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1 ro

Opden 16 novembre 1679
OMAER, CAERLE ende ANDRIES MILLIEVERT
elk getrouwd met een dochter van LODEWYCK VANDE FONTAINE
leggen by de vierschaar een hypotheek
1/
de helft van een behuysde hofstede met de groene ende drooghe catheylen
ligghende inden Oosthouck, 5 ghemeten preter LX roeden
gemeene met PIETER DE NUWELAERE
abb.: z: brugghestraete
n: den meersch van t'gasthuijs ende den selven NUWELAERE
o: t'lant van de kercke van St Jans
w: tsaylant vande selve kercke ende t'lant LOYS VERCOOPPE
2/
4 lynen saylant inden selven houck, streckende s & n
abb.: o: FRANCHOIS DE HAENE
w: d'aeldynghen ANDRIES DE NUWELAERE fs CHRISTIAEN
z: ELOY MOREEL
n: (zie w)
3/
1 ghemet 20 roeden saylant inden selven houck
ligghende bet oost vanden nieuwen meulen
abb: o: CHRISTIAEN FOBERT
w: idem
z: MAILLAERT PIERENS
N/ CHRISTIAEN MOENAERT
4/
5 ghemeten xxviij roeden saylant inden selven houck
In diversche sticken al aen anderen commende
abb: n: brugghestraete
z: MARCUS DE KEYSER
o: t'ghescheet vande Cueren van Elverdynghe
omme daerop by middel van noten ende plooten te verhaelen de somme van 75 £ p over
ende in reste van diversche Jaeren verloop eender losselicke rente pennynck 16 e van 42 £ p
by Jaere t'laetste vervallen baefmesse 1678 metsghaders 42 £ p over een Jaer verloop
verschenen baefmesse 1679 volghende den rentebrief alhier ghepasseert opden 24 en 9 bre
1623 ende verkent door wylent ANDRIES HUYGHE ende synne huysvrauwe (gebruycker
vande selve hypotheque) in proffytte van JACOB VAN BEVEREN

2 ro

V
JAN VANDE SANDE
H
Joffrauwe de Weduwe d'heer ROBERT PROVENTIER
OMME de somme van 75 £ p spruytende over den coop ende leverynghe van 1000 fagooten
V

JACOB CAURAT ende ... VENOODT gehuwd met MARIE CAURAT
tsaemen hoirs van JOOS CAURAT
H
d'heer PIETER SCHERRIER
OMME de somme van 143 £ 143 £ 2 s p procederende van leverynghe van draf groot ende
cleen bier ghedaen aen wylent JOOS CAURAT
2 vo

V
JACOB PARENT f s GUILLELMES soo over hem ende als hoir van sijn vader
H
d'heer PIETER SCHERRIER
OMME 23 £ 11 s p over een leverynghe van groot ende cleen bier
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V
JAN BUYCK
H
m re CHAERLES DE REMSDYCX
OMME de somme van 21 £ 17 s 6 d p over den coop ende leverynghe van 625 persen a 35
stuijvers het hondert gelevert ten desen Jaere 1679 met den interest a tempore
more & costen
3 ro

V
Dheer LAMBRECHT VANDE GOESTEENE
H
m re CHAERLES DE REMSDYCX
OMME de somme van 34 £ p over den coop ende leverynghe van 850 persen a 4 £ p het
hondert ghelevert ten desen Jaere , aflagh 416 schele parisis voor leverynghe van
een paer schoen ghedaen door ADRIAEN SCHERRIER
tsurplus metten interest a tempore more & costen
V
Dheer ende m re CHAERLES REMSDYCX
H
JAN BUYCK
OMME de somme van 71 £ 10 s p over theijre ghehaelde wijnen vracht costen van
diversche peerden ende andersints afslach de leverynghe van 600 persen a 34
stuijvers yder 100 ; daeroppe ontfaen zonder preiudfitie van t'gonne den
verweerdere debet es inde berecht rekenynghe vanden jaere 1670 (..)

3 vo

V
S r JAECQUES VAN RENYNGHE f s MAHIEU
H
CAREL VAN RENYNGHE synen broeder
OMME 96 £ p over gelicke somme byden heeschere over d'verweerdere betaelt met
leverynghe van boomen ande Eerweerde Paters BREGITTYNEN tot Sinte Sicx
V
JAN TECCHELE
H
ANDRIES LA RUE
OMME de somme van 17 £ p van diversch gemeens par rekenynghe
V
CHRISTIAEN LAUWYCK
H
MICHIEL DE PLACKER
OMME de somme van 50 £ 9 s p in reste van leverynghe van brauwers graen

4 ro

V
GUILLAUMES DE COCQ
H
CLAYS DELBAERE
OMME de somme va 27 £ p over soo veele den verweerdere schuldigh es over de
leverynghe van booten
V
CHRISTIAEN KESTEMAN
H
Jo e MARIE VAN RENYNGHE
OMME de somme van 270 £ 10 s p spruytende vande overnemynghe van prijsie ter hofstede
van de heeschereeghe byden verweerdere overghenomen aflagh byden verweerdere
daerop betaelt in pryse van mersch eerst 126 £ p ende 112 £ p van coppillie van
houtte ende meersch metsghaders van overnemynghe van coppillie van eene wulghe
1£ de reste staende met costen

4 ro
Opden 14 e Decembre 1679
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De W e FRANCOIS DE VOS
d'heer CHRISTIAEN LOIJS geauthoriseert v.w. de hoirs van CHRISTIJNCKEN
LEBAERTS w we van GILLIS WAELES
OMME de somme van 27 £ p over den coop ende leverynghe van wynckelwaere als
andersints
V
H

V
DANIEL LE ROY
H
CHRISTIAEN GHERAERT t'Ypre
OMME de somme van 94 £ 10 s p over coope ende leverynghe van wynckelwaere
5 ro

V
PIETER VAN BEDDELEEM
H
JAN BAERT als transport hebbende van h r ende m re JOANNES WYLLAERT
OMME de somme van 8 £ p 10 s grooten vlaemsch over den coop ende ontbloot van 5
vierendeel vlooghe ligghende inden Wipperhouck
V
ANDRIES LE RUE
H
de W we JAN DEL VOIJE
OMME de somme van 101 £ 16 s p over den coop ende leverynghe van meesch , persen,
haver, hanghel fagooten, prijs van hommelblock, boter, melck, aerbeyt van plocken,
drooghen, stellen van persen door s'heeschers soone , etc a ten jaere 1676

5 vo

V
m re CHAERLES REMSDYCX
H
MAGDALEENE VANDE WALLE
OMME 36 £ p over theyrynghe thaeren huyse gedaen
V
ANTHONE VERBEKE
V
JOORIS PARMENTIER
OMME de somme van 98 £ p over de leverynghe van grootbier
afslach nietmin 47 £ p, de reste staende met costen

6 ro

De wed e van S r FRANCHOIS DE VOS tendeert tot wysdom executoir
d'heer CHRISTIAEN LOYS als wettelick ghestelden vooght over JAECQUES VAN
RENYNGE f s JANS
OMME eene veriaerde acte alhier ghegeven ten Ceurghedynghe by pandynghe van daten
xx en January 1668 bedraghende 48 £ p over 4 jaeren verloop (..)
metsghaders 21 s 6 d p over de costen deser acte
H
V

H
JACOB CAUWRA
H
de Wed e PIETER DE SCHILDERE
OMME de somme van 20 £ 3 s p over de leverynghe van 100 roode brycken inden maend
van septembre 1679
6 vo

V

FRANCOIS SCHERRIER soo over hem selven als in huywelick hebbende
CHRISTINE CAPPOENS
H
LAUWERENS DE BEUF
OMME 34 £ 7 s spruyttende van wyn???
V
Dheer JAN VAN ???
H
IGNATIUS DE BRUYNE coopman tot Ipre
OMME 2 £ 1 s 7 d grooten vlaemsch spruyttende over den coop van 4 ellen 1 vierendeel
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Laecken
V
ADRIAEN LAUWERS
H
S r GUILLAUMES FONTAINE
OMME de somme van 22 £ p procederende over den coop van 100 popelieren fasseel
7 ro

V
MICHIEL KIECKEN
H
JAN BAPTISTE SPAYMEESTER
OMME de somme van 21 guldens 4 stuyvers 1 ortie over soo veele den verweerdere
schuldigh gebleven es van leverynghe van toebacq, suycker , pecq ende andersints
V
De wed e van d'heer LOYS BOLLAERT
H
JAECQUES LA GACHE woonende tot Comene
OMME de somme van 50 guldens 16 1/2 stuijvers over soo veele de verweerdere schuldich
ghebleven es over leverynghe van ghebrandewijn
H
V

Dheer CHRISTIAEN LOYS als thresorier deser stede tendeert tot wysdom executoir
dheer CHAERLES TANT als in huywelick hebbende Jo e MARIE f a dheer ende m re
JOOS CHEYS
OMME betaelynghe van suclk recht van jssue de stad van Poperynghe competerende als
hy verweerdere schuldich es ter cause vande vervremdynghe van syne huysvrauwe
vande Ceure ende Generaliteyt der voornoemde stede ende dat van haere goederen
conforme de statuijten ende deellooten danof synde
Opden 22 en february 1680
H

JAN DE HAESE als hebbende gheweest Clercq vande venditien binnen deser stede
tendeert tot wysdom executoire
V
JAECQUES FOURNIER als in huywelick hebbende de wed e van ANDRIES
LEMAHIEU
OMME de somme van 30 £ 15 schele p over reste van bestel inden coopdagh v a dheer JAN
DE KEYSER
8 ro

V
Den voornoemden FOURNIER
H
den selven HAESE
OMME de somme van 90 £ p over de leverynghe van 6 tonnen grootbier
V
JAN BLOCQUET
H
JAN HURTRE
OMME de somme van 104 £ p over reste van leverynghe van gebrandewijn
V
V a JOOS QUESTROIJ
H
Jo e ANNE VAN RENIJNGHE We van JAN FOLCQUE
OMME de somme van 21 £ p van coope ende Leverynghe van leer

8 vo

V
LAURENS DE BEUF
H
DANEEL SALOMé thuywelicke hebbende de Wed e CHRISTIAEN HOVERDER
OMME de somme van 67 £ p in reste van Coop ende Leverynghe van buschtaillie (..)
ontbloot ten Jaere 1677
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H
STEVEN DEKEYSER tendeert tot wysdom executoir
V
V a JOOS QESTROIJ f s JANS
OMME een veriaerde acte alhier gegeven in proffytte vanden versoucker ende tot laste
vanden voornoemden QUESTROIJ (..) 23 novembre 1678 (..) bedraghende 108 £ 18
s p (..)
9 ro
Opden 14 en maerte 1680
H
Dheer ende m re LODEWYC MAKEBLYDE tendeert tot wysdom executoir
V
m re JAN PETYT
OMME een boete van 5£ p gewesen tsynen laste ten Jaere 1669 aen synne landen aende
Cassestraete
V
den selven
H
den selven
OMME
– 4 £ 10 s p van ghelicke boete gewesen ten selven Jaere aen synne landen aende
Watoustraete
– 2 £ p boete gewesen ten selven Jaere aen synne landen aende provenstraete
– 3 £ p van straetboeten ghewesen ten Jaere 1670 aen synne landen aende
Casselstraete
– 2 £ p ter cause voorschreven gewesen aen synne Landen aende Watoustraete ten
voorschreven Jaere
– 6 £ p ter cause voorschreven gewesen aen synne Landen ten Selven Jaere aen het
Coestraetjen
– 3 £ p straetboeten gewesen ten selven Jaere aende proven straete
– 5 £ p straetboeten ghewesen ten selven Jaere aen synne Landen aboutterende aende
St Sicxstraete ende Werfstraete
10 ro V
JAN DE COCQ
H
DANIEL SALOMé
OMME de somme van 55 £ p in reste van leverynghe van multer ende fagooten
V
Dheer LAMBRECHT VANDE GOESTEENE
H
de Wed e d'heer LOUYS BOLLAERT
OMME de somme van 16 £ p 18 s p van leverynghe van wynckelwaere
10 vo V
JAN DE HAESE
H
S r MICHIEL DE PLACKER f s JAECQUES
OMME de somme van 13 £ p over de leverynghe van 5 spynt haver opden 8 en april 1677
tot 52 spynt met costen in cas van debet
V
ALBERTUS DE KEYSER
H
JAN LOYS
OMME de somme van 40 £ 6 s grooten vlaems spruytende over den coop ende leverynghe
van leer
11 ro
Opden ii en April 1680
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V
JOORIS PARMENTIER
H
Jo e ANNE CLARE CHEIJS
OMME de somme van 185 £ 15 s 6 d p spruijtende over den coop ende leverynghe van
1126 ponden hoppe ten advenante van 16 £ 10 s p yder hondert afslagh 6 £
grooten vlaems
V
GHELAIN DE WAGHEMAKER
H
d'heer ende m re PAUWELS FOLCQUE
OMME heesch te commen anhooren
11 vo V
JAECQUES BAKEROOT f s GELAIN
H
JAECQUES VAN RENYNGHE f s MAHIEU
OMME de somme van 27 £ 13 s p spruytende over den coop ende leverynghe van 3
stucken huverleer
V
PIETER BEDDELEEM
H
Jo e de W e d'heer ROBERT PROVENTIER
OMME de somme van 11 £ 8 s grooten vlaems spruytende over den coop ende leverynghe
van schurse
12 ro V
JOORIS PARMENTIER
H
FRANCOIS DE WULF f s CLAYS
OMME de somme van 14 £ 10 s grooten vlaems over coop ende leverynghe van 14 1/2
rasieren succrieoen ten advenante van 12 £ p de rasiere afslagh 9 £ 12 s p
metsghaders de tecortheyt van ontrent een schotel succrioen
V
JOOS VAN BEVEREN
H
PASSCHIER DRUANT
OMME d'assignatie bebbende van JOOS LESSENER die d'assignatie hadde van JAN
VERSCHOORE tot hasebrouck omme de somme van 5 £ 15 s grooten vlaems over
coop ende leverynghe van gaerne afslagh 3 £ grooten vlaems daeroppe betaelt
12 vo V
Dheer LAMBRECHT VANDE GOESTEENE
H
de W e van ANDRIES MASSELIS f s MAILLIAERT
OMME de somme van 23 £ 8 s 9 d p over reste van wynckelwaere
V
ANTHOINE VERBEKE
H
Dheer JAN BAPTISTE DE MEERLE
OMME de somme van 40 £ 14 s p in reste van leverynghe van hoppe aen hem gedaen ende
JASPAER SCHERPEREEL ende by hem in tgeheele angenomen ende belooft te
betaelen
13 ro
Opden 23 en meye 1680
V
PETER BEDDELEM
H
FRANCOIS VAN DAMME
OMME de somme van 39 £ 4 s p spruijtende van Leverynghe van hommel par rekenynghe
vanden 16 en X bre 1679
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V
GUILLAUMES DE COCQ
H
D'heer JAECQUES FLOOR
OMME de somme van 23 £ p per rekenynghe metsghaders noch de somme van 893 £ p
over leverynghe van grootbijer afslagh alle bewys van betalynghe
13 vo V
Jo e ANNE f a d'heer JAECQUES FOLCQUE
H
S r FRANCOIS BATEMAN
OMME de somme van 2 £ grooten vlaemsch spruijtende over den coop ende leverynghe
van wynckelwaere
Jo e ANNE CLARE CHEIJS W e van S r JAN VAN RENYNGHE tendeert tot
wysdom ex or
V
Jo e JANNEKEN VAN RENIJNGHE W e van S r PIETER DE SCHILDERE
OMME eene acte ex or tot laste van wylent den selven SCHILDERE den 16 en X bre 1677
ter cause van eene acte eertijts ghegeven byde Weth van alhier den 21 en 9 bre 1676
tot Laste van wylent JAECQUES VAN RENIJNGHE f s JAECQUES inhoudende
oplegh ofte souffisant beset van Croyseerende obligatie van 54 £ grooten vlaems
ende dies den voornoemden SCHILDERE de verloopen van diere heeft betaelt ende
d'orrigineele acte dies aengaende Inghetrocken (..)
H

14 ro V
PIETER HAUWEN
H
Jo e ANNA VAN RENYNGHE W e van S r JAN FOLCQUE
OMME de somme van 64 £ 5 s p by rekenynghe van coop ende leverynghe van leer
payement 19 £ 2 s p de reste metten interest
H
Dheer ende meestere PHILIPPUS MARSILLE tenderende tot wysdom executoir
V
d'heer JAN BAERT
OMME een sententie gegeven ende vuytghesproken by de heer ANDRIES BEKE ende
dheer MICHIEL VANDE SANDE als arbitters gecooren van weghen desen
verweerdere ende heeschere In daeten 2 en meye 1680 inhoudende de separatie van
seker erfve achter den huijse daer den heeschere presentelick woont
14 vo
Opden 4 en July 1680
V
H

FRANCOIS BENTEN
dheer ende m re VALENTIJN LEROIJ deken vande Cristenheijt van t dijstrijck
van poperijnghe pastor van proven agierende over den disch van aldaer
OMME de somme van 130 £ 9 s 6 d p procederende van coop ende leverijnghe van busch
taillie par verweerdere ontbloot ten Jaere 1676 afslagh 28 £ p daerop s heeschers
ontlastijnghe betaelt aen die vanden Swynlande
V
JAN VAN DAMME voerman
H
d'heer ende m re PHILIPPUS RAULE
OMME de somme van 5 £ grooten vlaems over d'helft van 10 £ grooten
15 ro V

De naerschreven ghebruijckers vande ... hipotecque : JAN SANDERS, JACOB
MARQUEIJ, SIMPHORIAEN BERVOET, MAILLAERT VENIRE , ANDRIES
LEBBE f s PIETER ende JACOB VERHEULE
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H
De W e van JAN HEBBELIJNCK
OMME hipotecque van een rente ghecreert ten proffijcte van wijlent haeren man ende
gherealiseert voor tmagistraet van alhier door wijlent Jo r PAUWEL FRANCOIS DE
LA GIJSEULE bij procuratie over Jo e FRANCHOISE CONIN (?) sijne huijsvrauwe
Importerende 15 £ grooten vlaems tsjaers p c 16 e
Consisterende In de helft van diversche partien van lande alhier gheleghen ende
ghecommen vande zijde vande voorseijde Jo e CONIN (?) te weten
– 4 ghemeten 1 lijne 28 roeden onder saijlant , hommelof ende gars , ghebruijckt
bij ADRIEN SCHREVEL , streckende s & n
abb: o: de dreve
z: t'hofstedeken vande aeldijnghen d'heer GHELIEN WENIS
w: de beke
n: VINCENT DE ROO
- 5 lijnen 79 roeden saijlant
abb:
o: de dreve
z: Dheer ANDRIES BEKE
w: tvoorgaende
n: VINCENT DE ROODE
– 2 lijnen 22 roeden saijlant streckende o & w
abb: z: tsaijlant van MICHIEL DE PLACKER
w: de b eke
n: t'garslant
o: half dreve
– ... roeden saijlant
abb: o: de Casselstraete
z....
w: ANDRIES BUFFET
n....
– 5 lijnen zaijlant ofte daerontrent streckende o & w
abb: z & w & n: de straete
o: de beke
OMME by middel van noten ende ploten naer Cosdtuijme daeroppe jn deele ofte gheheele
te recouvreren 19 Jaeren verloop der voorschreven rente van 15 £ grooten vlaems
tsjaers , tlaetste vervallen den 25 en April 1680
16 ro V
JAN VERCLIJTTE
H
CLAIS HOVERDER
OMME de somme van 16 £ 6 s p schuldich van leverijnghe van baijketenen
Opden X en octobris 1680
V
GUISLEIJN MASSELIS
H
d'heer NICOLAIS VANDERMAERLE
OMME de somme van 16 £ 16 s p over leverijnghe van roodt laecken, grauw baij ende
boorden
V
PIETER EVERAERT
H
PIETER DE RICK
OMME de somme van 12 £ p vanden coop ende leverijnghe van clavers
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16 vo V
JAECQUES DE RAEDT
H
d'heer JAN VANDE WIJNCKEL
OMME de somme van 33 £ p over de leverijnghe van 3 tonnen groot bier
V
LOIJS CORTEWILDE
H
den voornoemden VANDE WINCKEL
OMME de somme van 7 £ grooten vlaems over den coop van een partije claevers die staen
van s'heeschers landt in t'corte gervelgat
JAN BERTHEN t'huywelick hebbende de w e van FRANCOIS MASSELIS f s
BOUDEWIJN tendeert tot wijsdom executoir tot laste van
V
GHELEIJN VERCLIJTTE f s GHELEIJN als autaermeester van H Roosencrans
inde kercke van onse Lieve Vrauwe ten Jaere 1664
OMME de somme van 217 £ 2 s 2 deniers parisis
17 ro
over soo veele den voornoemden VANDER CLYTTE schuldigh is aen desen
heeschere qualitatie ut supra ende als synen voorsaete gheweest hebbende van
ghelycken autaermeester ten Jaeren 1665, 1666 ende 1667 als t'slot der voorseijden
rekenijnghe par verweerder debet ghebleven
H

JAN VAN BERTEN als in huijwelick hebbende de w e van FRANCOIS MASSELIS
die in syn leven was praesident vanden autaer vanden heijlighen roosencrans inde
kercke van onse Lieve vrauwe
H
JAN VANDE ZANDE naervolghende praesident vanden selven autaer tenderende s
verweerders laste tot wijsdom executoir
OMME de somme van 299 £ 3 s 5 d over soo veele s'verweerders voorsaet bij sloote synder
rekenijnghe vanden 23 en ougst 1670 schuldich ghebleven is aenden vermelden
autaer
V

17 vo V
H

GILLIS DE ROODE
d'heer JAN BAPTISTE DIRONARD ? als in huijwelick hebbende Jo e de w e d'heer
JAN VANDER FOSSE
OMME 44 £ p van coop van clavers afslach 7 schellynghen grooten vlaems
H

FRANCHOIS VAN DAMME ende SALOMOEN HUIJGHE , afghegaen ende
moderne praesidenten vanden autaer vanden heijlighen roosencrans inde kercke van
onse Lieve vrauwe binnen deser stede van poperijnghe tenderende tot wysdom ex r
V
d'heer CHARLES ELLEBOUDT in huijwelick hebbende de dochter van wijlent
d'heer ende m re JAECQUES VANDER FOSSE f s MAILLAERT
OMME commen hooren ??? mijsen wettelick ende executoir doen acte van namptissement
alhier ghegeven ter oppositie opden X en 9 bris 1672
18 ro
ende naerdien gheconfirmeert door volghende wysdom ex r 16 en meije 1675
respectivelick onderteeckent als greffier PHILIPS RAULE alles tot laste vanden
voorschreven VANDER FOSSE s'verweerders schoonvaeder ende in proffytte
vanden selven autaer waeraenne vuyt corthede by desen wort gherefereert (..)
Opden XIIIJ en 9 bris 1680
H
V

d'heer ende m re JAN PETIJT soo over syn selven als gheauthoriseert over de
resterende hoirs van d'heer JOOS CHEIJS tendeert tot wijsdom executoir
ANNA MAZEMAN w e van MICHIEL DE PLACKERE
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OMME eene acte namptoire met verstekijnghe ende dagh om grooten ten principaele
ghedecerneert tot laste vanden selven PLACKER ten Ceurghedynghe bij
daegheijnghe den 17 en X bre 1676 bedraeghende ter somme 547 £ 4 s p metten
intereste
18 vo H
PIETER AERNOULT tendeert tot wijsdom ex r
V
de w e dheer LOUIJS BOLLAERT
OMME eene verjaerde acte alhier ghegevan ter camer ten laste van willent haeren man 5
february 1676, danof resteert te betaelen 24 £ p neffens 3 £ 3 s p costen daer op
staend

en

V
ALBERTUS DE KEIJSER
H
JAECQUES VAN RENIJNGHE f s MAHIEU
OMME de somme van 135 £ 3 s p van leverijnghe van leer paiement 76 £ 14 s p
19 ro

Mre PIETER LOIJS leght ter vierschare de naervolghende hypoteque
d'helft van 5 lijnen 18 Roeden hof e nu hommelhof gheleghen aende Watouestraete
OMME daeroppe te verhaelen ende recouvreren eene rente van 27 £ p t'sJaers penninc 16 e
met de verloopen ende rate van diere, ten beschudde van welcke ghedaeght es
de w e LOIJS BOLLAERT als coopeghe ende proprietarighe van diere
V
M re VINCENT VAN PERREN
H
Jo e CATHELIJNE ende MARIE DE VOS
OMME de somme van 13 £ 10 s p over den coop ende leverijnghe van winckelwaere

19 vo V
ANTHOINE VERBEKE
H
CHARLES LA VA
OMME 16 £ p in reste van leveringhe van wijn ende grootbier
V
JAN HURTRé
H
d'heer GUILLAUMES HANCX als vooght vande kijnderen d'heer JAN DE VOS
OMME de somme van 28 £ p over soo veele de verweerdere schuldigh es van leveringhe
van groot bier par rek e vanden 7 en maerte 1680
V
JOORIS PARMENTIER
H
S r PASSCHIER DRUANT
OMME de somme van 657 £ 17 s p over coope ende Leveringhe van hoppe, op welcke
somme den verweerdere heeft
20 ro
gheaccepteert een wisselbrief te betaelen aen monsieur LOIJS DE BRYGOODE
coopman tot Rijsel bedraeghende 340 £ p, in welcke somme, met onverlethede van
tyde, den heeschere s'verweerders Laste sal agieren te raede zijnde mits hy daeranne
niet en heeft voldaen, mitsghaders omme restitutie van 44 ellen hairen
V
LOIJS CORTEWILDE
H
Vi a MICHIEL DE PLACKERE
OMME de somme van 54 £ p van leverijnghe van groot bier par rekenijnghe
afslagh betoogh van betaelijnghe
20 vo V
H

GUILLAUME DE MEESTER
d'heer ende meestere JAN TUGGHE ? greffier van dunkercke
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OMME de somme van 334 1/2 guldens over de leverijnghe van diversche stucken wijn
mitsghaders t'recht vande wijnschroeders daer mede begrepen
van daten 27 en april 1680
V
D'heer LAMBRECHT VANDE GOESTEENE
H
JAN BUIJCK
OMME de somme van 228 £ 6 d p van theire verhaelde wijnen ende t'gonne den
verweerdere schuldigh is ghebleven bij rek e vanden 24 en 8 bre 1663
21 ro V
JAN SAMIJN
H
JACQUES DE ROODE
OMME de somme van 138 £ 12 s p over de leverijnghe van 9 onnen groot bier met 3 halfve
tonnen cleijnbier, afslagh nietmin 15 £ p over de leverijnghe van 2 plancken par
accoorde ende 4 £ 5 s p over de leverijnghe van haver
V
d'heer JOANNES VIROUART t'huijwelick hebbende Jo e v a JAN VANDER FOSSE
H
GILLIS DE ROODE als hoir ten sterfhuijse van d'heer JAN DE ROODE
OMME 69 £ p over leveringhe van cleijn ende groot bier bij wylent den voornomden JAN
DE ROODE
21 vo
Opden XIJ en X bre 1680
V
LAUWEREINS SACIJE ?
H
JOOS KESTELIJN
OMME de somme van 18 £ 16 s In reste van coop ende leverijnghe van hoppe
V
MICHIEL KIECKEN
H
JOORIS ELLE
OMME de somme van 28 £ p over soo veele den verweerdere schuldigh ghebleven is bij
slote vande rekenijnghe van leverijnghe van grootbier
D'heer ende m re PIETER LOIJS als vooght vande kijnderen AUGUSTIJN LOIJS (..)
lecht ter vierschaere de naervolghende hijpotecque wesende d'helft van 5 lijnen 18
roeden Hommelhofve
abb
n: opde Watouestraete
s: tlant GILLIS VAN CALIS ende sijne kijnderen
w: tlant Jo r CHARLES VANDEN BROUCKE causa uxoris
o: tlant PIETER CRAIJE ende JAN LIEBAERT
OMME daerop te verhalen het Capitael ende rente van 27 £ p by Jaere Croiserende den
p c 16 e met Acht Jaeren verloop der selve rente tlaetste verschenen halfmaerte 1680
afslagh alle behoorelick bewijs van betalijnghe ten beschudde van welcke
ghedaghvaert is vi a d'heer LOIJS BOLLAERT als proprietareghe ende g ? aenden
selven hipotecque
V
MICHIEL BERNAERT
H
JAN MARTEN dJonghe tot Steenvoorde
OMME 72 £ p van coope van perssen ende mersch daervan ghemodereert anden
verweerdere 12 £ p afslagh 2 £ grooten vlaems in ghelde
22 vo
metghaders een assignatie byden heeschere opden ... van 6 £ In proffytte van
FERDINANDUS DE SWARTE by soo verre den selven is betaelt
SAP 318: Daghinghen 1679-1701

12

V
CHATELIJNE BOLLAERT W e van m re PLADIJS
H
JOOS SCHAECKBROUCK
OMME de somme van 32 £ 4 s p in reste van leverijnghe van cannen ende galleijs
V
JAN VANDE ZANDE
H
MICHIEL DE PLACKER f s JAECQUES
OMME de somme van 64 £ 3 s 6 d p In reste boven alle betaelijnghen procederende van
brauwers graen ende hout
23 ro
Opden 23 e January 1681
V
PIETER VAN BEVEREN
H
ADRIAEN SCHREVEL
OMME 38 £ p spruijttende van leverijnghe van bier
V
MAHIEU LUCAS
H
JAN DE HAESE
OMME 15 £ p van ackerschaede par 2 prijsien begrepen de costen vande prijsers van
deene acte ende sonder preIuditie vande costen vande andere ende 2 £ p over de
schade
V
CAREL DE VICQ
H
dheer ANDRIES FLOOR als hoir van CATHELIJNE BOURRIJ
OMME de somme van 4 £ grooten vlaems over den Coop van 1/2 ghemet taillie van elste
afslagh 2 £ p grooten vlaems die den Verweerdere betaelt heeft aen d'heer
JAECQUES BULCKAERT
23 vo H

JAECQUES BULCKAERT Inde qualiteijt als ontfangher van s heeren renten In
t'hof deser stede tendeert tot wijsdom ex r
V
JAN BAERT als voocht over de kijnderen DANIEL DE VOS
LAUWEREINS DE BEUF In huijwelick gheweest sijnde met CATHELIJNE f a
voornoemden VOS
metghaders S r JAN DE HAESE als gheweest hebbende Clercq vande venditien
deser stede d assignatie hebbende
OMME aende W e LOUIC KEERNE ofte haere kynderen te betaelen van een verJaerde
Acte alhier ghegeven ter oppositie wt Crachte van verbode ende saijsissement op
alsulcke pennynghen als zij schuldigh waren of stonden te wesen aen de w e L C
KEERNE omme daerop byden voornoemden BULCKAERT ten deele te verhaelen
t'gonne de voornoemde W e schuldigh was van sheeren renten Inghevolghe d acte
danof sijnde In daten 16 en February 1677 onderteeckent PH S RAULE

24 ro
Opden VJ en maerte 1681
V
PIETER BEDDELEEM
H
m re JAN BARTHOLOMEUS ROENS
OMME de somme van 43 £ 5 s 6d In reste van Coop ende leverijnghe van 325 ponden
hoppe
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V

D'heer FRANCHOIS WANTEN als hoir van JAN WANTEN ende belofte van
betaelijnghe ghedaen hebbende
H
de W e JAN DE DRIE
OMME de somme van 46 £ p van verJaerde t'heire
V
JOORIS PARMENTIER
H
dheer ende M re L C MAECKEBLIJDE
OMME 443 £ 6 s p van leverynghe van hoppe
24 vo V
H

MAIJKEN KEERNE soo over haer selve als hoir over haeren broeder PIETER
Jo e JANNEKEN VAN RENIJNGHE W e van PIETER DE SCHILDER ende PIETER
DE BACKER causa uxoris
OMME de somme van 61 £ 10 s p emmers ter estimatie van mannen dies verstaende over
den hommelblock prijs die den verweerdere ter cause voorseijt schuldigh is aen
d'heeschers als hoirs van JAECQUES VAN RENIJNGHE over den commer van 2
100 hoppe putten In s verweerders lant Ingheleijt ter noortsyde vande Calsiede
loopende van dese stede naer Ipre ende bijden verweerdere metten hommelblock
vercocht aen d h r ende m re CHARLES DE RINSDIJCX

V
M re CHARLES RINSDIJCX
H
MAIJKEN KEERNE
OMME garante vanden voorenstaenden heesch ter cause den verweerdere t'hommelhof
bijden selven heesch
25 ro
ghedreghen Jeghens d'heeschere heeft ghecocht met last van te moeten oplegghen
den voornoemden gheheesten hommelblock prijs conforme d acte van vercoopijnghe
danof zijnde
V
ALBERTUS DE KEIJSER
H
JAN LOIJS
OMME de somme van 6 £ 15 s gr vls over leverijnghe van leer
V
JAN VANDE ZANDE
H
DANIEL VAN BELLE
OMME de somme van 160 £ p procederende over den coop ende leverijnghe van 16
rasieren succrioen bij den verweerdere aenden heeschere ghecocht ten advenante
van 10 £ de rasiere afslagh daarop 85 £ 8 s p daerop betaelt
soo (..) als door leverijnghe van een halfve tonne Cleenbier
25 vo

S r LOUIJS ELLE als hoir causa uxoris van CATHELIJNE f a JACOB VAN
DAMME metghaders als transpoort hebbende van JAECQUES BULCKAERT van
een rentgen van 6 £ p by Jaere legt ter vierschaere 80 Roeden erfve ofte daerontrent
gheleghen aende Casselstraete deser stede met een wooningsken daerop staende
competerende JAN DE PREZ
o: t'hommelhof van d aeldijnghen d h r JAN DE ROODE
s: tsterfhuijs van ANDRIES DELMAIRE
w: de Casselstraete
n: het romelaerstraetgen
OMME daerop te verhaelen naer costuijme de somme van 43 £ 8 s over reste van diversche
Jaeren verloop van een rente van 12 £ p by Jaere

SAP 318: Daghinghen 1679-1701

14

26 ro
Opden XXVIJ en Maerte 1681
JAN PILLAERT als In huijwelick hebbende PETRONELLE f a JOORIS VAN
THUYNE
H
JOORIS VAN THUYNE den Jonghen ende als vooght over syn suster
CHRISTINKEN
OMME de somme van 25 £ p over soo vele den verweerdere bewesen es te volghen ande
voornoemde CHRISTINE van sekere corthede deselve te lote ghevallen
V

V
JACOB TACQUET
H
JAN BAPTISTE VANDE GOESTEENE
OMME de somme van 61 £ 15 s p over den coop ende leverynghe van hommel
V
JACOB TACQUET
H
dheer PIETER SCHERRIER
OMME 105 £ p procederende van leverynghe van grootbier
26 vo V
JACOB DE BAENE
H
GHILAIN DE BERGH
OMME de somme van 24 £ p over den coop van groen vlas par verweerdere gheweirt van
sheeschers lant par accoorde ten Jaere 1677
afslagh seker hantwerck by den verweerdere omme den heeschere ghedaen
PIETER MAES Coopman tot Rijssel d'actie hebbende vande aeldijnghen van
JAECQUES VAN RENIJNGHE leght ter vierschaere
17 Roeden erfve wesende t'derde van eene verbrande erfve ande oostsyde vanden
overdam
abb: o: inde beke
s: d'erfve GUILLAUME SCHERRIER
w: den voorseijden overdam
n: m re L C MAKEBLYDE
Item noch eene erfve mette materialen daeroppe groot ontrent 22 roeden
abb: o, z & n: d'erfven vanden selven MAKEBLYDE
w: den voornoemden Overdam
competerende wylent LOUYS BOLLAERT alsnu syne wed e
OMME by middel van dies
27 ro
naer costuyme daerop in dele ofte ghehele te verhalen ende recouvreren de somme
van 3316 £ p wesende het bedragh vanden transpoort par twee ?? alhier ghewesen
begrepen den Interrest tot date dies, ende oock omme den Interrest tsydert den selven
transpoort, met costen, dit vuyt crachte van wettelicken verbande ghepasseert ende
verkent voor de wet van alhier by wylent den voornoemden BOLLAERT ende
huysvr e in daten 11 meye 1670, waeranne vuyt corthede gherefereert wort
ten beschudde van welck ghedachvaert es d'heer ende m re L C MAKEBLYDE ???
Syndicq vande Eerw e religieusen Benedictinessen binnen deser stede ,
ghebruyckers ende aentreckers van dien
V
H

M re PIETER LOIJS
JOORIS SCHREVEL
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OMME 15 £ p over een leverijnghe van groot bier
27 vo V
ALBERTUS DE KEIJSER
H
PHILIPPE LE ROIJ
OMME 22 £ 6 d p van leverijnghe van schoenmaeckersgereetschap
D'heer ende M re L C MAECKEBLIJDE als hoir
ende doen leveren de leverijnghe in desen
H
MATTHEUS DE GHELCQUE
OMME 120 £ 7 s p over de leverijnghe van was , d'waelen , tin ende anders par
handtbouck ende tot behouve vanden wtvaert ende begraevijnghe van m
MAECKEBLIJDE
V

re

JAN

28 ro
Opden 19 en Junij 1681
V
D'heer ende M re PHILIPS DE RINSDIJCX
H
NICOLAIS OUBROU
OMME de somme van 19 £ 15 p over leverynghe van vleesch
V
JAECQUES DE PREZ
H
JAN DU REIJ
OMME 17 £ 2 s p over leverijnghe van persen Anno 1676 metten Interest
D altaer m rs van Onse Lieve Vrauwe Inde kercke van S te Jans binnen deser stede
legghen ter vierschaere
den gervelgat meulen mette huijsynghen ende wal daemede gaende
abb: o: gervelgatstraete
z: ADRIAEN TRIJSTRAM
n, w: ...
OMME by middel van noten ende ploten volghens de Costuijme deser stede daerop te
recouvreren In deele ofte geheele
28 vo
28 Jaeren verloop eender rente van 3 £ grooten vlaems bij Jaere eertijts gheInt ? bij
restant ? ghemaeckt ? by Jo e MARIE f a M re PIETER MAECKEBLYDE overleden
huijsvrauwe van M re JAN MAECKEBLIJDE die bedraeght over de voornoemde
Jaeren ter somme van 84 £ grooten vlaems verschenen 23 en maerte 1681
V

JAN COPPEIN Als aentrecker vande goederen van ANTHONIS COPPEIN synen
broeder
H
ADRIAEN TRIJSTRAM t recht hebbende ende actie ? vande haus?? MAHIEU DE
SAGHERS sijnne huijsvrauwe
OMME
1/ de somme van 84 £ grooten vlaems over leverynghe van grootbier par rekenynghe
vanden 12 en January 1665
boven 500 biesen fagooten ende 100 bondelen fasseel die den voornoemden
ANTHONIS COPPEIN
29 ro
verobligiert was aen wijlent de selve DE SAGHER (..)
daeroppe hy alleenelick 34 bondelen fasseel
2/ noch 760 £ p over de leverijnghe van grootbier bij wylent de selve DE SAGHER
aenden voornoemden ANTHONIS COPPEIN
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3/ de somme van 130 £ p van ghelycke leverynghe van grootbier In sijne particulier
aenden voornoemden ANTHONIS COPPEIN gedaen
V
DANIEL MESSELIN d oude
H
GABRIEL BOCHILLIOEN
OMME de somme van 2 £ 2 s 11 d grooten vlaems van leverijnghe van ketels alsmede den
Interest tsedert t'Instel deser
29 vo V
PIETER BEDDELEEM
H
MICHIEL DE PLACKER f s JAECQUES
OMME de somme van 46 p 11 s p van leverijnghe van hoppe
V
BERTHOLOMEUS LE ROIJ
H
den selven heeschere
OMME de somme van 20 £ p over leverijnghe van perssen
Opden 17 en Julij 1681
V
JAN GHIJSELEN
H
JAN VIANE
OMME de somme van 64 £ 10 s p over den coop ende leverijnghe van 306 plantsoenen (..)
ten advenante van 28 £ 10 s p Ider hondert
30 ro V
JAN TECHELE weert Inden Roosendale
H
d'heer PIETER LA RUE
OMME 202 £ 7 s p over leverynghe van bier ende Ander ghemeens par rekenynghe vanden
20 en Meie 1681
V
D'heer FRANCOIS WANTEN
H
FRANCOIS DE WULF
OMME de somme van 30 £ p over Reste van Coope ende leverynghe van sucrioen
Den selven FRANCOIS DE WULF In huijwelicke hebbende vj a JAN KIECKEN
over sijn selven als baillihouder vande weesen tendeert tot wijsdom ex or
V
JAECQUES SCHERRIER
OVER een Acte erfvenisse In daten 14 en X bre 1674 Alhier te wette ghepasseert
H

30 vo V
Vj a S r JACOB SAGO alsnoch In commeren ende baten ten sterfh e van haeren man
H
den voornoemden WULF In selfve qualiteijt
OMME de somme van 218 £ 7 s p van verjaerde theire ende ghelt gheadvancheert op dienst
practicael
V
De w e DANIEL BECK
H
Dheer MICHIEL VANDE ZANDE
OMME de somme van 4 £ grooten vlaems over den coop van Clavers ghestaen hebbende
op ontrent 1 ghemet Lants Inden haghebaert houc
31 ro V
Jo e de w e dheer JAN BAPTISTE DE MEIRLE
H
d'heer ende m re JAN PETIJT
OMME de somme van 28 £ p over den Coop ende Leverijnghe van 1 000 perssen
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V
De selve Joffrauwe
H
de wed e van JAN BABELARE
OMME de somme van 92 £ p van leverynghe van grootbier , cleenbier metghaders van
t'hebben ghebrauwen In hare brauwerie
V
CHRISTIAEN LAUWIJCK
H
MICHIEL DE PLACKER f s JAECQUES
OMME de somme van 63 £ 7 s p In reste van leverynghe van brauwersgraen
S r JAN BARTHOLOMEUS RAULE In huijwelick hebbende Jo e de w e van
S r JACOB SAGO gheweest hebbende thresorier vande gulde van S t Victor
H
JAN GODDERIS
OMME 38 £ 6 s over t'heire tsynnen huijse ghedaen bij de selve guldebroeders
verandtwoort bij den selven SAGO

31 vo V

V
Jo e de w e dheer JAN BAPTISTE DE MEERLE
H
dheer PIETER LA RUE
OMME de somme van 99 £ 18 s p over leverynghe van grootbier , cleenbier ende fagooten
ende Andersints
32 ro H
Dheer ende M re LOCEWIJC MAECKEBLIJDE tendeert tot wijsdom ex or
V
PIETER VAN BEDDELEEM
OMME eene verJaerde acte ende len? Alhier ghegheven ter Rolle van daeten den .....
V
H

FRANCHOIS SCHERRIER
PIETER VAN BEVEREN als weert gheweest hebbende Inde herberghe van S te
hubrecht
OMME de somme van 22 £ 6 s van verJaerde t'heire ten diversche stonden vertheirt ende
t'sijnen huijse doen haelen volghende s'heeschers handtboeck waeranne gherefereert
wort
32 vo V

ROBERT DE KEYSER panthuijs houdende ten huijse van ALBERTUS DE
KEIJSER als vooght vande kijnderen STEVEN DE KEIJSER
H
JAN DE JAESE
OMME 180 £ over leverynghe van grootbier
V
D'heer LAMBRECHT VANDE GOESTEENE
H
d'aeldynghen van vi a CHAERLES ROOHAER
OMME 33 £ 10 s p van verJaerde theire

33 ro

D'eerw e Moeder ende Religieusen penitenten tot nieupoort Legghen ter vierschare de
naervolghende hypotecque
1/

9 vierendeel Lant ligghende Inden eeckhouck
n: op de Crombecqstraete
w: den disch van S te bertins
s: den Cooper die was PIETER EVERAERT
o: tlant ANDRIES RABAULT ende den cooper voorseijt
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2/

3 ghemeten preter 35 Roeden onder meersch ende saijlant Inden selven houck
o: JAN JACOBSSOONE mette huijsijnghen
n: GUILLAUMES ROUVROIJ ende CHRISTIAEN MOERAERT

OMME daerop te verhaelen 8 Jaeren verloop van 47 £ 1 s p vervallen ten Jare 1681 over
de reste van 4 dijstyncte renten verkent bij Jo r EVERAERT ende MARIE sijne
huijsvrauwe
–

–

–

–

eene van 10 £ p in proff e van JAN VERSLYPPE opden 24 en 9 bre 1593 wiens
aeldynghen de selve ghecedeert hebben opden 10 en meije 1623 In proff e van
GHELAIN DIEDEMAN van wien d heeschere de selve van ghelycke transpoort hebben
vercreghen opden 30 en 8 bre 1639
Item eene van 2 £ gr vl by Jaere In proff e van GUILLAUME ROUVROIJ In daten
5 en Meije 1599 die de selve heeft vertransporteert an d'heer PIETER VANDE
PERREBOOME ontfangher van SS Sacrament gulde van wie de heeschere de
selve renten oock hebben vercreghen opden voorseijden tijt
Item eene rente van 8 £ gr vl sjaers in proff e van CHRISTIAEN MANNEN opden
20 en Julij 1609 van wien Insghelijcx sij de selve hebben vercreghen opden 30 en
Maerte 1639
eene rente van 5 £ gr In proff e van GHELAIN DIEDEMAN opden 27 en April 1626
die de selve ook heeft ghetransporteert In sheeschers proff e opden voorgheseijden
30 en Maerte
afslach 42 £ p betaelt door PASSCHIER DE MEERSSEMAN

34 ro V
JAN ROUSSERé
H
PIETER VAN NEUFVILLE
OMME
– de somme van 384 £ p over soo veele hy goet heeft van gheadvancheerden ghelde
Lanspacht ence coope van boschtaillie by Rek e volghende (..) den staet van goede
ghemaeckt ten sterfh e vanden huijse vanden selven ROUSSERé
– de somme van 12 £ p over soo veele te cort ghecocht is opden selven staet van goede
– noch 5 £ p de verweerdere voor den heeschere ontfaen heeft van PIETER
WIJCKAERT welck hy schuldich was van Lanspacht
– toedies dat den verweerdere sal restitueren aenden heeschere 3 spijnden coorne over
s'heeschers part van t'coorne ghestaen hebbende op eene partije saijlant by
hemlieden ghemeene ghebruijckt
H
JACOB DE QUIT tendeert tot wijsdom ex or
V
PIETER BOONE
OMME de somme van 36 £ p over seker accoort voor de wet alhier ghemaeckt nopende de
rate van een Jaer huijsheure van een huijs dat omme ghevallen is Inde werfstraete
34 vo
Opden 20 en 9 bre 1681
V
S r MICHIEL DE PLACKER
H
FRANCOIS VAN DAMME als curator ten sterfh e van PEROONTGEN KEERNE
OMME de somme van 14 £ grooten vlaems over soo veele toecompt aen het voornoemde
PROONTGEN KEERNE bij leven over 5 Jaeren vergroeij vande helft van een
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bosch groot 2 ghemeten 15 Roeden by den verweerdere ontbloot ten Jare 1678
gheleghen Inden hamhouc commende d oostsyde Jeghens t'elst van GILLIS
PIERENS
35 ro V
De wed e PIETER DE WULF
H
D'heer PIETER SCHERRIER
OMME de somme van 24 £ p over de Leverijnghe van cleenbier , perssen ende bost (?)
GHELAIN DE BERGH f s GHELAIN
ende ANDRIES MASSELIS f s MAILLAERT
legghen ter vierschaere een behuijsde hof e alsnoch groot 4 ghemeten met de groene
ende drooghe Catheilen daerop staende wesende deel van sheeschers hipotecque
voor desen besedt bij JACOB VAN DAMME In proff e van CHRISTIAEN
MANNEN volghens de brieven van Constitutie In daten 22 en Junij 1622 (..)
ligghende Inden eeckhouck abb: z: de dreve van de vercoopers
n: den disch van S te bertins
o: CATHELYNE MOENAERT
w: ...
OMME by middel van noten ende ploten naer Costuijme te verhaelen In deele ofte
gheheele de somme van 83 £ 13 s grooten vlaemsch over diversche Jaeren verloop
eender rente van 6 £ gr vl by Jare tlaetste verschenen 10 en Meije 1681
paijement 13 £ 6 s grooten vlaemsch daerop betaelt
35 vo
in ghelde ende leverynghe Metsghaders alsulcke verlooren betaelynghen als partije
sal connen bewijsen ende sonder prejuditie van t'wee ghemeten vercocht door den
curateur ten ... heeschere FRANCOIS VANDAMME als oock sonder preJuditie van
sheeschers recht op de gonne de selve hipotecque vercranct hebbende met vellen van
catheilen Metsghaders hun recht op den persoon ofte goet vanden Antrecker deser
ten beschudde van welcke ghedaghvaert is PIETER URTRE (..)
FREDERIJCK VAN DROUMEN (?) als ghetrauwet met vi a CLAIJS VAN
BEVEREN
H
PIETER GILLION als hoir van FRANCHOIS GILLION sijnen halfven broeder
OMME 50 £ p over t'vierde vande prijsie hem heeschere competerende met t'overlyden
vanden selven sijnnen broeder bij s'verweerders huijsvrauwe als aencommende
pachteresse overghenomen
V

36 ro V
Jo e de we e van S r JAN VAN RENIJNGHE
H
JAECQUES SCHERRIER
OMME 16 £ 2 s p over schaden bij s'verweerdereghes beesten ghecauseert In sheeschers
haver volghens de prijsie ghedaen bij de prijsers van d'ackerschaede
toedien omme 4 £ p over soo veele d'heeschere aende prijsers heeft betaelt van
t'prijsen vande selve schaede
V
De selve w e
H
PIETER BUEN (?)
OMME 6 £ 3 s p ter cause alsvooren ende In sheeschers cruijt volghens de prijsie vande
selve prijsers
metsghaders omme 4 £ p over verschodt ghedaen bijde heeschere aen hun
wordt vervolgt
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