
Jaar 1587 Halmen  - SAP 365  
 

Voor het jaar 1587 zijn er 90 halmen in de register ingeschreven.  

 

19 januari 1587 – Mouterie op de Overdam - SAP 365 - Folio 313 verso  

 
 

Lauwys Makeblyde heift ghecocht jeghens Gheleyn de Conynck ende Tanneken zyn 

huusvrauwe -  

txij de deel vande erfve ter hofstede daer Loys voornoemt jeghenwoordelick woont opden 

Overdam -  

metgaders txijde deel vande huuse ende ander drooghe catheylen ter zelve hofstede -  

Item noch txijde deel inde helft vande achtererfve ter voornoemde stede met txvjde deel inde 

drie deelen van achte inde helft vande moutterie ende de cleene huuzekens staende metten 

voorhoofde up Onse vrauwe Kerckhhof ende boven dien noch eenen langhen meur staende 

upde voorseide achtererfve - makende tafstopsele tusschen de zelve erfve ende de verbrande 

hofstede van wylen Cornelis Conduit -   

Item noch jeghens de zelve Gheleyn ende Jan Beyens als vooght vander kinde van Mahieu de 

Groote filius Jans -  

met consente ende aggreatie van burghmeesters ende schepenen van Poperinghe -  

tvierde vande achtererfve ter selver hofstede mette de helft vande vyf deelen van achte inde 

erfve vande moutterie voornoemt ende de voorseide kleene husekens –  



metgaders tbyleven vande helft van tvoornoemde vierde vande voornoemde erfve wannof de 

voorseide huusvrauwe van Gheleyn de Conynck met dezen renonchiert metgaders zulck recht 

ende actie van byleven als huer competeert upt voornoemde vierde vande erfve de 

voornoemde weeze competerende  duer dit –  

omme de somme van zesthien ponden grooten tvoorseide - v schele parisis te godtspenninck -  

iij pond parisis voor de weeze ende drie ponden parisis te lyfcoope - ten laste vande blyere 

Ghehalmpt met tadvenant vande laste vande overdamsche schult opden xix de january xvc 

lxxxvij  

 

16 febrauri 1587 – ’t Cleene Provenstraatje - SAP 365 - Folio 315 verso  

 
 

Boudyne de weduwe Laureyns Schoutheere heift ghecocht jeghens Willem vande Maerne 

ende teghens Maycken zyn wyf - 

item teghen Jan Edelynck ende Maycken zyn huusvrauwe -  

item teghens Jan Laureyns - 

item teghens Dieryck Pillaert als voocht vande dochter van Joos Roen met consente van de 

burghmeesters ende schepenen vanden stede van Poperinghe -  

al te samen aeldynghen en sterfhuuse vande weduwe van Jacob Absoloen - 

eerst zeven vierendeelen zaylant ligghende inde Schoudemonthouck mette zuuthende op de 

Casselstraete  - tnoorthende upt lant vande aeldynghen van Joncvrauwe Jaene Campaerts 

weduwe van Nicolays Dhesnes - de westzyde tcleene provenstraetken  

Item noch drie vierendeel ende xxtich roeden zaylant inden voornoemde houck - 



streckende metten zuuthende upde martwech - tnoorthende int waterloop - van westen de 

kercke van onse vrauwe ende tlant van mynheere vande Clytte - doosthende tlant van meester 

Jacob Canen -  

omme de somme van lxiij pond parisis elck ghemet  - tende mate tende ghelde - 

te betaelen ghereet ghelt met den halm -  

xl schele parisis voor een godtspenning - xl schele parisis voor den rouppere - xij pond parisis 

te lyfcoope - alle ten laste vande blvyere -  

Ghehalmpt voorts over erfve den xvj february lxxxvij tich  

 

23 februari 1587 – Het land van de convente van Sint Bertens - SAP 365 - Folio 316 

 
 

Pieter Moenaert heift ghecocht jeghens Jacob Beke ende Cristyne zyn huusvrauwe -  

een ghemet lants ligghende inden Haghebaerthouck -  

streckende zuudt ende noort - metten zuuthende ande erfve vande weduwe van meester Ydrop 

Pennynckbroot - tnoorthende upde Meesenstraete - van oosten derve van de convente van Sint 

Bertens - van westen tlant van Jan van Fegghelen -  

omme de somme van xxtich ponden grooten vlaemsch tvoorseide - de vier houcken ende de 

middelwaert alzo tvoornoemde ghemet gheleghen es -  

te betaelen talderheilighmesse eerstcommende int jeghenswoordich jaer 1587 preciselick - 

x schele parisis voor een godtspenninck ende vyf ponden parisis te lyfcoope -  

alle ten laste van de blvyere - zuuver goedt ende onbelast vuytghenomen de lantschult vande 

heere  

Ghehalmpt voorts over erfve upden xxiij february 1587 

 

 

2 maart 1587 – De gilde van Sint Joris - SAP 365 - Folio 316 



 
 

Christiaen Bertele heift ghecocht teghens Mahieu Voet als tresorier vande ghilde van Sint 

Joris binnen deser stede -  

metgaders jeghens Pieter Moenaert ende Jan Folcque als beleeders vande zelve ghilde - 

een huus ende erfve ghestaen ende gheleghen inde Leverstraete daer Wuillem de Cuuper 

jeghenwoordelick woont -  

streckende van vooren ter straete  voornoemd totter erfve vande voornoemde Ghilde - de 

zuutzyde de derfve vande voornoemde ghilde - de noortzyde daeldinghen van Jan vander 

Doene –  

ghelast met j schele iij deniers parisis tsjaers int hofmanschip van Amiens - ende j bantw: 

tsjaers den heere - 

omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch –  

te betaelen ghereet vyf ponden x schele grooten x schele grooten -  

item noch vyf ponden grooten vlaemsch ten ougste eerstcomende int jaer 87 -  

ende de reste over de vulle betalinghe in lauwe 88 -  

v schele parisis voor godtspenninck - iij pond voor een hooftcleet - xviij pond parisis te 

lyfcoope - 

den helft payement upden principaele coop - alle ten laste vande blyvere  

Ghehalmpt over erfve den ij maerty 1587 

 

SAP 365 - Folio 316 verso  

 

Jacob Bastyn heift ghecocht teghen Jan Bueten als voocht vande kinde van Jeroon Faes - 

ter hauche ende by diverssche hallegheboden dannaf ghedaen - 

met consente van burchmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe - 

een huus erfve ende cateyl staende upde Beestemaert  

daer Moris Sys presentelick woont -  

streckend metten voorhooft upde zelve Beestemart - de noortsyde de Langhe Coutere -  

de zuutzyde Sint Jans Kerckewech - toosthende derfve van Robert Rouvroy - 



ghelast met vij schele parisis tsjaers in coutterrente den heere -  

omme de somme van thien ponden grooten vlaemsch te betaelen ghereet met den halm -  

v schele parisis voor een godtspenninck - xx schele parisis voor den roupper - xl schele parisis  

lyfcoope ten laste van de blvyere 

Ghehalmpt voorts ove rerfve den ij marty 1587  

 

 
 

16 maart 1587 – ’t Clyttestraatje - SAP 365 - Folio 317 

 



 

Anthonis Cortyl heift ghecocht teghen Jan Stacen ende Margriete zyn huusvrauwe  

eerst onderhalf ghemet elsenplantynghe ligghende inden Schoudemonthouck ende streckende 

zuut ende noort -  

tzuuthende jeghens tlant van Jacob vande Schave - doostzyde jeghens tlant van Maerten 

Denys - de westzyde theslt van Pieter vander Stegghele -  

belast met ij bunderen evene hofmate de heere tsjaers - 

Item noch een half ghemet elstlant ligghende inden Hipshouck metetr westzyde an thelst 

vande kercke van Onse vrauwe -  

Item noch xx vierndeel elstlant ligghende inden voornoemde houck metten zuuthende upde 

hofstede van Chrispiaen Platevoet - de westzyde an tlant van Chrisstoffer de Kervele - 

tnoorthende daeldighen van Chrsitiaen  

Item noch drie vierendeel ende vyf roeden zaylant ligghende inde Haeghebaerthouck metten 

wethende an tClyttestraetken -  den oostzyde de disch van Sint Bertens ende Christiaen Baes 

aeldynghen - de zuutzyde Jan Mortier -  

omme de somme van vyf ponden x schele grooten vlaemsch elck ghemet - tende mate tende 

ghelde -  

ghereet ghelt met den halm - v schele parisis voor godtspenninck ende xij schele parisis te 

lyfcoope - 

alle ten laste vande blvyere 

Ghehalmpt voorts over erfve den xvj marty 1587 

 

17 maart 1587 

– De dochter 

van Jan Daten 

verkoopt haar 

erfenis – De 

Hoorn – 

Halmen SAP 

365 

 

Andries de 

Buckere heift 

ghecocht  

teghen meester 

Mahieu de 

Pours als 

procureur 

over Jan Nys 

ende 

Janneken filia 

Jan Daten 
zyne 

huusvrauwe, -  

blyckende  by 

procuratie hyer 

van weghen de 

voornoemde 

Jan Nys 

verclaert –  



 
 

gepasseerd voor Jehan Makereel, garde du sieel du Roy ende voor Guillaume de la Haye ende 

Adolph Daens, conynclicke notarissen binnen de stat van Sint Omaers opden xijde septembris 

1586 – onderteeckent de la Haye ende A. Daens  

Ende opden remploy gheteekent Du Smey ende ghesinghiert metten zeghele in groenen wasse 

up enkele sterte vuythanghende  

Eerst een ghemet zaylant ligghende in de Hamhouck, streckende zuudt ende noort – 

tnoorthende tgroene straetken – van zuuden Willem Planture ende van oosten de heere 

Item een half ghemet ende xxv roeden elstlant inde voornoemde houck metten oosthende 

opde landreve ende westhende Pieter vande Stichele ende noorthende de weeze van Jan 

Broelaers – de zuuthende daeldynghen van Kaerle Butsaert,  

Item noch een huus,erfve ende catheylen staende inde Leverstraete, streckende oost ende 

west - van oosten ande erfve vande herberghe ghenaempt de Hoorne –  

Item noch derfve vande voornoemde verbrande hofstede daer de Hoorne placht te staene 

metgaders couterken ende andere materialen op de voornoemde verbrande plecke ligghende – 

streckende zuut ende noort –  

van zuuden de oude mart – van vooren derfve vande aeldynghen van Lauwers daer tusschen  -  

ghelast met xxiij pond parisis tsjaers ten prouffyte van Jacob Sherjanssone ende in xxde 

parisis tsjaers de heere  

Item de ij delen van dry inde erfve vande verbrande hofstede ligghende opden 

Yperdamcoutter, metgaders ghelycke deel vander schuere –  

groene ende drooghe cdateylen ende materialen daer op ligghende – steckende zuudt ende 

noort –  

van noorden sheeren mersch – van zuuden de voornoemde Yperdamcoutere – westzyde 

langhs den Schipvaert –  

ghelast met zij nadvenant inde hofmanschap van Joos Denys ende de voornoemde erfve in vj 

schele parisis den heere 



Item nogh een verbrande hofstede ligghende inde Vlamynckstraete metten westhende 

daeldinghen van Piter DeVroede – van noorden den heere ghelast  

met xlij pond parisis tsjaers losrente ten prouffyte vanden kynderen van Loys vanden Dorpe 

met x deniers parisis tsjaers den heere - 

Dies dat omme de somme van zessentwintich ponden grooten vlaemsch – alle tvoorschreven 

metgaders noch een hofstede groot drie ghemeten ij lynnen ende xviij roeden lants, erfve ende 

cateilen gheleghen inde prochie van Proven 

Item j ghemet lx roeden elstlant inde prochie van Oostvleteren ende de helft van zeven 

ghemeten elstlant gheleghen in de prochie van Watou 

Ghehalmpt over erfve den vjde marty xvc lxxxvij  

 

12 maart 1587 - Den Gladdenmersch - SAP 365 - Folio 365 - Folio 318 -  

 
 

Pieter Moenaert heift ghecocht jeghens Jan van Fegghele ende Jooryne zyn huusvrauwe -  

eerst ij lynnen preter viij roeden zaylants ligghende inden Haghebaerthouck -  

ghenampt den Gladdenmersch - met de groene ende drooghe catheylen daer up staende - 

ghereserveert de witte steenen - 

streckende zuudt ende noort – 

tnoorthende upde meesenstraete - tzuuthende tlandt vande wedwue van meester Ydrop 

Penninckbroot - doostzyde tlant van Pieter Moenaert - de westzyde tlant vande weeze van 

Piter Fobert  van Belle -  

ghelast met zes ponden parisis tsjaes ten proufftye van Jan Fobert -  

omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch tvoorschreven boven de laste van de 

voornoemfe rente -  



Item noch vyf vierendeel zaylants ligghende inden Haeghebaerthouck - streckende zuudt ende 

noort - 

de oostzyde upden voetwech treckende naer Reneghelst –  

ghemeene ende onverdeelt met de kynderen van Loys van Zuutkercke in een perceel van ij 

ghemeten - 

met de noorthende opde hofstede van Gheleyn de Bysere de jonghe –  

ende dat omme de somme van twaelf ponden grooren vlaemsch - 

tvoorseide te betaelen ghereet ghelt metten halme -  

xxiiij schele parisis te godtspenninck - x ponden parisis te lyfcoope - alle ten laste vande 

blyvere - 

Ghehalmpt over erfve den xij maerty xvc lxxxvij  

 

11 mei 1587 – ’t Doorneken -  SAP 365 – Halmen  

 
 

Anthonis Beuwaert heift ghecocht teghen Gregoris Bertin ende Margriete zyn huusvrauwe 

vier huusekens staende opde Sint Sixs straete  

jeghensover tDoorneken met xx tich roeden lants ofte daer omtrent  

streckende van vooren de straete, - achterwaert totter erfve vande wedewe van Gregorius 

Cloribus, - van oosten tlant vanden cooper 

Omme de somme van zeven ponden grooten vlaemsch te betaelen drie ponden grooten 

ghereet met de halme ende de reste Sint Jans daeghe vuytganck ougst eerstcommende int 

jeghenwoordich jaer 1587  

Ij schele i deniers parisis te godtspenninck  

Drie ponden parisis te lyfcoope 

Alle te laste van de blyvere 

Ghealmpt over erfve den xjde meye 1587  

 

11 mei 1587 - Potterstraat - SAP 365 - folio 326 



 
 

Frans Diedeman heift ghecocht teghens Andries Wits ende Peroone zyn huusvrauwe –  

drie ghemeten een lyne lants liggende inden Hamhouck -  

streckende zuudt ende noort - tzuuthende upde Potterstraete - tnoorthende tlant van Jan 

Bolalert - doostzyde tlant van Joos Denys - de westzyde jeghens tlant van de cooper  ende de 

disch van Sint Bertens - de haghe medegende teghens tlant van Joos Denys -  

omme de somme van neghen ponden grooten vlaemsch den hoop -  

l schele parisis voor godtspenninck - zes ponden parisis voor een hooftcleet - xl schele parisis 

te lyfcoope -  

te betaelen met den halme - zuuver goedt om zuuver ghelt  

Ghehalmpt over ervfve den xj meye xvc lxxvij tich  

 

11 mei 1587 – Het Maenhof –                                                                                                    

 
 

Mahieu de Berch,  

heift ghecocht teghen Willem de Rycke ende Robert Rouvroy als curateurs van de 

sterfhuuse van Willem De Rycke  

ende met octroy en consente van Burchmeesters ende schepenen vander stede van Poperinghe 

vut hem zelven als vooghden van tkyndt van Christiaen DeRycke,  

blyckende by eede van  

de zelven consente ghepasseert par callumnie voor burghmeesters ende schepenen voornoemd 

opden xiijde octoris xvc lxxxv – onderteeckent J. Mazeman -  

Twee lynnen ende vier roeden lants ligghende op de couttere ghenaempt tMaenhof, 
streckende metten oostzyde ande erfve Clays Regners ende van de aeldynghen van Kaerle 

Doen de oostzyde Sint Jansstraetken – tzuuthende an tlant vande zusters van Sint Jans 

ende erfve van de voornoemde sterfhuuse –  



 
 

ghelast met iiij pond xviij schel xj deniers parisis tsjaers in coutterrente –  

omme de somme van drieentwyntich ponden grooten vlaemsch de hoop –  

te betaelen te vier payementen - tjste payement  met halm ghereet – tijde in ougst 

eerstcommende  - tiijde te paeschen 88 ende tiiijde over de vulle betaelynghe  in oughste daer 

naer int jaer 88 –  

X schele parisis voor godtspenninck 

Xij ponden parisis te lyfcoope 

Drie ponden parisis voor den disch van Sint jans  

De tachterheden van de coutterrente payement zijnde  

Ghehalmpt over erfve den xjste meye lxxxvij  

 

25 mei 1587 - De oude potterie – Aermestraat - SAP 365 - Folio 327  

 

Lauwys Makeblyde heift gheocht jehesn Maycken de weduwe van Gregorius Cloribus 

metgaders tegehns Frans de Schottere,hueren bystaenden man -  

ende als voocht van haere kynderen - 

met consente van burghmeesters, schepenen deser stede -  

neghen vierendeel lants ligghende in den Haeghebaerthouck streckende metten noorthende 

jeghens tAaermestraete - de zuutzzyde jeghens tlant van wylen Willem Zelveren - toosthende 

met eender happe utter erfve van Jan Roens gheseyt de Oude Potterie  

omme de somme van tsestigh ponden grooten vlaemsch ghereet ghelt met den halme -  

v schele parisis te godtspenninck ten laste vande blvyere -  



Ghehaelmpt over erfve den xxxv meye xc lxxxvij tich 

 

 
 

1 juni 1587 – De Capellebeek – De Robaertbeek - SAP 365 - Folio 327 

 
Charles Michiel heift ghecocht teghen Marten Pladys ende Jooryncken zyne huusvrauwe 

een behuusde hofstede ligghende inde Haeghebaerthouck - daer Cornelis Metsu overleet - 

groot van lande twee ghemeen ofte daer ontrent - 



streckende metten oostzyde langhes de Meesenstraete - van westen de kynderen van Willem 

Henderyck - van zuuden de kynderen van Frans Metsu - van noorden Pieter du Floucq  

Item de helft vande schuere emmers zulck deel als de voornoemde Cornelis Metsu 

competeerde -   

Item noch een ghemet zaylant inden zelven houck van oosten de voornoemde strate -  

van westen Jaob Henderyck - van zuuden de Capellebeike  

Item noch twee lynnen zaylant inden voonroemde houck - van zuuden de voornoemde Du 

Flouck - van noorden Robaertsbeke ende van westen myn heerre vande Clytte- 

Item noch vyf veriendeelen zaylant ligghende inden voornoemde houck - metter noortzyde an 

tlant vande vercoopere - twesthende daeldynghen van myn heere van de Clytte -  

twesthende de Meesenstraete - de zuutzyde de weeze van Jan Verheye -  

ghelast me zyn advenant inde hondert ghemeten -  

ligghende inden Coornemersch - gheldende de voornoemde hondert ghemeten tsjaers Sint 

Bertens daghe neghen rasieren evene hofmate ende een halfven waeghene caes -  

de achterstellen van dien te zuveren byden vercooper totten daeghe vanden ervinghe -  

ende dat omme de somme van neghenenwtynctich ponden grooten –  

tvoorseide te betaelen ghereet met den halme -  

ij schele parisis voor een godtspenninck - xij pond parsiis te lyfcoope -  

ende indien datter meer ofte min bevonden waere dan voorschreven es -  

zo zyn cooper ende vercooper ghehouden elckandere te volghen ten advenante van zes 

ponden grooten vlaemsch tghemet -  

ende te granderen tvoornoemde goedt van alle andere losselicke renten -  

Ghehalmpt over erfve den jste juny 1587 

 

1 juni 1587 – ’t Magdeleenhof - SAP 365 - Folio 328 verso  

 

Charles Michiel heift ghecocht teghen Jan Dauchy ende Cathelyne zyn huusvrauwe -  

een behuusde hofsede ligghende inde Haeghebaerthouck –  

groot van lande neghen ghemeten en half ende xj roeden in diversche parceelen -  

wannof de specifiactie hier naer volcht - 

eerst ij ghemeten zes  roeden inde hofstede - streckende metten oosthende upt tMagdeleenhof 

- van westen tnaervolghende lant van zuuden tnaervolghende lant - duer dese hofstede licht 

een vryen lydinghe met waeghen ende perden ende een voetwech -  

Item noch een ghemet ende xij roeden zaylant - van zuuden ande voornoemde hofstede - 

streckende metten oosthende upde dreve - twesthende tnaervolghende lant - van zuuden Pieter 

de Bert -  

Item noch drie ghemeten ende xij roeden lants ligghende achter de schuere - streckende 

metten oosthende up beee de voorschreven parceelen - twesthende Gregorius Cloribus -  

de zuutzyde Jacob Beke -   

Item noch een lynne ende xxv roeden zaylant metten oostzyde up dit naervolghende lant - de 

noortzyde tlant van de heilghen sacremente - van zuuden Jan van Werfve -  

Item noch twee ghemeten xij roeden lants inde voornoemde houck metten wethende upt 

voornoemde lant - toosthende de dreve - van noorden Pieter de  Bert ende es ligghende in drie 

sticken -  

Item noch een ghemet ende vyf roeden zaylant inden Eedewarthouck –  

streckende metten zuuthende opt stratken - doostzyde tlant van Loys Makeblyde -  

Ghelast de voornoemde hofstede met de helft van xiiij schele v deniers ende de helft van drie 

cappoenen tsjaers de heere - ende voortz in tsheren lantschult -  

ende dat omme de somme van tzestich podnen grooten tvoorseide - te betaelen ter 

erfvachtigheid met een merrie van thien pond grooten vlaemsch  



ende een rasiere sucrion van ij ponde grooten ende de reste in ghelde -  

v schele parisis voor een godtspenninck - xij pond parisis te lyfcoope - zes pond parisis voor 

een hoet -  

alle ten laste van de blvyere 

Ghehaelmpt over erfve den jste wedemant 1587  

 

 
 

15 juni 1587 – Hommelhof aan de Wellynckstraat - SAP 365 - Folio 328 verso  

 

Jan Fobert heift ghecocht teghens Cornelis vande Maerle ende Catelyne zyn wyf 

Item teghens Frans Vermaerle ende Clayse zyn wyf 

Item teghens de voorseide als voochtden van Gheleynken tkynt van Gheleyn vande Maerle  

met consente van burchmeesters ende schepenen deser stede -  

de helft van onderhalf vierendeel in een parceel van hommelhove ligghende opde 

Wellynckstraete - 
groot drie vierendeel ofte daer ontrent –  



streckende metten noortzyde totten lande vande kercke van Onse Vrauwe - ende Gilis de 

Berch kynderen - doostzyde de Wellynckstraete -  

ghelast met zyn advenant inde Coornerente ende anders -  

Item noch x ponden grooten vlaemsch over de vulle betalinghe te baefmesse xvc lxxxix trich  

v schele voor een godtspenninck - zes ponden parisis te lyfcoope -  

noch es besrpeck dat de vercooper overnemen zal zes ponden en  half van Dieryck Schoodyck 

woonende tot Loo -  

mids de voorseide Dieryck tzelve weigherde te betaelen - zo blyft de vercooper in zyn gheheel 

ende  tzelve betaelende wiert  -  

is vervallen in ij payementen 

Ghehalmpt over erfve den xvste juny 1587 

 

 
 

15 juni 1587 – De Crommen Boom – Bethunestraat – Dasdreef - Halmen SAP 365  

 
 

Sebastiaen Noret heift ghecocht  

teghen Willem vanden Muelenaere ende Mayken zyn huusvrouwe  



eenen behuusde hofstede ligghende inden Lyssenthouck by den Crommen Boom  

daer Jan Pillaert laetst woonde –  

groot van lande twaelf ghemet ofte daeromtrent – ligghende alles neffens andere, vuyt 

gheweirt een half ghemet  -  

alle de catheil – groene ende drooghe daerup staende –  

streckende metten westhende upde Betunestraete – de noorthende jeghens taqlnt vandde 

vercooper - doostzyde Gillis vander Peperrsraete -  

Thalf ghemet streckende metten westzyde upde Dasdreve  - de zuutzyde de weduwe van 

Gheeraert Bulteel 

Omme de somme ban zes ponden grooten vlaemsch voor elck ghemet – tende mate – tende 

ghelde - - 

Te betaelen deene helft metter halm ende dander helft ter erfvachtigheyt  - emmers specifick 

ten half ougste eerstcommende up pene van alle quade costen te supporteren byden coopere –  

Xx schele parisis voor een godtspeninck – de lyfcoop half en half  

Ghehalmpt over erfve den xv juny 1587 – met belofte van garante  

  

17 juni 1587 – De Gervelgatmolen - SAP 365 - Folio 329 verso  

 
 

In de marge - Kerynghe is ghedan by Nicolaes De Vriendt upden xvj july xvc lxxxvij ter 

presentie van burchmeesters ende schepenen ter vierschare int keurghedynghe - ghekendt  

 



Sebastiaen Noret heift gheocht teghens Andries de Nuwelaere ende Clays Bourry als 

voochden van Christyncken de dochter van Jan Vlamynck - vanden eerste bedde -  

metghaders jeghens Frans Wydoot ende Pieter Bossaert als voochden van 

Jacquemyncken ende Adriaenken - kinderen vande zelven Vlamynck vande ijde bedde -  

by auctorisatie ende consent van uppervoocht ende schepenen deser stede van Poperynghe - -  

blyckende by acte van de zelven consente in date den xxx ste meye xvc lxxvij onder teeckent 

J. Mazeman -  

te wetene eenen wyndtmeulene metten walle ende de huusynghe daerup staende - 

alzo de zelven muelene nu ten tyde dragende ende in wezen es - ghenaempt de 

Ghervelgatmuelene - 

met thien  scherpehamers - een heynsele - de stande ende vaetkens-  

Item een steenreep ende commande ende alle ander toebehoorten -  

streckende de zelven wal mette westzyde an tlant van Lauwys Makeblyde - tnoorthende ende 

doostzyde kynderen van Jacob Schevele ende tzuuthende de straete –  

ghelast de voorzeide muelene met vier ponden parisis tsjaers den heere in wyntghelde - 

Item noch met vier ponden grooten tsjaers losselicke rente - de penning xvj - competerende de 

ghemeene ghildebroeders van de kaemere van Rhetorique binnen deser voornoemde stede - 

gheseyt Cruusbroeders  Lichtgheladen -  

Item met noch andre vier ponden parisis thien schelle grooten vlaemsch in een ghelycken 

losselicke rente - de penning xvj - competerende Bastiaen Noret –  

ende dat omme de somme van vichtich ponden grooten vlaemsch - tvoorschrevn boven de 

lasten hier vooren verhaelt - 

wannof de verachterhede zullen byden voornoemde voochden moeten ghezuuvert zyn totten 

daghe vande halme ende dan voorts loopende ten laste vande coopere -  

te betaelen de voornoemde vichtich ponden grooten vlaemsch –  

deene helft ghereet met den halme ende dander helft binnen een jaer daer naer -  

hebbende den cooper zyn optie de laste xxv ponden grooten vlaemsch te houden by hem te 

weezepenninghen den termyn van drien jaeren - 

mits daer vooren te betaelen crois ten avenante van de penning xvj - naer coustume deser 

stede - de zelve verzekerende -  

xxxix ponden parisis te lyfcoope ten laste vande coopere ende noch andere xxix ponden 

parisis te myncken upt tlaetste payment ende inghevalle van croise te myncken upt crois 

vande weezepenninghen -  

Item xx schele parisis te godtspennynck - ende een achtendeel multer voor de aermen te 

betaelen te ougste eerstcommende - 

alle ten laste vande blvyere  

Ghehalmpt voorts over erfve upden xvij juny 1587 

 



 
 

13 juli 1587 – De jokweg in de Wipperhoek - SAP 365 - Folio 331 

 
 

Jasper Huughe filius Jasper heift ghecocht tegehn Christiaen Doom ende Leonora zyne 

huusvrauwe -  

twee ghemeten hofstede - emmers de plecke alzo die gheleghen es, de vier houcken ende de 

middelwaert - bloot erfve ligghende inden Wipperhocuk - 

streckende zuud ende noort - tzuuthende an tlant van Jan Huughe - tnoorthende daeldinghen 

van Maillaert vande Ameele -  

van oosten de jockwech ende van westen de voornoemde  Jan Huughe –  

ende dat omme de somme van thien ponden grooten vlaemsch 

tvoorseide te betaelen acht ponden grooten ghereet met de halme ende  

xxiiij pond parisis binnen twee maenden na den halme - omme de vulle betaelinghe  

j schele parisis voor eenen godtspenninck - l schele parisis te lyfcoope - 



payement zynde behoudens dach van betaelynghe -  

Ghehaelmpt voerts over erfve den xiij july 1587 

 

20 juli 1587 – De Overdracht en de Leugenbeke - SAP 365 - Folio 332 verso  

 
 

Andries de Buckere hieft ghecocht jeghens Cornelis de Schottere als voocht vande 

kynderen van Jan Pilgherem 

met consente ende aggreatie van burchmeesters ende schepenen vander stede van Poperynghe 

- blyckende by acte vande zelven consente in date vande xiij in hoymaent xvc ende lxxvij -  

onderteeckent J. Mazeman -  

twee ghemeten ende zesthien roeden lants ofte daer omtrent ligghende inden Edewaerthouck - 

ghemeene in een meerder parceel met meester Pieter de Buckere - ende van Onse Vrauwe -  

huerlieden oom - 

streckende metten oosthende ande erfve vande stede ten eersen overdraeghe - de noortzyde 

inde Lueghenbeke - de zuutzyde de schipvaert - twesthende de hoirs van Jan Daten -  

Item noch een rente van twaelf ponden parisis tsjaers - den penning xvj – met de verloopen 

van dien -  

beede opt goedt van wylen Jacques van Burkes - 

ende dit in betaelynghe ende vuldoeninghe vande somme van twee-endertich ponden grooten 

vlaemsch die de cooper goedt hadde ande zelve weezen -  

ij schele te godtspenninck ten laste vande blvyere- 

Ghehalmpt over erfve den xxste july 1587 



 

Een huis op den Overdam en langs ’t Peperstraatje - SAP 365 - Folio 333 

 
 

In de marge - De kerynghe is ghedaen vande naerheytq by Frans Diedeman in presentie van 

burchmeesters en de schepenen int keurgedinghe opden xxiiij in september xvc lxxxvij  

 

Frans de Vos heift ghecocht by verhooghinghe teghens Jan de Meulenaere filius Jans -  

onder hem zelven ende jeghens Tanneken zyn huusvrauwe  

Item teghen de voornoemde Jan als voocht van zyne broeders -  

by consente ende auctorisatie van de burchmeesters ende schepenen vande stede van 

Poperinghe - 

blyckende by acte van de voornoemde consente in date van de xxi- sten wedemaent xvc 

lxxxvij - onderteeckent J. Mazeman -  

een huus metgaders derfve ende alle de catheylen - groene ende drooghe - 

vuytghenomen de plecke vande hommelhove achter tvoornoemde huus ligghende - 

metghaders de persen vande zelven hommelhove -  

moortelvast - wertelvast - naeghelvast ene cavelvast  

metgaeders eene garderobe - coutse ende lyssen staende binnen inde kamere  

boven dien noch een koutse ende een lys ende zeker schaprayken staende boven upde 

voorkaemere - 



metghaeders thommelhof achter tvoornoemde huus ligghende ende de keete daerup staende - 

tzelve huus ende erfve voornoemde ligghende upde Overdam -  

streckende van vooren ter sraete - achterwaert totter erve van Gillis Pieren ende Gayfer 

Moeraert - de noortzyde derfve van Frans van Beveren  ende langhes tPeperstraetken - de 

zuutzyde thuus van de aeldynghen van Nicasen de Buckere ende derfve vande weezen van 

Jan de Muelenaere doude ende derfve van Pieter vander Coutere - 

ghelast tvoorseide in Overdamsche schult den heere tsjaers wannof baefs daghe vallende den 

xix sche lvij deniers ende te middewintere ix schele v deniers parisis ende xiij cappoenen  -  

hier af moet volghen derfve onder thuus van Frans van Beveren met xviij schel ij deniers 

parisis tsjaers 

omme de somme van twee hondert een pondt grooten vlaemsch - 

x schele parisis voor eenen godtspenninck - zes ponden parisis voor de ghemeenen aermen -  

xij pond parisis ter lyfcoope - 

te betaelen met vichtich ponden grooten te baefmesse eerstcommende int jegehenwoordich 

jaer xvc lxxxvij - 

ende twintich ponden grooten binnen den halven jaere daer naer - 

Item noch xxtich ponden grooten te baefmesse 1588 

ende de reste over de vulle betaelynghe es den cooper ghehouden te furnieren te voornoemde 

termyn emmers zyn optie hebbende -  

de zelve peninghen onder hem te behouden te weze penninghen dannof betaelende crois naer 

advenant vande penning xvj -   

de welcke hy cooper ghehouden wert opte legghen tallen tyden als de voornoemde weezen 

zullen huwen ofte sterven - 

xx schele parisis voor de roupere - 

alle tvoorschreven ten laste vande blyvere -  

Ghehaelmpt over erfve den xxvij july xvc lxxxvij tich  

 

17 augustus 1587 – De Coppernolle Cruusstraat in de Oothoek - SAP 365 - Folio 333 

 
 

De keringhe vande naerheyt is ghedaen by Jan Dhans inde presentie van burchmeesters ende 

schepeen upden xxiiij septembirs xvc lxxxvij - ghekendt  

 

Michiel Longuespeye heift ghecocht teghen Maillaert vander Schave ende Myncken zyne 

huusvrauwe  

Item tegehn de voornoemde Maillaert ende jeghen Jan Edelynck als voochden van de 

kinderen van Christiaen de Radt ende van Christiaen Vandenberghe –  

Met consent ende octroy van  de uppervoochden van alle poortelicke weezen verweist binnen 

de districte van Ypre –  

Blyckende by twee distyncke acten van consente vande voornoemde uppervoochden ende 

ghecommiteerde van weege de voornoemde stede –  



wannof deen ghedaeteert es vande xvij marty lxxxvij ende dander vande vij augusty xvc 

lxxxvij - alle beede gheonderteeckent Mersch  

ende jeghen Jan Stilte  

 

Eene behuusde hofstede 

erfve ende catheyl - 

groene ende drooghe - 

ligghende inden 

Oosthoek dar Jacob de 

Breede overleet - 

groot van lande onder 

mersch - ghersland - 

zaylant ende elstlande 

omtrent de dertich 

ghemeten - 

wannof de behuusde 

hofstede metghaders de 

zaylanden daer aen 

ligghende groot es 

achtien ghemeten ofte 

daer ontrent -  

van noorden Jan Kiecken 

- van zuuden ende van 

westen Christiaen Fobert 

- van oosten de 

Coppernolle Cruusstraete 

ende voorts de reste in 

diversche parceelen 

wannof breeder verclers 

zal gheschieden - ter 

metynghe ande voorseide 

landen -  

zuuver goedt omme 

zuuver ghelt - ghesondert 

tsheren lantschult -  

omme de somme van 

zessenzestich ponden 

parisis elck ghemet - 

tende mate tende ghelde - 

te betaelen met vichtich ponden grooten binnen acht daeghen naer de erfvynghe ende de reste 

vande helft van dezen coope up Sint Bertelomeus dach eerstcommende - 

ende voorts de resterende over de vulle betaelyngeh binnen drie maenden daer naer - 

xx schele parisis voor een godtspenninck - xl schele parisis voor de  kercke van Sint Jans ende 

xl schele parisis voor de aermen -    

xxiiij ponden parisis te lyfcoope ende achtien ponden parisis voor tsvercoopers huusvrauwe 

een hooftcleet -  

Item wast datter meer verteirt ware dan de voornoemde xxiiij pond parisis - in zulcken 

ghevalle zullen tzelve de cooper ende vercoopers betaelen half en half -   

midts welcken Jan Edelynck renunchiert van alzulck byleven als hy opt voornoemde goedt 

zoude moghen hebben -  



ende mits alzuclk als voorschreven es  

 zo beloven de voornoemde vercoopers tvoorscrheven goedt te garanderen an alle laste dan 

hier verclaerst es -   

Ghehaelmpt over erfve den xvij augusty 1587 

 

31 augustus 1587 – ‘t Cleene kersselaerken en de Gapaerde - SAP 365 - Folio 335  

 
 

Keringhe is ghedaen by Gheraert Billandt als procureur over Loys Beguin ten proufftye vande 

voornoemde Loys - blyckende by procuratie specialle ende irrevocable ghepasseert voor 

schepenen van Poperinghe  upden 28 october 1588 - onderteeckendt Mazeman -  

ter presentie van burchmeester ende schepenen ter vierschaere int kuerghedinghe ten daghe 

als vooren  

 

Charles Michiel heift ghecocht jeghens Eloy Mooreel ende Gheleyncken zyne huusvrauwe  

eene behuusde hofstede ligghende inden Hamhouck daer de vercooper eertyden ghewoont 

heift - 

metghaders alle de groene ende drooghe cateylen ter voorseide hofstede - moortelvast - 

naeghelvast ende cavelvast -   

ende jeghens Maillaert Buuck als voocht vande kinderen vande voornoemde Eloy ende dat 

by consente - octroy ende aggreatie van burchmeesters ende schepenen vande stede van 



Poperinghe - blyckende by acte vande zelven consente in date vande lesten augusty xvc 

lxxxvij - onderteeckent J. Mazeman -  

wannof de speciticatie hier naer volgt  

Eerst de behuusde hofstede - groot van lande acht ghemeten ofte daer ontrent -  

streckende oost ende west –  

toosthende daeldynghen van Jooris vande Goestteeene - twesthende de Crombekestraete -  

de zuutzyde Mahieu vanRenynghe - de noortzyde daeldynghen van Adriaen Michiel  

Item noch twee ghemeten ofte daer omtrent zaylant ligghende inden Eeckhouck - 

streckende oost ende west - van oosten de Crombekestraete - west tkindt van Jan Stacen - 

zuudt de kynderen van Eloy Merlevede  

Item noch onderhalf ghemet zaylant ligghende inde zelven houck - streckende zuut ende noort 

-  tnoorthende de dreve van Clays Merlevede - zuudt ende tnoort den vercoopere - west de 

aeldinghen van Jan Merlevede - oost daeldinghen van Gheleyn Moeraert –  

Item noch onderhalf ghemet zaylant inde voornoemde houck - van westen de Provenstraete - 

't zuuthende Jacob Loodyck - van noorden de dreve die loopt van tcleene kerssselaerken 

naer de Gapaerde -  

Item noch een ghemet zaylant inde voornoemde houck - 

streckende zuudt ende noort - van noorden de voornoemde dreve ende zuudt Pieter Metsu -  

van oosten de zelve Metsu –  

Item noch twee gehmet lants ligghende onder tZwylant -  

omme de somme van hondert ponden parisis vande ghemete - tende mate tende ghelde -  

te betaelen xl ponden grooten ghereet met de halme -  

dertich ponden grooten ter erfvachtigheyt ende de resye te paeschen eerstcommende int jaer 

xvc lxxxvij -  

v schele parisis te godtspenning - een dobbelen ducaet voor svercoopes huusvrauwe een 

hoofcleet -   

Item een dobbelen ducaet voor beede tvercoopers weezen -  

zuuver goedt voor zuuver ghelt - over zulck belooft de vercooper tzelve goedt te garanderen 

van alle lasten - 

ghezondert sheren grondtrente –  

derthien pond parisis ter lyfcoope ende  voortz esse meer verteert te betaelen half en half  

blyvende de 

voornoemde 

landen in 

handen vande 

vercooper 

totter vulle 

betaelinghe - 

Ghehalmpt 

voorts over 

erfve den 

laetsten 

augusty 1587. 

 

 

 

 

 

 

 



SAP 365 - Folio 336 

 
 

Mauris Sys heift ghecocht teghens Jacob Bastyn ende Maycken zyne huusvrauwe -  

een huus - erfve ende cateylen staende upde bestemart –  

metten voorhoofde streckende - oosthende achtrwaert totter erfve van Robert Rouvroy -  

groot achtien roeden ofte daer omtrent  -  

de noortzyde de langhe couttere –  

ghelast met zeven schellinghen parisis tsjaers coutterrente den heere tsjaers -  

ende dat omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch tvoorseide te betaelen by 

drie payementen - 

vyf ponden vj schele viij deniers ghereet met den halme - 

item ghelycke vij pond vj schele viiij deniers grooten -  

iij schele voor een godtspeninck - drie ponden parisis voor de weeze van Jeroom Vaes ende 

zes ponden parisis te lyfcoope - 

te zuuveren by den vercooper de achterstellingen van tsheeren coutterrent totten daeghe vande 

halm  

ende waert dat tvoorschreven goedt naer maels breeder ghelast bevonden wiert dan hier 

verclaerst es in dien ghevalle -  

zo est by vercooper hehouden den cooper costeloos ende schadeloos van alle breeder lasten te 

indempneren ende garanderen  

  



16 november 1587 – Hofstede in de Oosthoek - SAP 365 - Folio 337 verso  

 
 

Gabriel van Thuune heift ghecocht teghen Jan Looten ende Christyne zyn husuvrauwe - 

eerst den helft van zeven vierendeel ende acht roeden gherslant ligghende inden Oosthouck 

ter hofstede der Olivier de Nuwelaere overleet -  

doostzyde tlant van Cathelyne Nuwwelaers - de westzyde de voornoemde cooper - 

tnoorthende upde Brugghewech - tzuuthende de Brugghestraete - 

Item noch drie vierendeel zaylant ligghende idnde voornoemde houck metten noorthende 

upde muelenwech - tzuuthende de Brugghewech - de westzyde de zelven cooper  

Item noch deen helft van twee lynen ende Ltrich roeden zaylant ligghende inden voornoemde 

houck - de westzyde de cooper voornoemd - doostzyde tlant vande kercke van Sint Jans –  

Item noch tvierde van j ghemet ende een half vierendeel ende ix roeden zaylants ligghende 

inde Haghebaerthouck inde Coornemeersch - doostzyde an tlant van Maycken Keirne - 

de westzyde tlant van Baleken van Losvelde - 

ende dat omme de somme van neghen ponden grooten tvoorschreven te betaelen ghereet met 

den halme -  

ij schele parisis voor een godtspenninck ten laste vande blvyere 

Ghehalmpt over erfve den xvj november 1587  

 

 

 



13 december 1587 - SAP 365 - Folio 338 verso  

 
 

De kerynghe by naerhede es ghedaen van deesen naervolghende coop vaan lande by joncheer 

Waelbrandt de Pouuillon - ruddere - over zyne joncvrauwe moeder ende ten prouffytte van 

de zelve ter presentie van burchmeestes ende schepenen zittende in ghebannen vierschaere int 

kuerghedynghe opden derden van october 1602  

 

De naerhede es andermael beclaecht van deesen coop by Clays vande Ameele als naeste hoir 

vande voornoemde Lieven de Puudt - ter pesentie van burchmeesters ende schepeen  

int kuerghedinghe - dach en date als boven  

De naerhede es ten voornoemde daeghe wederstaen byden voornoemde Clays van Ameele 

jeghens de eersten naerhede claeghere ende es in staete ghebleven tot densen vanden 

differente  

 

Sebastiaen Noiret heift ghecocht teghens Jan  Kiecken ende Jaecquemyne zyne 

huusvrauwe  

Item teghen voornoemde Jan al procureur ende machtich over Lieven de Puudt synen 

schoonbroeder - blyckende by procuratie specialle ende irrevocable ghepasseert voor bailliu 

ende schepenen vande vierschare van Ruuscheure in date den vde decembris xvc lxxxvijtich -  

onderteeckent J. Balinghem ende teghen Maycken vande Werfve deszelfs Lievens 

Huusvrauwe -  



eene behuusde hofstede - erfve ende cateylen groene ende drooghe - ligghende in Sint Jans 

prochie inde Oosthouck - 

groot van lande onder gheslanden, zaylanden merschlanden ende elstlandt achtien ghemeten 

ofte daer omtrent -  

in diverscche parceelen al neffens andere –  

streckende van noorden ende van oosten ande hofstede van Jacob de Breede - van oosten 

derfve van Joos de Nuwelaere doude ende de landen vande hoirs ende aeldynghen van Pieter 

vande Stegghele - van zuuden ande landen van Pieter Schaepshooft –  

zuuver goedt ende onbelast ghesondert  de grondtrente vande heere -  

voor zuuver ghelt ende dat omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch van elcken 

ghemete - tende mate tende ghelde - 

xx schele te godtspeninck - xij pond parisis voor een hooftcleet voor de huusvrauwe van de  

vercoopers - twaelf ponden parsiis te lyfcoope -  

te betaelen tvoorschreven ghereet met de halme alle ten laste vande blyvere  -  

Ghehalmpt voorts over erfve met belofte van garante udpe xiij december xvc lxxxvij tich  

 

17 februari 1588 - De Oude Potterie - SAP 365 - Folio 340 

 
 

Jan Roens heift ghecocht teghens Anthonis Catoore ende Adriaenken zyne huusvrauwe 

Item teghens de zelven als voocht van Copken tkyndt van Jacob Roens met consente van 

burchmeesters ende schepenen vande stede van Poperinghe - 

blyckende by acte van de voornoemde consente in date vanden xde february 1588 -  

onderteeckent J. Mazeman -   

een vierendeel ende acht roeden lantz ligghende inde Elssenbrugghestraete ghenaempt de 

Oude Potterie  
ghemeene metten coopere -streckende metten zuuthende tlant van Loys Makeblyde -  

tnoorthende de Elssenbrugghestraete  

ende dat omme de somme van vier ponden grooten vlaemsch tvoorseide -  

te betaelen ghereet met den halm - iij schele te godtspenninck - xl schele te lyfcoope ten laste 

vanden blvyee 

Ghehaelmpt over erfve den xvij february 1588 

 

15 februari 1588 – De Oude Potterie – SAP 365  



 

 
 

Jan Roucquier heift ghecocht teghens Jan Roen ende Jooryncken zyne huusvrauwe 

Item tegen de voornoemde Jan als voocht vande weeze van Kaerle Roen ende van Calleken 

tkyndt van Willem de Vriendt -  

eerst vierde vande huuse ende erfve staende upde Nieuwe Marckt daer de voordnoemde 

Roucquier nu woont met alzulcken lasten als daerup ligghen -   

erfve ende catheylen –  

strckende van vooren ter zelve mart  - achterwaert totter Singhele - de zuutzyde derfve vande 

aeldynghen vande weduwe van Jan Hazebaert - de noortzyde derfve van Alaert de Roode - 

ende dat midtz dat de voornoemde coopere zal te buuten gaen ende renonchieren ende 

cederen in handen van de vercoopere ende ten prouffyte van zyne voornoemde weezen 

alzulck recht van byleven als hy cooper heift  ter cause van zyne huusvrauwe up een party van 

goedynghen gheleghen op Merryestratken ene de Erlssenbrughestraete ghenaempt  

de oude potterye aldus ghecsseert ende ghehaelmpt over erfve uptde xvde february 1588 

 

 
 

Dezelfde Jan koopt nog de zelfde dag een erf van 'eender verbrande hofstede ligghend upt 

Vroonhof -  

met alle de matereialen daerup ligghende - streckende van vooren ter marte achterwaert totter 

erfve van Jan Goduut - de zuudtzyde dervfve van Gillis van Sint Pol - de noortzyde derfve 

vande aeldynghen van Jan Moons - 

ghelast met xx deniers parisis tsjaers de heere -  

Item ghelast noch met zes ponden parisis tsjaers - de penninck xvj - ten prouffyte vande 

weeze van Robert van Belle - 

 alle ten laste vande coopere 



Omme de somme van thien ponden grooten vlaemsch tvoorschreven - te betaelen ghereet met 

den alme - iij schele te godtspenninck - iij  pond parisis te lyfcoope -  

alle ten laste van de blyvere  

 

 
 

3 april 1588 – Breesteenmeersch – Vramboutdreve - - De Eeckebilk - SAP 365 - Folio 341 -  

 
 

Frans Lebbe heift ghecocht jeghens Pieter de Conynck ende Jossyne zyne wyf -  

vyf lynnen ende neghenthein roeden zaylant ligghende inden Edewarthouck - 

streckende metten noorthende upde Yperstraete - de noortzyde daeldynghen van Mahieu de 

Groote filius Chrispianus - de westzyde de dreve van Philips Vrambout inden 

Breesteenmeersch - 

streckend metten noorthende an tlant vande kercke van Sint Jans -  



tzuuthende an tlant ghenampt de Eeckebilck  - zuuver goedt  

ende dat omme de somem van elleven ponden grooten tvoorseide te betaelen ghereet ghelt 

metten halm - 

ij schele te godtspenninck - xiiij ponden parisis te lyfcoope ende dat alle ten laste vande 

blyvere -  

Ghehaelmpt over erfve den iij aprilis xvc lxxxviij  

 

4 april 1588 – De Lange Coutere - SAP 365 - Folio 341  

 
 

Kaerle Rabbaert heift ghecocht tegehns Pieter de Coninck ende Jossyne zyn wyf-  

twee woonhuusekens staende ende gheleghen opde langhe coutter -  

met xxv roeden erfve –  

streckende metten noorthende upde zelve couttere - doostzyde derfve vande zuster van Sint 

Jans - tzuutende tlant vande kercke van Sint Jans ende tlant van de hoirs van Jan Sampsoen - 

de westzyde de cooper – 

ghelast met coutterrente  den heere tsjaers -  

omme de somme van drie ponden thien schellynghen grooten tvoorseide te betaelen ghereet 

ghelt met den halme -  

iiij schele te godtspenninck - zeven ponden x schele grooten te lyfcoope - ten laste vande 

blyvere -  

Ghehaelmpt voer erve den iiij april xvc lxxxvij tich  

 

12 oktober 1588 – In de Leverstraat - SAP365 - Folio 348 



 
 

Danneel van Zantvoorde heift ghecocht teghens Chrsitiaen Bertele ende Fransyne zyne 

huusvrauwe - 

een huus erfve ende cateylen gestaen ende gheleghen inde Leverstraete - 

daer de voornoemde Danneel presentelick woont –  

streckende vande voornoemde straete achterwaert totter erfve van Sint Jooris ghilde -  

van noorden derfve vande aeldynghen van wylen Jan vander Doene - van zuuden derfve 

vande voornoemde ghilde -  

metten groene catyelen staende upde voorseide erfve  

Ghelast met j schele iij deniers parisis tsjers int hofmanchip van Amiens de heere sjaers -  

omme de somme van zeventhien ponden grooten vlaemsch tvoorseide - zes schele parisis 

voor godtspenninck -zes ponden parisis voor lyfcoop - 

een ducaet van vj pond viij schele voor svercoopers huusvrauwe een hooftcleet -  

te betaelen tvoorseide by twee payementen wannof teerste payement omme de helf van de 

voornoemde somme es ghereetr metten halme - 

ende de reste over devulle betaelinghe zal vallen te baefmesse int jaer xvc neghenentachtich -  

up welck payement werdt de coopr ghemynckt de voorseide lyfcoop behoudens dach van 

betalinghe - emmers xiij daghen daer naer onbegrepen - ende tot verzekertheyde vande 

voornoemde vulle betaelinghe verbyndt de cooper tvoornoemde goedt in svercoopers handen  

Ghehalmpt voortz over erfve upden xij octobris xvc lxxxviij  

 

31 oktober 1588 - Overdam - SAP 365 - Folio 348 



 

 
 

Lauwys Makeblyde heift ghecocht teghens Clays vande Walle ende Myncken zyn 

huusvrauwe -  

twaelfste deel inde erfve thofstede daer de voornoemde cooper woonachtig es - upde 

Overdam –  

streckende van vooren ter straete - achterwaert totten kerckhove van Onse Vrauwe - de 

noortzyde de verbrande hofstede van weduwe van Cornelis Conduut - de zuutzyde Frans de 

Vos - ende de presbiterye van Onse Vrauwe - 

Item noch tzesthienste deel - zo inden woonhuuse keuckene ende de grasereye als inde cleene 

huusekens staende neffens tvoorseide kerckhof -   

omme de somme van zeven ponden grooten vlaemsch tvoorseide ghereet metden halm -  

iij schele te godtspenninck - vj ponden parisis te lyfcoope ende xl penninghen ten laste vande 

cooper -  

Ghehalmpt over erfve upden laetsten octobris xvc lxxxviij-tich met belofte van garante in 

tyden toecommende 

 

 

 


