Dries Nuwelaere ende voorts inde erfve van Joos voorseide ronsomme -  

omme de somme van twee ponden grooten vlaemsch tvoorseyde ghereet ghelt met den alm -  

ij schele te godtspenninck  

Ghealmpt ut supra 

In de marge -  

Deze kerynghe es ghedaen byde weduwe van Pieter de Nuwelaere upden iiijden augusty xvc 

tachtentich ter presentie van burchemeesters ende schepenen ter bancke 

 

Jan  Adam 
heift 

ghecocht 

teghen 

Kaerle 

voorseid 

ende Boudyn 

zyn 

huusvrauwe -  

de helft van 

drie 

vierendeel zaylants ligghende inde Oosthouck metten westzyde tlant van Machiel 

Longhespeye - tnoorthende tlant van Jacob de Worm - doostzyde de zelve Worm - tzuuthend 

tland van Abel vande Ameele -  

omme de somme van xxvj ponden parisis den hoop ghereet ghelt met den halm -  

ghealmpt over erfve den xvjde in meye xvc lxxx 

In de marge -  

Deze kerynghe es ghedaen byde weduwe van Pieter de Nuwelaere upden iiijden augusty xvc 

tachtentich ter presentie van burchmeesters ende schepenen ter bancke 



 

 

16 mei 1580 – Jacob Verschave koopt van Jan Lammoot en Jaeneken - SAP 365 - Folio 205 

verso  

 

Jacob 

Verschave 
heift  

ghecocht 

teghen Jan 

Lammoot 

ende 

Jaeneken zyn wyf –  

vier lynnen xviij roen zaylandts ligghende inde Schoudemonthouck -  

ghenampt de corte stixkens -   

metten zuutzyde ende twesthende teghen tlant van Marcx de Meulenaere - de noortzyde tlant 

van de Aeldynghen van Ghelein Bulteel - van oosten tlandt van Jan Mortier -  

ghelast met viij schele tsjaers de disch van Sint Bertens -  

omme de somme van thien ponden grooten tghemet - tende mate tende ghelde - ghereet ghelt 

met den halm -   

iij schele 

parisis te 

gotspenninck 

- vj pond vj 

schele parisis 

voor een 

hooftcleet 

voor de 

huusvrauwe 

vande 

vercooper - vj 

pond vj 

schele voor 

Lauwyck 

Lammoot – 

Mayken van 

Dale ghelycke vj pond vj schele parisis -  

xij pond parsiis te lyfcoope ten laste vande blyvere 

Ghealmpt over erfve ut supra   

 

16 mei 1580 - SAP 365 - Folio 209  

 

Jan Lebbe heift ghecocht teghen Pieter Schrevele ende teghen Jaeneken zyn huusvrauwe 

- vyf vierendeel en half zaylandt ligghend inden Hypshouck-  

metten westzyde ende tnoorhende teghen tlandt vande weduwe Jan Hellynck -  doostzyde 

Clays de Schilt - tzuythende de wezen van Vincent vande Ameele -  

omme de somme van xv ponden grooten den hoop -  

te betaelen vj ponden grooten ghereet met den alm  

ende de reste ten ougste eerstcommende om de vulle betalinghe – x schele parisis te 

godtspenninck –  



vj pond 

parisis voor 

tsvercooeprs 

wyf een 

hooftcleet –  

xl schele te 

lyfcoope ten 

laste vande 

blyvere 

Ghealmpt 

over erfve ut 

supra  

 

 

 

 

16 mei 1580 – Jan Adam koopt van Jacob Clement en Mayken - SAP 365 - Folio 209  

 

Jan Adam heift ghecocht teghen Jacob Clement ende teghen Mayken zyn wyf -  

xxvj roeden mersch ligghende inden Oosthouck –  

metten zuytzyde Joos de Nuwelaere - de noortzyde Dries de Nuwelaere ende voorts 

rontsomme inde erfve van Joos de Nuwelaere - voorseit -  

Item noch tvierde van een vierendeel zaylants ligghende inden zelven houck metten westzyde 

tlant van Michiel Langhespeye - tnoorhende tlandt van Jacob de Worm - tzuuthende tlant van 

Abel vandeAmeele -  

omme de somme van xdxxvj ponden parisis tvoorschreven  - ghereet ghelt met den halm -  

ij schele te  gotspennynck - xx schele voor een hoofcleet -  

ghehalmpt over erfve den xvj meye xvc lxxx  

In de marge  

Deze kerynghe van naerchede  is ghedaen by de weduwe van Pieter de Nuwelaere upden 

iiijde augusti xvc ene tachtentich ter presentie van burghmeesters ende schepenen ter bancke 

 

16 mei 1580 – Jan Adam koopt van Mathys de Nuwelaere en Maeyken - SAP 365 - Folio 209 

verso  

 



Jan Adam heift ghecocht tegen Mathys de Nuwelaere filius Mathys ende teghen Maeyken zyn 

wyf -  

xxvj roeden mersch ligghende inden Oosthouck metten zuutzyde Joos de Nuwelaere - de 

noortzyde Dries de Nuwelaere ende voorts rontsomme inde erfve van Joos voorseyt –  

omme de somme van xxiiij ponden parisis den hoop - ghereet ghelt  

Ghealmpt voorts over erfve den xvj in meye xvc lxxxx  

In de marge  

Deze kerynghe van naerchede is ghedaen by de weduwe van Pieter de Nuwelaere upden iiijde 

augusti xvc ende tachtentich ter presentie van burghmeesters ende schepenen ter bancke 

 

30 mei 1580 – Koop van hommelhof – Halmen – Folio 209 verso  

 

Den xxx in meye 

80 

Christiaen 

Fobert  

heeft ghecocht 

tegen Jacob Van 

deWalle ende 

Jakemynken, zyn 

huusvrouwe,  

onderhalf ghemet 

ene xl roeden 

landts,  

hommelhof zynde, 

ligghende in den 

Eeckhouck op 

den steenwech,  

emmers de pelcke 

zo die gheleghen 

es, de vier 

houcken ende de 

middelwaert, streckende zuud ende noort 

’t zuudhende de voorschreven steenwech,  

’t noorthende in de beke,  

d’oostzyde thommelhof van Ghelein Moenaert 

de westzyde thommelhof van Louys van Goesteene 

met de perssen ende de groeyende hommele daerup staende 

metsgaders ooc tmesch daerup ligghende, medegaende 



quicte erfve ende onbelast  

ghelast met ij schele parisis tjaers, Loys vande Goesteene, om lydynghe over ’t zelve Loys 

erfve  

omme de somme van 85 pond zeven schellynghen ende acht grooten vlaemsch, te betaelen ter 

erfvaertighen 

viij schele ter godtspennynck  

iiij schele parsiis voor den ghemeenen aermen,  

de lyfcoop ten laste van de blyvere 

ghealmpt over erfve ter presentie van de schepenen 

ter vierschare 

ten daeghe ende jaere als vooren 

 

5 juni 1580 – Clays Paesschenssone koopt van Boudewyn Boone en Cathelyne – SAP 365 – 

Folio 209 verso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vde juny xvc mxxx 

 

Clays Paesschenssone heift ghecocht teghen Boudewyn Boone ende Cathelyne zyn 

huusvrauwe -  

tderde van een huuse erfve ende cathelen staende in onse Vrauwe cruucewech - moortelvast - 

naeghelvast ende wertelvast -  

tusschen het huus van Cornelis Vermaerle  

folio 210 

ende thuus van Sanders Floor -  

omme de somme van drie ponden grooten vlaemsch tvoorseyde - te betaelen ter 

erfvachtighede –  

drie schele parisis te godtspenninck - xl schele parisis voor een hooftcleet -  

zes ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blvyere -  

Ghealmpt voors over erfve den vde juny xvc lxxxtich  

 

 



5 juni 1580 - Christiaen Mariaval filius Christiaen ‘koopt’ land  – SAP 365 – Halmen  

 

Vuyt crachte van letteren 

van decrete ghedecreteert in 

de raedt van Vlaenderen op 

tgoedt vande hoirs ende 

aeldynghen van wylen 

Mathys de Wickere  
in date van ellevensten july 

xvc lxxix,  

gheseghelt met een zeghele 

van rooden wasse op simple 

sterte  

ende onderteeckent by 

ordinantie van mijn heren 

vande raede gheordineert in 

Vlaenderen – hiernae, so ist 

dat Adriaen de Witte, 

huissier van de voornoemde 

Raedt in Vlaenderen  

vuyt crachte vande zelve 

letteren volghende de 

bevelen inde zelve letteren 

ghementioneert, verzochte 

an bailly, burchmeesters 

ende schepenen der 

voorseide stede van 

Poperynghe,  

te ontfanghen de ontherfvinghe van een partie van lande –  

groot zeven ghemeten, ligghende inden prochie van Sint Bertins binnen de kuere van 

Poperinghe voornoemd inde Hamhouck,  

den voornoemde hoirs ende aeldinghen toebehoorende –  

in pachte ghegheven by Pieter Lamelis, ghemeene ende onverdeelt – met ander landen –  

met Lambrecht Makereel,  

ende daer inne te erfvene met de roede van justicie – eenen Gheleyn Vermaerle ten prouffyte 

van Christiaen Mariaval filius Christiaen de welcken de voornoemde partie van lande af 

ghedecreteert heift inde voorschreven raedt van Vlaenderen  ende es op hem als laetst 

verhooghere ghebleven voor de somme van vijfvetzentich ponden schellinghen grooten - 

zuuver ghelt – volghende de voorseide bevelen ende verzoucken vande voornoemde huissier 

– vuyt cracht van de letteren van decrete  -  

zo hebben burghmeester ende schepenen de onterfvinghe hemlieden anghedraeghen – 

onterfvende met de roede van justicie de voornoemde Ghelein Vemaerle ten prouffyte van de 

zelven Chrispiaen Mariaval, voor de somme voorscreven te betalen terfvachtigheit, metgaders 

ix ponden te lyfcoope ten laeste van de blyvere  

Actum den xij july xvc lxxx ter presentie van burghmeesters ende schepenen in de vierschare  

 

8 juli 1580 – Verkoop van uit Antwerpen - Halmen  

 

Laurens vande Goosteene heift ghecocht  

jeghens Balthasaer van St. Pol  



over hem zelven, ende als procureur over Elisabeth  

zijn wettelicke huusvrouwe, alst blyckt by procuratie speciale ende irrovacable,  

ghepasseert voor burchmeesters ende schepenen vande stat van Antwerpen in date vanden 

xxvj de july xvc lxxxtich – gheseghelt met den zeghele van zaken der voorseide stadt in 

groenen wasse up dobbelen  sterte vuythanghende ende upde remploy gheteeckent Vande 

Meese  

te weten tzevenste deel vande huuse ende erfve ligghende inde Gasthuustraete  

daer Pieter deRoo teghenwoordich woonende es,  

streckende de voornoemde stede vande voornsoemde straete achterwaert tot derfve van de 

heere – doostzyde derfve van Pieter vanden Stechele ende westzyde derfve van Mahieu van 

Renynghe omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch tvoorseide –  

drie ponden parisis te lyfcoope –  

drie ponden parisis voorts gheemene aermen – al ten laste vanden blyvere 

Ghealmpt over erfve den viijde july lxxx tich  

 

11 juli 1580 – Jacob vande Coutter koopt van Pieter de Mol en Mayken – SAP 365 – Folio 

210 verso  

Den xj july lxxx 

 

Jacob de Coutter heift 

ghecocht jeghens 

Pieter de Mol ende 

jeghens Mayken zyn 

huusvrauwe 

Twee ghemeten 

elstlandts ligghende in 

twee parceelen in de 

Hellehouck –  

wannof deen parie 

groot es zeven 

vierendeel – streckende 

oost ende west met de 

oosthende op tlant van 

Maelen Govare – zuudt 

Chrispiaen Masselis 

ende de kercke van 

Onse Vrauwe – west 

den cooper -  van 

noorden Philips 

Quatghebeur – de 

taillie nu groyende van 

vier jaeren – erfve ende 

catheyl  

ende tander parceelken is groot een vierendeel – ghemeene met Pieter Denys ende Andries de 

Nuwelaere causa uxoris – strekcende metten noorthende opt elst van Joos Denys – van oosten 

ende zuuden relicta Ghelein Nulteel – van westen Jacob Beke – insghelycx erfve ende 

catheyle als vooren – de taillie nu ontbloot zynde –  

omme de somme van drientwyntich ponden grooten elck ghemet – zuuver ghelt voor zuuver 

goedt –  



iij schele vj deniers te godtspenninck – xviij ponden parisis te lyfcoope te betaelen half en half 

– xij ponden xij schele parisis voor een hooftcleet  - te beaelen de voornoemde   principalen 

coopt binnen xiiij daeghen – xxxij ponden grooten – vier ponden grooten te baefmesse ende 

de reste omme de vulle betalynghe te half maerte eerstcomemnde  

Ghealmpt voort ove erfve den xj july lxxx  

 

11 juli 1580 – Jacob vander Slype koopt van Jan Verschave en Margriete - SAP 365 - Folio 

210 verso  

 

Jacob vanden Slype 
heift ghecocht 

jeghens Jan 

Verschave ende 

Margriete zyn 

huusvrauwe een 

behuust hofsteeken - 

groot van lande 

onderhalf ghemet 

lants ofte daer 

ontrent  

ligghende inde 

Eedewaerthouck  
metten oostzyde 

Maillaert Verslype tzuuthende tBeleetstraetken - - de westzyde ende tnoorthende denzelven 

Maillaert -  

derfve ende catheylen - groene ende drooghe -  

staende upden voornoemde groote van lande -  

ende dat omme de omme de somme van xxv ponden x schele grooten -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm - ij schele vj deniers te godtspenninck -  

vj pond parisis voor tsvercoopers wyf een hooftcleet - iij ponden x schele te lyfcoope ten laste 

vande blyvere 

Ghealmpt voortz over erfve den xj jyuly lxxx  

 

18 juli 1580 – Sanders Floor koopt van Rpbert Ryssen - SAP 365 - Folio 211  

Den xviij july lxxx  

 

Sanders Floor 
heift ghecocht 

tghen Robert 

Ryssen ende 

jeghens 

Willemyne zyn 

huusvrauwe -  

een half hemet 

lants ende twee 

roen en half 

ligghende in den 

Haghebaerthouck -  

streckende metten westhende up lant van Jacob beke - toosthende opde TReninghelststraete - 

de noortzyde mynheer Henderyck Ghysebrecht ende zuutzyde Jan van Zuutkercke -  



omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch - tvoorschreven ghereet met den halm - j 

schele vj deniers te godtspenninck - xl schele parisis te lyfcoop -  

Ghealmpt over erfve den xviij july lxxx 

  

18 juli 1580 – Sanders Floor koopt van Jan van Zuutkercke en Jaquemine  - SAP 365 - Folio 

211  

 

Sanders 

Floor heift 

ghecocht 

t'eghen Jan 

van 

Zuutkercke 

ende 

Jaquemyne 

zyn wyf -  

een half 

ghemet 

ende twee 

roen en half 

lants 

ligghende 

inden 

Haghebaerthouck -  

streckende meten oosthende upde Reninghelststraete - twesthende tlant van Jacob Beke -  

de zuutzyde de kynderen Clays van Zuutkercke - de noortzyde derfe vande cooper -  

Item noch tvierde van een lynne ende xxv roen landts ligghende inden zelven houck - 

ghemeene met de kynderen van Loys van Zuutkercke - ende de weese van Jan van Segghele - 

de oostzyde de kynderen van Loy voorseyt - twesthende de Reninghelststraete -  

omme de somme van vyf ponden grooten tvoorseyde te betaelen - ghereet ghelt met den halm 

- j schele vj deniers te godtspenninck - v pont parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere -  

xx schele voor hooftcleet van svercoopers wyf -  

Ghealmpt over erfve den xviij jyly lxxx 

 

18 juli 1580 – Alaert Beuwaere koopt van Jacob Polck en Cristyne - SAP 365 - Folio 211  

 

Alaert 

Beuwaere 

heift 

ghecocht 

jeghens 

Jacob Polck 

ende 

Cristyne 
zyn 

huusvrauwe 

-  

een half 

ghemet 

zaylandt 



ligghende inden Schoudemonthouck –  

betnoort over de Casselstraete - toostzyde de weduwe van Jan Stilte - de westzyde Chrispiaen 

de Berch - um suis - tzuuthende opde Casselstraete –  

ghelast zyn advenant in twee ghemeten in xiiij bunderen evenen tsjaers den heere -  

ende voots de helft int byleven vanden weduwe van Jan Makeblyde -  

omme de somme van thien ponden grooten vlaemsch tvoorseyde ghereet ghelt met de halm -  

ij schele vj deniers te godtspenninck - xl schele parisis voor een hooftcleet ten laste vande 

blyvere  

Ghealmpt over erfve den xviij july lxxx 

 

1 augustus 1580 – Jacob Deroo koopt van Jan Valmaere en Jaeneken - SAP 365 - Folio 211 

verso  

 

 

Den jste augusti 

lxxx 

Jacob Deroo 

filius 

Chrispiaens 
heift ghecocht 

jeghens Jan 

Valmaere ende 

Jaeneken zyn 

huusvrauwe  

tderde van j 

ghemet ende xxij 

roeden landts 

ligghende inde 

Lyssenthouck - 

metten 

westhende inde 

beke - van noorden ende zuuden Mahieu Vramboult filius Mahieu - toosthende daeldynghen 

van Pieter vande Peperstraete -   

omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch - tvoorschreven - te betaelen ghereet ghelt 

met den halm -  

j schele vj deniers te godtspenninck - vj pond vj schele voor svercoopers wyf een hooftcleet - 

vy ponden xv  schele parisis te lyfcoope ten laste vande blvyere -  

tzelve lant is verhuert Caerle Ghyselen noch drie jaeren voor xij ponden parisis tsjaers de 

jaerschaere  - lxxx pond ten profyte vande cooper  

Ghealmpt over efve den jste augusty lxxx 

 

1
ste

 augustus 1580 – Jacob Deroo koopt van Jan Valmaere - SAP 365 - Folio 211 verso  

 

Jacob Deroo filius Chrispiaens heift ghecocht jeghens Jan Valmaere –  

als procureur over Pieter Platevoet ende Joryne Hallyncx zyn huusvrauwe -  

als blyckt by procuratie speciale ghepasseert voor schepenen vanden heerlichede van 

Wenixhouc in date vande jse oust xvc lxxx -  

gheseghelt met drie seghelen up dobbel steerte vuythanghende ende upden remploy 

gheteekent Jan van Ryspoort -  

te weten tderde van j ghemet ende xxij roeden landts ligghende inde Lyssenthouck metten  



westhende 

inde beke - 

ende 

volghende 

inde 

voornoemde 

halm -  

omme de 

somme van 

zes ponden 

grooten 

vlaemsch 

tvoorseyde 

ghereet ghelt 

-  

 j schele vj 

deniers te 

godtspenninc

k - vj pond vj 

schele parisis 

voor een hooftcleet  voor de huusvrauwe vande cooper -  

vyf ponden xv schele parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere ende voort verheurt als voren  

inde voorgaende halm -  

Ghealmpt over erfve den jste augusyt lxxx  

 

8 augustus 1580 – Gillis van Sint Pol koopt van Baltahzar van Sint-Pol  – SAP 365 – Folio 

211 verso  

 

Den viij 

augusty xvc 

lxxx  

 

Gillis van 

Sint Pol heift 

ghecocht 

jeghens  

Balthazar van 

Sint Pol  

ten jsten over hem zelven end als procureur ende machtich over Elizabeth Boultz zyne 

wettelicke huusvrauwe -  

als blyckt by procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor burchmeesters ende 

schepenen der stat van Antwerpen  

in date vanden xxvj july xvc tachtentich gheseghelt met de zeghele van zaken der voorseide 

stat vuythanghende up dubelen steerte  

ende upde remploy gheteekent Vander Meese -  

te wetene drie ghemeten l roede onder gherstlant ende zaylandt ligghende inden Hellehouck 

int compangie onder de catheylen van Jacob van Bethleen –  

streckende metten noorthende an thelst vande gasthuuse - de oostzyde an thelst van de Ste. 

Eloys Ghilde  - de westzyde ande kercke van Onse Vrauwe  ende Jan Nol met zyn 

complyssen -  



omme de 

somme van 

xxvij grooten 

den hoop - iij 

ponden parisis 

voor den 

aermen - voor 

svercoopers 

huusvrawue x 

ponden parisis 

voor een 

hooftcleet - den 

lyfcoop ten 

laste vande 

blyvere -  

Item noch drie 

vierendeel 

xxxtich roen 

lants ligghende 

inden 

Haeghebaertho

uck -  

de noortzyde an 

tlant vande 

kynderen van 

FransMoenaert - de zuutzyde tlant van Gillis de Berch ende Gheleyn Huughe huert -  

omme de somme van zes ponden xiij schele liij deniers grooten - tvoorseyde –  

iij ponden parisis te lyfcoope - xx schele parisis voor den aermen -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm - 

Ghealmpt voorts over erfve den viij augusty lxxx  

 

8 augusti 1580 – Verkoop van uit Antwerpen - Halmen – SAP 365 – Folio 212  

 

Lauwys vande 

Goosteene heift 

ghecocht  

jeghens 

Balthasaer van 

St. Pol  

over hem 

zelven, ende als 

procureur over 

Elisabeth  

zijn wettelicke 

huusvrouwe, 

alst blyckt by 

procuratie 

speciale ende 

irrovocable,  

ghepasseert 



voor burchmeesters ende schepenen vande stat van Antwerpen  

in date vanden xxvj de july xvc lxxxtich – gheseghelt met den zeghele van zaken der 

voorseide stadt in groenen wasse up dobbelen  sterte vuythanghende  

ende upde remploy gheteeckent Vande Meese  

te weten tzevenste deel vande huuse ende erfve ligghende inde Gasthuustraete  

daer Pieter deRoo teghenwoordich woonende es,  

streckende de voornoemde stede vande voornoemde straete achterwaert tot derfve van de 

heere – doostzyde derfve van Pieter vanden Stechele ende westzyde derfve van Mahieu van 

Renynghe omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch tvoorseide –  

drie ponden parisis te lyfcoope –  

drie ponden parisis voorts ghemeene aermen – al ten laste vanden blyvere 

Ghealmpt over erfve den viijde july lxxx tich  

 

8 augusti 1580 – Verkoop van uit Antwerpen - Halmen – SAP 365 – Folio 212 verso  

 

Lauwys 

vande 

Goosteene 

heift ghecocht  

jeghens 

Balthasaer 

van St. Pol  

over hem 

zelven, ende 

als procureur 

over 

Elisabeth  

zijn 

wettelicke 

huusvrouwe, 

alst blyckt by 

procuratie 

speciale ende irrovacable,  

ghepasseert voor burchmeesters ende schepenen vande stat van Antwerpen  

in date vanden xxvj de july xvc lxxxtich – gheseghelt met den zeghele van zaken der 

voorseide stadt in groenen wasse up dobbelen  sterte vuythanghende  

ende upde remploy gheteeckent Vande Meese  

te weten de helft van vyf vi-yerendeel elstlandt - erfve ende catheyeln - liggehnde in een 

parceel van twee ghemeten en half inden  Eeckhouck -  

ghemeene met Pieter van  Stigghele ende de kynderen Clays van Sint Pol -  

ende dat omme de somme van acht ponden j schele viij deniers ghrooten - voor svercoopers 

huusvrauwe viiij pnd parisis voor een hoofcleet -  

voor de roupere xxx schele parisis te lyfcoope - viij pond parisis iiij pond parisis voor den 

aermen al ten laste van de blvyere -  

Ghealmmpt den viij augusty lxxx  

 

8 augustus 1580 – Fransoys Merleede koopt van Balthasar van Sint  Pol ) SAP 365 - Folio 

212 verso  

 



Fransoys Merlevede 

heift ghecocht jeghens 

Bathasar van St. Pol 

over hem zelven ende 

als procureur over 

Elisabeth zyn 

huusvrauwe -  

alst blyckt by procuratie 

specialle ende 

irrevocable - 

ghepasseert voor 

burchmeesters ende 

schepenen vande stadt 

van Antwerpen -  

in date vande xxvj jyly lxxx gheseghelt met de zeghele van zaken der voorseide stede -  

met een seghele in groene wasse up dubbel sterte vuythanghende ende upde remploy 

gheteekent Vande Meese -  

een half ghemet merschlandt ligghende inden Eeckhouck rontsomme int landt van Jacob  

Loodyck -  

omme de somme van derthien ponden grooten tvoorschreven ghereet ghelt met den halm -  

drie ponden parisis voor den aermen - drie pond parisis voor svercoopers huusvrauwe een 

hooftcleet ende den lyfcoop ten laste vande blvyere  

metgaders extraordinaire halm van desen coop -  

Ghealmpt over erfve den viij augusty  

In de marge  

Dese kerynghe is ghedaen by Alaert de Roode  upden xxviij september xvc lxxx -  

ter presentie van burchmeesters ende schepenen ter vierschare  

 

8 augustus 1580 – Fransoys Merlevede koopt van Balthasar van Sint Pol - SAP 365 - Folio 

212 verso  

 
 

Fransoys Merlevede heift ghecocht jeghens Bathasar van St. Pol over hem zelven ende als 

procureur over Elisabeth zyn huusvrauwe -  

alst blyckt by procuratie specialle ende irrevocable - ghepasseert voor burchmeesters, 

schepenen vande stadt van Antwerpen -  

in date vande xxvj jyly lxxx gheseghelt met de zeghele van zaken der voorseide stede -  

met een seghele in groene wasse up dubbel sterte -  

vuythanghende ende upde remploy gheteekent Vande Meese -  

 te weten vy vierendeel elstlandt erve ligghende inden Lyssenthouck - inde Wstbrabant - 

metten oostzyde an thelst vande aeldynghen van Jan Cabillau -  



de noortzyde ende zuuthend thelst vande aeldynghen van Jacob Hazebaert -  

omme de somme van xviij ponden grooten tgheemt - tende mate tende ghelde -  

te bhetalen ghreet ghelt met den halm -  

drie ponden parisis voor den ghemeenen aermen - drie pond parisis voor svercoopers 

huusvrauwe een hooftcleet  

ende den lyfcoop 

ten laste vande blvyere  

metgaders extraordinaire halm van desen coop -  

Ghealmpt over erfve den viij augusty  

In de marge  

Dese kerynghe is ghedaen by Alaert de Roode  upden xxviij september xvc lxxx -  

ter presentie van burchmeesters ende schepenen ter vierschare  

 

8 augustus 1580 – Halmen – SAP 365 – Maanschijn - Folio 213 

 

Eloy 

Merlevede  

heift 

ghecocht 

jeghens 

Baltazar van 

St. Pol over 

hem zelven  

ende als 

procureur 

over Elisbeth 

zyn 

huusvrauwe 

by crachte 

vant voornoemde procuratie inde voorgaende halme vermelt  

te weten een ghemet elstlandt ligghende inde Helhouck int Maenschyn – erfve ende catheyl –  

Streckende metten northende int waterloop – de oostzyde teghens thelst van Pieter Denys – de 

westzyde teghen tzelve vande gasthuuse  

Ghelast in thoofmanschip van Pieter Denys naer zyn advenant –  

Ende dat omme de somme van zeventhien ponden grooten tvoorschreven te betaelen ghereet 

ghelt met den halm  

Drie ponden parisis voor den ghemeenen aermen –  

drie ponden parisis voor de huusvrouwe van vercoopere voor een hooftcleet – 

xxiiij ponden zes schelle parisis voor lyfcoope –  

ghealmpt over erfve de viijste augusty lxxx 

In de marge  



Dese kerynghe is ghedaen by Alaert de Roode  upden xxviij september xvc lxxx -  

ter presentie van burchmeesters ende schepenen ter vierschare  

 

12 september 1580 – O.L. Vrouwekruis – Halmen – SAP 365 

 

Clays 

Pieskenszone  
heift ghecocht 

jeghens Jan 

Markey als 

procuruer over 

Boudewyn De 

Puydt  ende 

Mayken zyn 

huusvrauwe   

alst blyckt by 

procuratie 

speciale ende 

irrevocable 

ghepasseert voor burghemeesters ende schepenen vander stede van Poperynghe - in date van 

de xijste van september xvc lxxx tich  - te weten tderde van een huuse, erfe ende cathelen 

staende in onse vrauwe cruucewech – mortelvast, naeghelvast ende wertelvast tuschen huus 

van Cornelis Vermaerle ende Sanders Floor –  

Omme de somme van drie ponden grooten vlaemsch tvoorschreven te betaelen de helft 

ghereet met den halm ende de reste ter erfvachtigheyt – iiij schele te godspenninck – xl schele 

voor een hooftcleet – vj penninghen parisis te lyfcoope ten alste vande blyvere 

Ghealmpt over erfve ut supra  

 

12 september 1580 – Pieter Metsu koopt van Jan Lammoot en Jaeneken - SAP 365 – Folio 

213  

 

Pieter Metsu 

heift 

ghecocht 

jeghens Jan 

Lammoot 

ende 

Jaeneken 

zyn 

huusvrauwe 

– 

 Vyf lynnen 

landts ligghende inden Lyssenthouck stcfkende metter oostzyde ende zuuthende ende 

noorthende jeghens tlandt van Gillis Metsu – de westzyde tlandt vande coopere –  

Omme de somme va n derthien ponden x schele grooten tghemet met den halm – iij schele 

parisis voor een ghodtspenninck – vj pond zes schelle voor een hoofcleet ende den lyfcoop ten 

laste van de blyvere  

Ghealmpt  voorts over erve den xij september lxxx  

 

 



19 september 1580 – Christiaen Zanneken koopt van Jacob Zanneken en Cathelyne - SAP 365 

- Folio 213 verso  

Den xix septembris lxxx 

 

Christiaen Zanneken ende 

Christiaen voorseit als voocht 

vande kynderen van Gillis de 

Berch filius Jans -  

heift ghecocht jeghens Jan 

Beyens als procureur over Jacob 

Zanneken ende Cathelyne zyn 

huusvrauwe -  

als blykt by twee distynte 

procuratie wannof deene 

ghepasseert voor Anthoine 

Jonneet juge generael ende 

president vande justicie vande 

stadt van  Kalis ende voor twee 

conincklicke notarissen der 

voorseyde stadt van Kalis upde 

vyfsten septembris xvc lxxx -  

gheteeckent J. de Verlynck ende 

Claude Genef   

gheseghelt metten conyncklicke 

seghele up dobbelen steerte in 

rooden wassse vuythanghende  

by welcke procuratie de 

voornoemde Cathelyne machtich 

maekt den voornoemde Jacob 

Zanneken hueren man -  

hem gevende vulcommen macht 

ende auctoriteyt omme 

generalyck ende specialick e 

alieneren ende vercoopen al zulck partyen van goedynghen als hem goedt vynden zal  

ende van den procureur in zyn stede te stellen omme tzelve in zyn absentie te vulcommen 

ghelyckewys hy in persoone zoude moghen doen -  

vuyt crachte van welcke procuratie de voornoemde Jacob den voorschreven Jan Beyens 

machtich maekt hem by dan ghevende auctoriteyt -  

ende special bevel deser naervolghende partyen vuter naem vnde voorschreven Cathelyne zyn 

huusvrauwe ende over hem als procureur te onterfven ende de voorseide Chrispiaen Zanneken  

cum suis daer in als cooper te erfvene -  

ten anderen blyvende by procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor burchmeesters 

ende schepenen vande stede van Poperinghe in date van xiij septembris xvc lxxx -  

geheseghelt met den zeghele van zaken der voorschreven stede ende opden remploy 

gheteekent Mazeman -  

te weten tvyfste van twee lynnen xxtich roeden landts ligghende upde Overdam ter 

madelstede  metsgaders vyfste van de huuse ende brauwerie - 

upgaende ende draeghende boomen daerup staende ghemeene met zyn broeders ende zusters  

- streckende van vooren upden Overdam - achterwaert up de beke - doostzyde derfve van 

Jacob Wydoot - de westzyde jeghens derfve vande cooper –  



ghelast zyn advenant in liiij schel ii deniers parisis tsjaers over overdamsche schult -  

Item noch tvde van vyf ghemeten j lynnen xj roeden landts ligghende zuudt vande voorseyde 

hofstede inden Haeghebaerthouck  -  

metgaders tvde vanden poort brugghe ende upgaende boomen daer up staende ghemeene als 

vooren -  

streckende metten zuuthende upde Belstraete - tnoorthende de beke - doostzyde de kercke van 

Onse Vrauwe ende de kynderen Clays van Burcken - de westzyde jeghens tkint van Steven 

Caenen -  

omme de somme van vier mael twintich zeven ponden derthien schellynghen acht 

pennynghen grooten -  

tvoorschreven te betaelen ghereet met en halm -  

tweeen twintcih ponden derthien schellynghen acht penninghen grooten ende de reste vande 

voornoemde somme naer de coop ghehouden ter memorie ter rente - den pennynck zesthiene 

upt voorschreven goedt -  

welcke rente losselick waert by een pondt grooten - den penningh xvj - seffens -  

welcke rente cours hebben zal ten laste van de coopers vande date vande halm voor waerts -  

iij schele te godtspenninck - den lyfcoop ten laste vande blyvere -  

Ghealmpt voorts over erfve  

 
Den xix septembris lxxx -  

 

19 september 

1580 – 

Mattheus de 

Fieulx koopt 

van Kaerle 

de Keyser en 

Boudyne - 

SAP 365 - 

Folio 214   

 

Mattheus de 

Fieulx heift 

ghecocht 

jeghens 

Kaerle de 

Keyser ende 

Boudyne zyn 

huusvrauwe  

twee 

ghemeten 



zaylants ligghende idnen Hellehouck metgaeders de groene cateylen daerup staende in twee 

perceelen -  

teerste streckende met de westzyde jeghens tlant van Clays Taluwe - tnoorthende de kynderen 

van Maerten Clays  - doostzyde de voornoemde Clays Taluwe –  

tandere streckt metten noorthende an tlandt van Pieter Makeblyde - de westzyde Matheus 

Taluwe -  

omme de somme van twaelf ponden zeventhien schellyngen zes grooten vlaemsch tghemet - 

tende mate tende ghelde -  

te betaelen ghereet ter effachtigheyt - zes ponden parisis voor svercoopers xyf een hooftcleet -  

drie ponden parisis en prouffyte vande ghemeenen aermen van Ste. Bertens -  

twee schellinghen te godtspenninck  - ende neghen ponden parisis te lyfcoope tvoorschreven 

goedt es ghelast in een huer van vier jaeren voor de somme van achttien ponden parisis tsjaers 

den hoop - zuuver ende onbelast  

Ghealmpt over erfve den xix septembris lxxx  

 

19 september 1580 – Loys vande Goesteene koopt van Clays Melis en Caerle - SAP 365 - 

Folio 214  

 

Loys vande 

Goesteene heift 

ghecocht jeghens 

Clays Melis ende 

Caerle zyn 

huusvrauwe -  

tvjde van een 

ghemet preter 

xxiiij roen emmers 

de plecke alzo die 

gheleghen is -  

de vier houcken 

ende de 

middelwaert - ligghende inden Eeckhouck -  

ghemeene metten cooper - van oosten Jan Christiaen - van zuuden Gregorius Cloribus - van 

westen Pieter Everaert -  

omme de somme van vyf ponden grooten vlaemsch - ghereet ghelt - tvoorschreven  -  

ij schele de godtspenninck - zes ponden voor svercoopers wyf een hooftcleet -  

dertich schellinghen voor den ghemeene aermen - xv pond parisis te lyfcoope -  

ghelast in een huer volghende zeker pachtbrief van oudts ghemaeckt -  

Ghealmpt over erffe - xix septembris xvc lxxx  

 

19 september 1580 – Maillart vander Slype koopt van Jacob vander Slype - SAP 365 - Folio 

214 

 

Maillaert 

Vander Slype 

heift ghecocht 

jeghens Jacob 

vander Slype  

een ghemet 



landts ligghende inden Eedewaerthouck - emmers de plecke alzo die gheleghen is metten 

oostzyde tlandt van Jan de Conynck -  

tzuuthende upt straetken - de westzyde den cooper - de noorthzyde voornoemdeJan de 

Conynck -  

omme de somme van xv ponden grooten tvoorschreven ghereet ghelt met den halm -  

ij schele vj deniers te gotspenninck - zes ponden zes schellinghen voor eenen pot wyns -  

ghelast in zyn advenant van xij ponden tsjaers gheldende de Magdaleene - 

Ghealmpt over erfve  

 

 
 

19 september 

1580 - SAP 365 

- Folio 214 

verso  

 

Maillaert 

vander Slype 

heift gehcocht 

als voocht 

vande kynde 

Clays 

Merlevede -  

jeghens 

Maillaert vande 

Eeenoode filius 

Jans ende 

jeghens 

Cristyne zyn huusvrauwe – 

tderde van ij lynnen ende lviij roen landts ligghende inden Eedewarthouck -  

ghemeene met de weese van Frans Metsu ende Christiaen Vereenoode filius Jans -  

streckende metten oostzyde ende westzyde ande erfve vande voorschreven weeze - 

tzuuthende tBeleetstraetjen - tnoorthende teghen derfve van Jan Valcke -  

omme de somme van acht ponden vj schele viiij deneirs grooten  - tvoorschreven ij schele vj 

deniers te godtspenninck - drie ponden parsiis te lyfcoope ten laste vande blyvere  

Ghealmpt over erfve den xix septembris xvc lxxx 

 

19 september 1580 - SAP 365 - Folio 214 verso  

 

Pieter van Burcken presenteert hem tordinaere daeghen van de halme in de vierschare omme 

alzulcken halm te ontfanghen van meester Mahieu de Pours als hy jeghens hem ghecocht heift  

actum ter presentie van schepenen te vierschare - den xix septembris lxxx  



 

 
   

26 september 1580 – Zaailand in de Lyssenthoek – Halmen - SAP 365 - Folio 214 verso  

 

Den xxvj 

inseptember lxxx 

Eloy Merlevede  

heift ghecocht 

jeghens Mahieu de 

Berch ende teghen 

Christyncken zijn 

wyf,  

vier lynnen zaylandt 

ligghende inden 

Lyssenthouck  

emmers de plecke 

alzo die gheleghen 

es ten vier houcken 

ende de 

middelwaert 

streckende metten 

zuuthende tland van Jacob Loodynck,  

westzyde tlant van Pieter Verschave ende de kercke van Onsen Vrauwen – doostzyde tlant 

van Marcx de Meulenaere –  

tnoorthende jeghens twaterloop ende dat omme de somme van neghenentwyntich ponden 

grooten tvoorseide te betaelen ghereet ghelt met den halm  

iij schele parisis voor een godspennynck 

twee ducaten in spetie voor tsvercoopers wyf een hooftcleet 

acht ponden parisis te lyfcoope 

ghealmpt voorts over erfve zuuver goedt ende onbelast voor zuuver ghelt 

den xxvjste in septembre xvc lxxx  

 

2 oktober 1580 – Jan Winnock koopt van Rogier van Ghendt en Jaquemyne - SAP 365 - Folio 

214 verso  

 

Den tweeden octobris 

xvc lxxxx 

Jan Winnock heif 

ghecocht jeghens 

Rogier van Ghndt ende 

jeghens Jaquemyne zyn 

huusvrauwe  



een behuusde 

hofsteede 

staende in 

tBogaertstraet

je -streckende 

van vooren 

tstraetje  - 

actherwaert 

totter erfve 

van de 

weduwe van 

Jan van Hee - 

De zuutzyde 

jeghens de kinde van Jan Baert - de westzyde derve van Robert Mmahieu –  

metgaders den helft vande ghevele staende tusschen de huuse vanden kynderen van Jan Baert 

ende de voorschreven hofstede -  

mortelvast - naeghelvast ende cavelvast -  

de plecke also die gheleghen is -  

omme de somme van twaelf ponden grooten vlaemsch - te betaelen zes ponden grooten 

ghereet met den halm -  

ende voorts by twee ponden grooten ghereet met den halm -  

ende ij schele parisis te godtspenninck ende zes ponden parsiis te lyfcoope -  

ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve den ijde octobris xvc lxxx 

 

2 oktober 1580 – De Wailly koopt hofstede met hommelhof - Halmen  

 

Anthonis de 

Wailly,  

heeft ghecocht 

jeghens Rogier 

van Ghendt ende 

jeghens 

Jacquemyne zyn 

huusvrouwe,  

een behuusde 

hofstede  

up de 

Yperstraete, 

groot van lande 

drie vierendeel 

emmers den hoop,  

de vier houcken 

ende middelwaert,  

met den huusen, 

keete ende 

hommelperssen 
daerup staende 

streckende van den voorschreven straete achterwaert totten Cleene Brugghestraete 

doostzyde langhs een cleene zytstraetken  



de westzyde de cooper voorschreven  

omme de somme van een hondert ende tweeendertich ponden grooten vlaemsch  

tvoorseyde te betaelen zeven ponden innende met de erfvachtighede    

Ende tweeendertich ponden grooten voor tprincipaele van een losrente in payement zynde, 

boven dien moet den vercooper nemen in payement ende betalynghe tcosten cedemen, 

bedraeghen drie en tsestich ponden grooten vlaemsch, de reste over de vulle betalinghe noch 

bedraeghende dertich ponden grooten vlaemsch met den coop –  

Den vercooper betalende deen helft st Jansmisse midtssomers, int jaer lxxxi ende dander helft 

ten baefmisse daer naer int zelven jaer, -  

Iiij schele vi deniers godtspenninck, -  

Twee dobbele ducaten voor een hooftcleet -  

Ende lijfcoop ten laste van de blijvere 

Ghealmpt vort over erfve den ijde octobris xvc lxxx 

 

 

Los blad 

 

Also Jan Jacobssone met consorten van burchmeestes ende schepenen vanden stede van 

Poperynghe te copen gheseelt heift  

een huus erfve ende catheilen toebheoorende Gheleyn de Rode -  

groot van erfe xij roeden lants ofte daer ontrent daer den voornoemde debituer overleden es 

op den coutere -  

doostayde daeldinghen van Jacob maes dodue - de westayde thuusvan joos van Breys ende 

tvoorhooft op de straete -  

omme daer anne te verhaelen de somme van vier ponden grooten vlaemsch geondempneerde  

schult van goeden gheleenden ghelde ende de wettelicke costen -  

ende naer dien ghebrant zyn drie kerssen - zoo heift den voorneome jan tselve goet erfve end 

catheilen -  

ghestelt met de laetste kersse op vyf ponden grooten vlaemsch ende drie schele parisis voor 

een  gotspenninck - al ghereet ghelt  

ende op hem ghebleven als meest biedend ende laetste verhoghende te presentie van den 

balliu als heere  

actum dese xvij septembris xvc tachtnetich  

torconde my als wetschepen - Conynck - 1580  

Ghealmpt over erfve byden raet van justicie upden xxxj dach van octobre xvc lxxx ter prsentie 

van burchmeesters ende scheenen ter vierschaere  

 

2 oktober 1580 – Anthonis de Wailly koopt ook dee grond  - SAP 365 - Folio 215 

 

Anthonis de Wally 

heift  ghecocht 

jeghens Mallaert 

Buuck ende 

Mayken zyn 

huusvrauwe -  

tuschtste deel 

vander erfve onder 

thuus daer de voornoemde Anthuenis woonachtich es opde Nieuwe Maerckt  

ende dat omme de somme van xxxij ponden ende viij schele parisis te betaelen ghereet ghelt 

met den halme  



Ghealmpt voorts over erfve den ijde octobris xvc lxxx 

 

 
 

10 oktober 1580 – Loys vande Goesteene koopt van Ghelein Sherjanssone - - SAP 365 - Folio 

215 verso  

 

Loys vande 

Goesteene heift 

ghecocht jeghens 

Ghelein 

Sherjanssone filius 

Gheleins  

onderhalf ghemet 

ende thien roen 

elstlandt - erfve 

ende catheyl 

ligghende inden 

Helhouck - daer de 

compangie pit in 

staet –  

metten westhende 

jeghens thelst vande 

cooper -  

de noortzyde ende 

toosthende thelst  vande gasthuuse - tzuuthende an tlandt vande cooper voorseyt  

Item noch een hafl ghemet ende xl roen elstlandt ligghende inden Hamhouck - erfve ende 

catheyl meten oostzyde an tlandt van de heere -   

Omme de somme van xij ponden grooten tghemet  - bedraeghende tsamen twee ghemeten 

ende L roeden  - ghereet ghelt met den halm -  

zes ponden parisis voor een pot wyns voor den vercooper - iij ponden parisis voor den 

ghemeenen aermen -  

den lyfcoope ten laste vande blyvere -   

Ghealmpt voorts over erfve den xde octboris xvc lxxx 

 

17 oktober 1580 – Pieter Dehaene koopt van Guillaume Makereel en Mayken - SAP 365 - 

Folio 215 verso  

 

Pieter Dehaene heift ghecocht teghen Guillaume Makereel ende teghen Mayken zyn 

huusvrauwe -  

een half ghemet preter twee roeden gherslant metgaeders alle groene catheylen daer up 

staende - gheleghen inde hofstede daer Ghelein Butseraen overleet -  

ligghende inden Hellehouck –  



streckende 

mette 

nnoorthende 

jeghens tlant 

van Gillis van 

Ste. Pol - 

doostzyde tlant 

van Jooris 

Baert - 

tzuuthende 

inden beke - de 

westzyde Jacob 

Butseraen  

Item noch een 

vierendeel 

zaylants 

ligghend inden 

zelven houck 

in een meerder 

stick -  

streckende 

mette 

nhoorthende an tlant van Frans Tant - de westzyde Cornelis Henderick - tzuuthende jeghens 

de dreve wannof thalf vuten ghelast es int byleven vande weduwe van Ghelein Butseraen -  

omme de somme van zeven ponden thien schele grooten tvoorschreven te betaelen - ghereet 

ghelt met den halm –  

dit goedt es ghelast in principael met dertich ponden parisis de welcke werden scoopers laste 

boven de verhaelde somme -  

iij schele parisis voor een godtspenninck - iiij pond parisis voor vercoopers huusvrauwe een 

hooftcleet ende acht ponden parisis te lyfcoope ten laste van de blyvere -  

handt an tvoornoemde goedt te slaene te half maerte naerstcommende in jaer xvc lxxxj -  

Ghealmpt voorts over erfve den xvij octobris lxxx 

 

17 oktober 1580 – Willem Kestyn koopt van Mahieu Steven en Maentke - SAP 365 - Folio 

216  

 

Willem Kestyn 

heift ghecocoht 

teghen Mahieu 

Steven ende 

teghenMaentken 

zyn wyf -  

een huus metter 

erfve staende 

inde 

crombekestraete - 

- 

streckende van 

vooren ter straete  

- achterwaert 



totten erfve van Ghelein de Bysere - de zuutzyde derfve van de voornoemde Mahieu –  

ende dat omme de somme van zeven ponden grooten ghereet ende voorts alle half jaer een 

pondt grooten tot de vulle betalinghe –  

in verzekerthede vande payementen - zo verbyndt de cooper tzelve huus - alzoot staet in 

svercoopers handen -  

xj schele vj deniers voor een godtspenninck ten laste van de blyvere -  

Ghealmpt voorts over erfve den xvij de octobris lxxx 

 

17 oktober 1580 – Hoeve in de Lyssenthoek – Halmen  

 

Francoys Lebbe 

filius Pieters  
heift ghecocht 

teghen Jacob de 

Berch filius Gillis,  

een behuusde 

hofstede, erfve ende 

catheyl –  

mortelvast, 

naeghelvast, 

cavelvast ende 

wertelvast, groene 

ende drooghe –  

ligghende inden 

Lyssenthouck –  

vuytgheweerdt ende 

ghereserveert het 

huus daer Jan 

Pletsy inne woondt 

vanden ganck 

westwaert – 

metgaeders de 

poorte, twee stallen, 

enen ouden 

appelboom ende 

eene keersseboom 

ande aelgreppe,  

groot van lande de voorseide hofstede acht ghemeten onder gherstlandt ende zaylandt 

ligghende in diverssche parceelen –  

eerst ter hofstede drie ghemeten preter xxvtich roeden streckende metten zuuthende den 

doostzyde an tlandt van Pieter van de Stichele – de westhende tlandt van Jacob Loodyck, 

tnoorthende int waterloop 

Item noch vier lynnen ghenaempt de Teghelare – streckende metten westzyde inde 

Westouterstraete – noort Jacob Loodyck 

Item noch een ghemet ende zes roeden zaylant ghenaempt Bryckers hofstede – streckende 

metten noorthende an tlandt van Jacob Loodyck – doostzyde tlant van Jan Wanten  

Ende noch twee ghemet ende een lyne onder merschlandt ende zaylant ligghende inde zelve 

houck  

De noortzyde tlant van Toussain Deneren causa uxoris – doostzyde tlant van Jan van Hee – 

tzuuthende int waterloop 



Ghelast tvoorseide goedt in een losrrenthe van achtien ponden aprisis tsjaers – de penninck 

xvj – ten prouffyte van meester Jacob Caenen – jae, noch in xij ponden parisis tsjaers 

losrenthe – de penninck xvj – competerende Matheus de Fieuls ende dat omme de somme van 

dertich ponden ende vijf schellynghen grooten elck ghemet  

Tende mate, tende gheld – te betaelene ghereet ghelt met de halme – de somme van 

zevenentvichtich ponden grooten de voorschreven laste up voorseyde goedt ligghende 

payment zijnde op de principaele coop ende de reste meer bedraeghende van voorschreven en 

zal de cooper houden te rente losselick de pennynck zresthiene – wannof hy tverloop 

ghehouden wert de vercooper te betaelen van drie maenden te drie maenden 

Dies es voorwaerde ende besprek dat de vercooper zal mueghen coomen inde keukene zijn 

leven lanck gheduerende ende moet ghebruucken een half ghemet gherslant met al dat er up 

staet zonder daer vooren yet te gheven  

Dies moet hy ghehouden de zelve keuckene te onderhouden vande 

 osyc nederwaert – 

boven desen zal hy 

vercooper moghen 

tassen idne schuere 

vijf hondert 

vruchten zonder zijn 

cost ende houdt 

noch vuyt vier 

abeelkens ende twee 

halmkens staende 

bachten huuse – vj 

schele parisis voor 

een godtspennynck 

– xij ponden parisis 

voor de vercooper – 

twyntich ponden 

parisis te lyfcoope 

ten laste vande 

blyvere 

 

 

Ghealmpt voorts over erfve den xvijde octobris xvc lxxx  

 

24 oktober 1580 - SAP 365 - Folio 216 

verso  

 

Den xxiiij octobris lxxx 

Ghelein Quatghebeur filius Maillaert 

heift ghecocht teghen Jan Tant filius 

Jans ende jeghens Jacquemyne zyn 

huusvrauwe -  

tderde van twee lynnen ende xliiij 

roeden laandts ligghende inden 

Hipshouck in een parceel van vyf 

lynnen ende derthien roeden landts - 



ghemeene met de weduwe van Karle Tant ende tkyndt van Malen Tant -  

doostzyde Sanders Floor - de westzyde tvoorseide kyndt van Malen Tant -  

omme de somme van drie ponden thien schellen grooten ghereet ghelt met den halm -  

iiij schele te godtspenninck - xl schele voor den aermen  - drie ponden parisis voor een 

hooftcleet ende drie ponden parisis te lyfcoope  

Ghealmpt over erfve ten daghe als vooren    

 

7 november 1580 – Yperdamcouter – Halmen – folio 216 v - 217 

 

Mahieu vander 

Valeye  
heift ghecocht jeghens 

Christiaen vande 

Ameele ende 

Mayken zyn 

huusvrauwe -  

tderde van de huuse 

metter stallen 

metgaders tdere van een erfve daer Vincent vander Ameele overleet – mortelvast, wertelvast 

ende naeghelvast  -  

gheleghen upde Yperdamcoutter – streckende van voren ter straete –  

achterwaert totter erfve van Jan Jacobssone -  

de westzyde de voornoemde Jan ende doosthende Willem Lamoot -  

ende dat omme de somme van neghenentwintich ponden grooten vlaemsch  

tvoorschreven te betaelen ghereet ghelt met den halme  

zes ponden parisis voor de ghemeenen aermen – zes ponden parisis voor een hooftcleet voor 

de huusvrauwe vande 

vercooper – de 

lyfcoop ten laste van 

de blyvere -  

tvoorschreven goedt 

es ghelast in een rente 

bedraeghende in 

principael zes ponden 

grooten vlaemsch 

competerende den 

disch van St. Jans 

ende andere twelck 

payement es upde 

principaele somme 

van desen coop ende 

de helft vande voorschreven erfve es ghelast int byleven vande wedewe van Vincent van 

Ameele voorseyt 

Gehalmpt voorts over erfve den vij novembris lxxx 

 

7 novembris 1580 – Jan Huechyn koopt van Jeroon Babelare en Mayken -  SAP 365 - Folio 

217 

 

Jan Heuchyn heift ghecocht jeghens Jeroon Babelare ende Mayken zyn huusvrauwe -  



de drie deelen 

van vyfven in 

een huus, erfve 

ende cateylen 

staende upde 

Noortstraete  -  

daer de 

voornoemde 

Jan nu woondt 

-  

streckende van 

voor 

tvoorschreven 

straete -

achterwaert 

totter erfve van 

Cornelis van 

Bethleen - den 

noortzyde 

langhes tvyver 

straetken - de zuutzyde Robert Mannen -  

ghelast tgheheele huus in xvj schele parisis tsjaers den dische van Ste. Bertens  

ende in ij schele viij deniers parisis tsjaers den heere -  

ende dat omme de somme van vierenvichtich ponden groote tvoorschreven –  

xl schele parisis voor den ghemeenen aermen - achtien ponden parisis voor tsvercoopers 

huusvrauwe een hooftcleet  -  

Item drie culdevellen
1
 voor de vercooper ende zyn zoone -  

twaelf ponden parisis te lyfcoope te beaelen met twyntich ponden grooten ghereet met den 

alm -  

ende voorts by acht ponden grooten tsajers tot de vulle betalynghe - tvoorschreven huus es 

ghelast in een huere van vyf jaeren de voornoemde Jan voor achtenveertich ponden parsiis 

tsjaers - wannof teerste jaer vallen zal den eersten lauwe int jaer lxxxj  

Ghealmpt voorts over erfve de nvij novembris lxxx 

 

7 november 1580 - SAP 365 - Folio 217 

 

Jan de Muelenaere 

filius Marcx heift 

ghecocht jeghens 

Maillaert Gonare 

ende Mechelyne zyn 

huusvrauwe - 

vyf vierendeel 

zaylant ligghende 

inden Hipshouck - 

streckende metten noorthende up e Werfstraete - doostzyde langhes de dreve an Maillaert de 

Waeghmaekere - de westzyde tlant van Christiaen Masselis -  

                                                           
1
 Culdevellen : vellen om een kulder te maken  



ende dat omme de somme van derthien ponden grootne themet - ende mate ende ghelde -  

te betaelen ghereet ghelt met den halm -  

ij schele te godtspenninck - iiij pond parsiis voor een hooftcleet –  

den lyfcoope ten laste vande blvyere -  

Ghealmpt over erfrve den vij novembris lxxx 

In de marge  

Deze  kerynghe es ghedaen by Maillaert van Hille upde achtesten february xvc lxxxj ter 

presentie van burchmeesters ende schepenen ter bancke   

 

7 november 1580 – Loys vaande Goesteene koopt van Ghelein Sherjanssone en Martha  - 

SAP 365 - Folio 218 verso  

 

Loys vande 

Goesteene heift 

ghecocht jeghesn 

Ghelein 

Serjanssone filius 

Gheleins ende 

Martha zyn 

huusvrauwe -  

twee ghemeten 

ende een lyne 

elstlandts ligghende 

inden Helhouck -  

streckende metter weszyde ande hofstede vande kynderen van Jan Brochs - de zuudtzyde an 

thelst vande Gasthuuse - van oosten de disch van Ste. Bertens  

ende dat omme de somme van twaelf ponden grooten elck ghemet - tende mate tende ghelde  

drie ponden parisis voor den dische van Sinte  Bertens  -  

zes ponden parisis voor svercoopers huusvrauwe een hooftcleet ende den lyfcoop  

ten laste van de blvyere  

Ghealmpt voorts over erfve den vij novembris lxxx    

 

14 november 1580 - De Capelleboom – Halmen  

 

Jan Pillaert 
heift ghecocht  

jeghens Jan 

Quaetghebeur 

filius Laureins 

ende Perone 
zijn huusvrauwe 

–  

twee lynen 

lxviij roeden en 

half landts 

ligghende inden 

Schoudemontho

uck in een parceel van zeven vierendelen landts ofte daer ontrent vrylandt zynde – ghenaempt 

de Capelleboom  



Streckende metten zuuthende op de mersch van Jacob Melis, tnoorhtende up de voetwech – 

doosthende Jacob voorschreven – de noortzyde de weduwe van jacob Absolom  

ende dat omme de somme van zessentwintich ponden grooten - tvoorseide - te betaelen 

ghereet ghelt met den halm-  

Iij schele parisis te godtspennyck 

Den lyfcoop ten laste van de blyvere 

Ghealmpt voorts over erfve den xiiijde in novembre xvvc lxxx tich  

 

14 november 1580 - SAP 365 - Folio 218 verso  

 

Jan 

Quatghebeur 

filius 

Lauwers 

heift 

ghecocht 

jegehns Jan 

Pillaert ende 

jeghens 

Collyncken 

zyn 

huusvrauwe -  

onderhalf 

ghemet ende 

twyntich 

roen onde 

elstlant ende 

zaylandt - 

metgaeders 

de groene cateylen daerup staende -  

ligghende inden Schoudemonthouck - streckende metten zuutzyde an tlant van den cooper - 

twesthende Pieter van Stegghele - de noortzyde Loys Makeblyde -  

ghelast zyn advenant in thofmanschip van Willem de Waeghemaeker de heere tsjaers –  

ende dat omme de somme van achtendertich ponden grooten tvoorschreven -  

iij schele aprisis voor godtspenninck - twaelf ponden ende xij schele voor tsvercoopers 

huusvrauwe een hooftcleet -   

ende voorts te betaelen gher0eet met  den halm -  

de lyfcooop ten laste vande blvyere  

Ghealmpt voorts over erfve den xiiij-den in novembris xvc lxxx  

 

21 november 1580 – Jan Heuchyn koopt van Clays Babelaere en Cristyne - SAP 365 - Folio 

219  

 

Den xxj novembris lxxx 

Jan Heuchin heift ghecocht jeghens Clays Babelaere ende jeghens Cristyne zyn huusvrauwe - 

tvyfste deel in een huus staende upde Noortstraete ten houcke vande vyverstraetken in erfve 

ende catehelen –  

streckende tvoorseyde huus van de voorseide straete achterwaert totten erfve van Cornelis van 

Bethleen -  

de zuutzyde Robert Mannen - de noortzyde  langhes tvoorseide straetken –  



ghelast tvoorseide 

gheheel parceel in xvj 

schele parisis tsjaers den 

disch van Ste. Bertens 

ende in j schele viij 

deniers parisis tsjaers 

den heere -  

ende dat omme de 

somme van 

eenentwintich ponden 

grooten vlaemsch –  

te betaelen zeven ponden 

grooten ghereet met den 

halm -  

ende de reste vande 

daeghe vande halm 

binnen een jaer daer naer –  

ende dander resterende dry ponden grooten binnen een jaer naedien –  

totter vulle betaelinghe -  

j schele vj deniers voor een godtspenninck -xij ponden parisis voor een hooftcleet -  

xij ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere -  

Ghealmpt over erfve den xxj novembris lxxx  

 

21 november 1580 – Loys vande Goesteene koopt van Jan Fraryn en Mayken -  SAP 365 - 

Folio 219  

 

Loys vande 

Goesteene heift 

ghecocht jeghens Jan 

Fraryn ende Mayken 

zyn huuwvrauwe  

twee ghemeten drie 

vierendeel ende 

dertich roen elstlandts 

ligghende inden 

Eeckhouck - erfve 

ende cateyl -   

streckende metter 

oostzyde jeghens 

thelst vande 

aeldynghen van Clays 

van de Walle - de 

westzyde jeghens 

thelst van Pieter van 

Fegghele ende de kynderen van Clays van Sint Pol -  

ende tzuuthende jeghens de stede ende landen van Jooris vande Goesteene -   

ende dat omme de somme van elleven ponden grooten tghemet - ende mate tende ghelde - te 

betaelen ghereet ghelt met den halm -  

met ducaten te vj pond ende zes schelle parisis ende met milerese te vj pond ende viij schele 

parisis -  



xx schele parisis voor een gotspenninck - vier ponden parisis voor de ghemeenen aermen - 

een roosenobel in spetie - twaelf stoopen wyns te xxxij schele parisis de stoop -  

te lyfcoope ten laste vande blyvere -  

Willem Schevele die nempt te vervanghen tbyleven van Jacob Zanneken  

Ghealmpt over erfve ten extraordinaire daeghe ten laste van de blyvere als vooren -  

den xxj novembris lxxx 

  

8 november 1580 – Caerle Doen koopt van Jan Sherjanssone en Margrieten - SAP 365 - Folio 

219  verso  

 

Den 8 novembris 1580  

Caerle Doen heift ghecocht 

jeghens Jan Serjanssone  ende 

Margrieten zyn wyf -  

eerst drie vierendeel derthien 

roen landts ter stede daer Jacob 

Revele woonende es inden 

Helhouck -  

ghemeene met den kynderen 

Gheleyn Sherjanssone  in een 

strick van drie ghemeten  ende 

drie vierndeel -  

streckende met den oosthende 

de mersch  - de zuutzyde an 

tzaylant metgaeders den vyfste 

deel van zesse inden 

woonhuuse  - upghaende ende 

draeghene boomen daerup 

staende - toosthende upde 

straete -  

Item j vyfste deel van zesse van 

drie vierendeel ende xx tich 

roen elstlandt ligghende inden 

Hipshouck - 

metgaeders de taillie daerup 

staende - streckende metten 

oosthende jeghen tlandt vande 

weduwe Pieter vande Dale - 

twesthende tland van Matthis Govare  

Item j vde deeel van zesse van tvierde van drie ghemeten en half xxvj roen landts ligghende 

inden Hamhouck - ter oostzyde vande hofstede daer Kaerle  Ruts twoondt met ghelycke delen 

ande osotzyde vande woonhuuse - schuere  - upgaende ende draeghende boomen daerup 

staende - gheemene met Mahieu Voet  -  

streckende met de zuuthende upde Pottestraete - doostzyde Willem de Saey  

Item noch de vde deel van zesse van tvierde van vier ghemeten xxx tich roeden zayland inde 

zelven houck -  

metten zuuthende opde voornoemde straete - doostzyde tgroene straetken - de westzyde 

Chrsitiaen liebaert   

ende noch j vde deel van zesse vn tiiijde van ij ghemeten j vierendeel  viij roeden zaylant inde 

voornoemde houck -  



streckende metten oostzyde upt groene straetken - tzuuthende de disch van Sint Bertens - 

tnoorthende weduwe de Snepere –  

ende dat omme de somme van vichthien ponden grooten ghereet ghelt met den halm -  

tvoorseide - ij schele te goddtspenninck - iij pond te lyfcoope - xij pond voor svercoopers wyf 

een hooftcleet ten laste vande blyvere -  

Gheamlpt vorots over erfve den xxvij novembris lxxx  

 

28 november 1580 – Halmen - Leverstraat 

 
 

Christiaen vande Ameele  

heift ghecocht jeghens Christopher Du Bureau en jeghens Jacquemyne zyn huusvrauwe –  

een huuseken met erfve inde Leverstraete -   

streckende metter oostzyde voornoemde straete – de westzyde ende de zuutzyde jeghens 

derfve van Jan Daten  - van noorden Jan Desmet -  

Omme de somme van zevenentwintichg ponden grooten te betalen met zeven ponden grooten 

ghereet met de halm binnen een jaere ende de reste over de vulle betaelinghe binnen een jaer 

daer naer  

Twee schellingen te godspenninck 

Iiij ponden parsisis te lyfcoope  

Tvoorschreven huus zuuver ende onbelast zynde van lostrenten ende erfvelicke renten  

midtsdien heift den cooper tzynen prouffyte tverloop van de huere vanden zelven huuse van 

ommeganck laetsleden voorts boven dien ist zelve ghelast in een huere van xxtich jaeren Jan 

Daten voor zes ponden parisis tsjaers incommende de zelve huere int jaer lxxxj den xx van 

hoymaent 

Ghehalmpt vut supra  

 
 

21 november 1580 – Huis op de Oude Markt – Halmen  



 

Chopken du Bureau 

heift ghecocht  

jeghens Ghelein 

Sherjanssone ende 

jeghens Barbele zijn 

wyf,  

een huus staende upde 

Oude Maert tusschen 

thuus vande kynderen 

van vercooper ende 

thuus vande kynderen 

van Pauwen 

Sherjanssone, 

streckende van vooren 

upt voorseide oude 

mart, achterwaert 

totter Schipvaert, 

achtervolghende zijn 

deellot 

Ghelast tvoorschreven huus in zijn advenant van drie ponden parisis tsjaers den heere, ende 

dat omme de somme van vyfenachtentich ponden grooten vlaemsch te betaelen met veertich 

ponden grooten ghereet met de halm en voorts de reste met thien ponden grooten tsjaers tot de 

vulle betaelynghe 

Ij schele parisis te godtspenninck 

Twee ponden grooten vlaemsch te lyfcoope  

Drie ponden parisis voor een hoofcleet 

Ghealmpt voorts over erfve ten daeghe als vooren  

 

25 november 1580 – Huis in de Noordstraat langs ’t Vyverstraatje – Halmen  

 

Jan Heuchyn heift ghecocht  

jeghens Eloys Babelaere ende jeghens Chrystine zyn huusvrouwe  

tvijfste deel in een huus staende opde Noortstraete ten houcke vande Vyverstraetken  

den erfve ende catheilen, streckende tvoorseide huus vande voorseide straete achterwaert tot 

derfve van Cornelis - langhs tvoorschreven straetken,  

ghelast tvoorschreven gheheel parceel in xj schele parisis tsjaers den disch van Sinte Bertens 

ende in j schele viij deniers parisis tsjaers den heere  

dies dat voor de somme van eenentwintich ponden grooten vlaems  te betaelen zeven ponden 

grooten ghereet met de halm ende de reste van daghe vande halme emmers eene jaer daernaer 

– tot de vulle betalynghe  

J schele vj deniers voor een godtspenninck 

Xij ponden parisis voor een hooftcleet 

Xij ponden parisis te lyfcoope 

Ten alste van de blyvere 

Ghealmpt over erfve den xxj ste novembris lxxx  

  

28 november 1580 – Halmen - Leverstraat 

 



 
 

Christiaen vande Ameele  
heift ghecocoht jeghens Christopher Du Buerau en jeghens Jacquemyne zyn huusvrauwe 

een huuseken met erfve inde Leverstraete  

streckende metter oostzyde voornoemde straete – de westzyde ende de zuutzyde jeghens 

derfve van Jan Daten  - van noorden Jan Desmet  

Omme de somme van zevenentwintichg ponden grooten te betalen met zeven ponden grooten 

ghereet met de halm binnen een jaere ende de reste over de vulle betaelinghe binnen een jaer 

daer naer  

Twee schellingen te godspenninck 

Iiij ponden parsisis te lyfcoope  

Tvoorschreven huus zuuver ende onbelast zynde van lostrenten ende erfvelicke renten  

midtsdien heift den cooper tzynen prouffyte tverloop van de huere vanden zelven huuse van 

ommeganck laetsleden voorts boven dien ist zelve ghelast in een huere van xxtich jaeren Jan 

Daten voor zes ponden parisis tsjaers incomemnde de zelve huere int jaer lxxxj den xx van 

hoymaent 

ghehalmpt vut supra  

 

 

Den vden decembris lxxx 

5 december 1580 – Jan De Brune koopt van Chhristiaen de Honghere - SAP 365 - Folio 220  

 
 

Jan de Brune doude filius Willems heift ghecocht jeghens Christiaen de Honghere ende 

Christyne zyn wyf -  

een huus erfve ende catheylen  -groot van lande xxxiiij roeden ofte daer onmtrent  -  

staende ende gheleghen int Puuckelstraetkin -  

streckende zuudt ende noort - van zuuden opt tvoorschreven tstraetkin -  

van noorden ende westen erfve van Gheleyn Moenaert - van oosten opde beke -  

end dat omme de somme van zevenentwyntich ponden grooten –  



ij schele parisis te gotspenninck - zes ponden vj schele parisis voor een hooftcleet - den 

lyfcoop ten laste van de blyvere -  

te betaelen xij ponden grooten ghereet ende de reste over de vulle betalinghe tende jaere - 

belast tzelve huus, erfve ende catheyl in zes ponden parssis tsjaers –  

den pennninck xvj ten prouffyte van Jacob van Honscote filius Matheus ende in Overdamsche 

schult -  

voorts Christiaen voorseid mach int voornoemde huuse woenen –  

twee vulders commen ende eenen forneel ketele -   

Ghealmpt over erfve den vde  

 

Den xij decembris lxxx 

12 december 1580 - SAP 365 - Folio 220 verso  

 

Mahieu de Groote 

filius Chrispiaen 

heift ghecocht jeghen 

Willem Schevele 

ende Jaeneken zyn 

huuwvrauwe -  

tvierde van zeven 

vieerndeel elstlandt - 

erfve ende catheylen 

- ligghende inden 

Schoudemonthouck -  

ghemene met den 

cooper ende Frans 

Tryssensone - van 

oosten Maillaert van 

Hille - van westen de zelve Maillaert - van noorden Jan Chrsitiaen -   

ende dat omme de somme van elleven ponden gooten tvoorschreven te betaelen met 

ghereeden ghelde -  

vj schele parisis voor een godtspenninck - de lyfcoop ten laste vande blyvere  

Ghealmpt voorts over erfve 

ten daeghe als vooren  

 

12 december 1580 – Clays 

Wyts koopt van Jan 

Lammoot - SAP 365 - Folio 

220 verso   

 

Clays Wyts heift ghecocoht 

jeghens Jan Lamoot ende 

Jaeneken zyn huusvrauwe -  

een lynne elstland lighende 

inden Eeckhouck - erfve end 

catheyl –  

emmers de plecke alzo die gheleghen es -  

streckende metter noortzyde langhes derfve van Jacob Lodyck - twesthende ande erfve van 

Joos Maerten - de zuutzyde Ghelein Staelen - oostzyde derfve vande zelven Jacob Loodyck -  

omme de somme van zessendertich ponden parisis ghereet ghelet met den alm -  



j schele vj deniers  te godtspenninck –  

acht stoopen wyns te lyfcoope ten laste vande blyvere -  

Ghealmpt over erfve den xij decembris lxxx 

 

12 december 1580 – Joris Baert koopt van Jan Platevoet en Jaeneken - SAP 365 - Folio 220 

verso  

 

Jooris Baert heift ghecocht 

jeghens Jan Platevoet filius 

Willems ende Jaeneken zyn wyf 

-  

eerst drie vierendeel preter twee 

roen en half hofstede ligghende 

inden Helhouck - 

emmers de plecke alzo die 

gheleghen is metgaders de helft 

van de woonhuuse ende voorts 

alle de greene cathelen staende 

upde voorseide grondt -  

streckende oost ende west - 

toosthende tlandt van Gillis van 

Ste. Pol  - twesthende den 

cooper - de zuutzyde de beke - den oostzyde Gilis voorseit –  

boven desen heift den cooper tzynen prouffyte alzucke byleven als de weduwe van Ghelein 

Butseraen hadde op een half ghemet xx roeden landts ende een half - omme x pond den roe 

lants -  

wanof den grondt toebehoort de coopere met zyn medepleghers aeldynghen van den 

voorseide Ghelein - 

ende dat omme de somme van drieentwintich ponden xj schellynghen grooten tvoorseide -  

te betaelen met veerthien podnen x schele grooten -  

ten ougste eerstcommende vanden jaer lxxxj ende de reste ghereet met den halm -  

ij schele te godtspenninck -xl schele parisis voor een hooftcleet  -  

den lyfcoop drie ponden parisis - dit goedt is ghelast in vj ond iij schele parisis  

tsjaers comepterende tgasthuus van Poperynghe –  

twelck last payement is upde principaele somme -  

Ghealmpt voorts over erfve den xij decembris lxxx 

 
Den xix decembris lxxx  

 

19 decembver 1580 – Kaerle Rutsaert koopt van Philips Baert - SAP 365 - Folio 221  



 

Kaerle Rutsaert 

doude heift 

ghecocht 

jeghens Philips 

Baert  

onderhalf 

ghemet landts 

ligghende 

inden 

Hamhouck - 

ghenaempt de 

Llanghe Veure  

-  

emmers de 

plecke alzo die 

gheleghen es - 

de vier houcke 

ende de 

middelwaert -  

streckende 

zuud ende noort - tzuudthende upde Potterstraete -  

tnoorthende de disch  van Sinte Bertens - doost ende de westzyde Jacob Schevele –  

ende dat omme de somme van zeventhien  ponden grooten tvoorschreven –  

te betaelen de helft ghereet  ghelt met den halm  

ende de reste over de vulle bealinghe te Synxen eerstcommende int jaer xxxj j schele vj 

deniers te godtspenninck -  

xiiij ponden parisis te lyfcoope - tvoorschreven lant es ghelast in een huere van zes jaeren 

voor xij ponden parisis tsjaers ten prouffyte van Kaerle Rutsaert de jonghere wannof teerste 

jaer vallen zal te baefmesse - vande jaere xvc lxxxj -  

voorts zuuver goedt om zuuver ghelt -   

Ghealmpt voorts ove erfve den xix decembris lxxx  

 

19 december 1580 – Sint Jacobs op de hoek van de Wellynckstraat – Halmen  

 

Jacob Floor  
heift ghecocht jeghens Maillaerd de Plackere ende Elizabeth zijn huusvrouwe,  

de helft van eender hofstede ligghende upde Casselstraete ten houcke vande 

Wellynckstraete, ghenaempt Sint Jacobs,  

metgaeders de helft vande catheylen tvoorschreven hofstede,  

staende moortelvast, naeghelvast ende cavelvast,  

streckende de voorschreven hofstede van vooren ter straete –  

voorschreven achterwaert met een sterte totter erfve vande weduwe van Jooris de Haene – 

doostzyde derfve van Clays Coorne  

De westzyde langhs de voorschreven Wellynckstraete – ghelast met zijn advenant van sheeren 

rente 

Omme de somme van vyfventwyntich ponden parisis tvoorschreven zes ponden zes 

schellinghen parisis voor een hooftcleet  

Ij schele parisis te godtspenninck 

Te betaelen te baefmese eerstcomemnde int jaer lxxxj  



X ponden grooten ende te baefmesse vanden jaere xvc lxxxij  

noch thien pond grooten ende de reste omme de vulle betalynghe te baefmesse van jaere xvc 

lxxxiiij 

De lyfcoop ten laste vande blyvere 

Ghealmpt ut supra  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


