
Niet alleen wordt Michiel Baelde in een aantal acten kruidenier
genoemd, maar er zijn ook enkele acten, die ons enig begrip
geven van de waren, die hij verkocht. Zo heeft hij op 4 December
1659™) amandelen gekocht op de veiling, welke Pieter Huyberts
Punt op 13 November 1659 heeft doen houden in de herberg
St. Lucas. In een acte van 15 September 1667 ") wordt attestatie
gegeven over kisten suiker, die Michiel Baelde als koopman
heeft gekocht. Hij blijkt ook handel in zout gedreven te hebben,
want op 20 April 1663 ") doen hij en andere zoutkopers opgave
over de betaling aan de pachter van de import op het zout.

Michiel Baelde heeft op 20 September 1661 gekocht een huis
aan de Botersloot Wz. Prot. Nr 2401 en heeft waarschijnlijk toen
in dit huis, waarvan niet blijkt, dat er eerder het beroep van
kruidenier was uitgeoefend, de „crudenarie" gevestigd. Dit huis,
dat het 13de huis vanaf de Meent Z.Z. was en ongeveer schuin
tegenover de Prinsenstraat lag, bleef lang in de familie, want op
30 April 1726 was zijn dochter Maria Baelde, weduwe van Dirck
van der Does, daarvan eigenaresse. ")

Op 15 December 1667^) heeft Michiel Baelde, kruidenier,
overgenomen de huur van het huis aan de Botersloot, dat de
kruidenier Charles Moreels in huur had gehad. Het schijnt
waarschijnlijk, dat hij toen dus zijn kruidenierszaak uit twee hui-
zen heeft gedreven. Korte tijd daarna krijgt zijn zaak weer een
uitbreiding, want op 5 Juni 1670 ") huurt Michiel Baelde, kruide-
nier, het huis Den Otter gelegen aan de Westzijde van de Boter-
sloot Prot. Nr. 2404 tot 1 Mei 1671 voor f 120.— met expres
beding, dat de huurder de neringe, die in dit huis tot nog toe
gedaan is, gedurende de tijd van de huur zal moeten blijven doen
zonder het huis neringloos te laten staan. De huurder moest tot
zijn last nemen de rekening van de import op het zout. De vorige
bewoonster en eigenaresse Maria Jaspers, weduwe van Adriaan
van Krimpen, schijnt als nering het verkopen van zout in dat huis
te hebben uitgeoefend. Enige jaren eerder komt ook Adriaan
van Krimpen als winkelier voor. Het schijnt dat deze huur ge-
schied is in verband met de zouthandel, die Baelde beoefende.
Eigenaar van dit laatste huis is hij echter niet geworden. Wel
schijnt het door de familie ook later gehuurd te zijn, want een kind
van zijn dochter Maria, gehuwd met Rudolph Mees nl. Catharina
Mees, werd op 19 December 1702 als gewoond hebbende aan de
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