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Kohier verkochte erven – Jaar 1598 – 1599  - 

 

 
 

Qoyier van de vercochten ende ghe-erfden landen metten catheilen daerup staende die 

vercocht ende ghe-erft hebben gheweist binnen der stede ende jurisdictie van Poperynghe 

binnen eenen jaere, wanof men ontfanghende es den xlde penninck, ende dat vut crachte van 

octroye vande majesteit, beghinnende den 1
ste

 juny xvc 98 ende hendende den laetsten maeye 

xvc 99 ende es danaf ontfangher ghestelt by burchmeesters ende schepenen der zelver stede 

Loys Makeblyde. 
 

Dit jaar waren er 104 verkopen waarvan 70 landen  waren. 12 hofsteden werden er verkocht. 

Binnen de port werden er 11 huizen verkocht waaronder de herberg de Pelicaen.  

 

 
 

Clays Burin kooper by decrete van tiijde –’t derde – van eenen huuse ende den helft ende den 

helft ende thalf vierendeel vande erfve up dIperdam Koutere metgaders derfve onder thuus 

daer Gheleyn de Koninck nu woont op dYperstraete ghenaempt den Pellicaen omme xv 

pond iij schele v deniers grooten vlaemsch over den xlste penninck – iiij pond xj schele 

parisis  
 

Daarbij was er verder een verbrande hofstede in de Noordstraat en een verbrande hofstede in 

de gasthuisstraat.  
Er werden dit jaar 16 elstlanden verkocht.  
De grootste verkoop vond plaats bij de verkoop van de goedingen van sieur Gonzales 

Gommes waarvan de akte in de register van de halmen 10 bladzijden bedraagt.    
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Vutgheven ende betalynghe ghedaen byden voornoemde ontfangher jeghens den 

voornoemde ontfanck 
 

Eerst den voornoemde ontfangher bryngt alhier in betalynghe tgonne dat hy min 

vutghegheven hadde van ontfaen in zyne laetste rekenynghe blyckende byden sloote van diere 

in daten vande xvijste – 17
de

 - marty 98 - de somme van xxxvj pond xvj schele parisis 
Betaelt de weduwe van Kaerle de Roode over zeker restitutie van penninghen by haer betaelt 

inden voornoemde verlopen penninghen twelck zoe niet schuldich en was by ordonnantie van 

de wet vande iijde – 3
de

 - septembris 1598 - de somme van  xiiij pond viij schele parisis 

Betaelt diverssche wercklieden de welcke ghewrocht hebben anden schipvaert deser stede -  

beghinnende den xvde september van 98 tot ende metten xden octobris vutbrynghende par 

billet vanden xijde der voorseide maendt  - de somme van ijc xxvij pond xij schele 
Betaelt de voornoemde werklieden hebbende ghewrocht int bedelf vande schipvaaert den tyt 

van xiij daghen par billet vanden xxvj ste octobris 1598 de somme van jc liiij pond xiij schele 

parisis  
Item betaelt Christiaen de Vynck ende Jan de Langhe – temmerlieden over tlaetste 

payement  van huerlieden ghenomen werck ten overdrache vanden Coppernolle ende de 

boorden tot Veskens par billet vanden iiijde novembris xvc 98 de somme van iiijxx x pond 

parisis  
Item betaelt Clays Du Boys coordraeyere tot Ypre in minderynghe van meerder somme van 

leverynghe van twee reepen omme de overdraghen deser stede par billet vanden vjde maerty 

xvc 99 de somem van iiijxx iiij pnd parisis  
Item betaelt meester Gheraert Baervoet, duerwaerdere vander wetcamer deser stede over 

zijn debvoir ghedaen den ontfanck ende innynghe van de pennynghen vande voornoemde 

ontfanct den tyt van zes jaer verschynen den laetsten meye xvc 99 par billet vande xvij ste 

marty 99 de somme van xij pond parisis  
Item betaelt ende ghedebourseert by ordonnancie van burchmeesters ende schepenen den 

commissaris generael vanden carroye par billet vanden vjde aprilis xvc 99 de somme van iiij 

xx x pond parisis 

Item ghesommeert in handen van meester Jan Mazeman pensionaris deser stede by 

ordonnancie vande wet omme te reysen int affairen vande stede naer thof tot Brussele par 

billet vanden xjde february xvc 99  - de somme van lxxij pond parisis  

Item betaelt Clays de Boys, coordraeyere tot Ypre over den coop ende leverynghe van twee 

reepen omme de overdraghen deser stede ende dat up rekenynghe van meerder somme par 

quythance vanden zelven Clays vanden iijde in ougst xvc 99 de somme van – jc xxvij pond x 

schele parisis  
Item betaelt Clays de Boys coordrayere tot Ypre in reste ende over de vulle betalynghe vande 

leverynghe vande voornoemde twee reepen par billet vanden refectiemeester deser stede 

vanden xvijste octobris xvc 99 de somme van lxxvj pond ij schele parisis  

Item betaelt De Vynck temmerman vander stede over xij daghen werckens an het opperste 

overdrach ende ande baillien deser stede tot xxx schele parisis s’daechs – par billet vanden 

refectiemeester van de xvijde octobris xvc 99  - de somme van xviij pond parisis  
Item betaelt den voornoemde Christiaen de Vynck van noch ander xij daghen ghewrocht te 

hebben ande baillien deser stede ten pryse van xxx  schele parisis sdachs – par billet vanden 

voornoemde refectiemeester de somme van xviij pond parisis  
Item over den sallaris vande voornoemde ontfangher vande voornoemde parthien van 

goedynghen upgheteeckent, ontfaen ende vutghegheven te hebben ter discretie van mijn 

heeren de creditueren – l pond parisis 
Item over de auditie vande voornoemde auditeuren van dese voorghaende rekenynghe 

ghehoort ende gheexamineert te hebben – de somme van iij pond xij schele parisis  
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Somme vanden vutgheven bedraecht xc lxxv pond xiiij schele parisis 
 

Ende den ontfanck boven ghespecifiert bedraecht xc xxiij pond iij schele parisis 

 

Dus blyckt dat den voornoemde ontfanghere maer vutghgheven heeft van ontfangen de 

somme van lij pond x schele vj deniers parisis  
 

De voorschreven rekenynghe was gedaen gheexamineert ende ghepresenteert onder 

protestatie naer coustume ter auditie van Anthonis Winnebrood, burghmeester vande wet 

ende Guillaume Devos, voorschepene den xxvjste juny 1600 – my present  
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