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Hilips byder Grad

tie Godes , Coninck van

Caſtillien , van Arragon ,

van Leon , van beyden Si

cillien, van Ieruſalem ,van

Portugal,van Nauarre,van

Grenade,van Toleten,van

Valence, van Galicienvan

Maillorcken , van Siuillien , ván Sardinien,van

Cordube, van Corſicque,van Murcie,van lahen ,,

vande Algarben , van Algeſire, van Gibraltar,

yanden Eylanden van Canarien , vande Indien,

zoo Orientale , als Occidentale , vanden Eylan

den , ende vaſten lande der Zee Oceane, Eertz.

Hertoghe van Ooſtenryck ,Hertoghe van Bour.

goignen, van Lotrycke, van Brabant,van Lym.

borgh,van Luxemborgh, van Ghelre, endevan

Milanen , Graue van Habsborgh, van Vlaende

ren , van Archois , vån Bourgoigne, van Tirol,

Pals graefende van Henegouwe,van Hollandt,

yan Zeelande, van Namen , ende van Zutphen,
Prince
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Prinçevan Zwane, Marckgraue des Heylichs

Rycks van Roome , Heere van Vrieſlande , van

Salins, van Mechelen, vandeStadt, Steden ende

Landen van Wtrecht,Oueryffel,endevan Groc.

ninghen, endeDominateur in Aſien ende Africa

ken .

Allen den ghenen die dele jeghenwoordighe

fullen fien, ſaluyt. Die Gheeſtelicke ende Vier-leden

van onſen Lande van Vlaenderen hebben ons

doen verthoonen hoe dat zy om te vinden de

penninghen vande ſubſidie by hun leltmael aen

ons gheaccordeert, in pachte ghegheuen hebben

zekere nieuwe middelen , int langhe begrepen

byde declaratie , ende conditien waer van de te

neur is hier naer volghende.

A tum den xij. Aprilis Seſthien
hondert eenen -dertich

M
En veylt alhier te Pachte van weghen de

Ghie;felické, ende Vier. leden s’Landesvan

Vlaenderen , den hoochſt -biedende de naerſte,

ende zal den hoochſten infelder innen den

dertichſten penninck. 1

Eerſt
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E Erſt het rechtvandevierponden grooten
par varWyns,ende den gulden endezes ſtu

vers op elcketonne Biers, reſpectiuelick die ghe

Netenſullen worden byde ghone die top nu toe

daer van bevrydtzyn gheweeſt,zoo Gheeſtelic,

kebeſittende gronden van erfuen , ofte renten

in Vlaenderen , als weerlicke , ende zoo wel per

Toonen yan Oorloghen van wat qualiteyt die

zyn, als Viuandiers , endeSoetelaers , ende dag

in eenen generaelēpacht ouer de gheheele Pro.

uincie van Vlaenderen voor een half jaerinne.

gaende primaMay, zeſthien -honder eenen-der

tich , behoudens de Steden van Duyo kercke,

Mardycke, Greuelinghen , Nieupoort, Brouck.

burgh , ende Ooſtende, die ghegheuen zullen

worden in particuliere pachten .

Dies zullen de ghore taux ofte reglement
hebbende , de zelue niet moghen excede.

ren , maer zal dien aengaende gheuolcht wor

den den voet tot nu toe gheobſerueert, ende

in cas van exces fal commen tot proffyte vande

Pachiers vande loopendemiddelen .

IITem het ſtuuerken op den ſtoop Wyn tot la

fte vande Cancynen ende Viuandiers vande

zelac beuryde.

ItemA iij



2I Tem het groot flach ,Zoude,Vich, ende
Haerinck tor laſte vande zelue beuryde , met

augmentatie van een derde zoo t’ſelue leit ver.

pacht is.

Nc regardevande Staepelaers zullen hemlic

den reguleren inde betaelinghe van dit recht,

ghelyck zy doen int regardt vanden Impoft naer

proportie.

1

ENde op dat alle deconditien endebeſpreken
inde voorgaende liſten ende inſtrumenten

ghemaeckt op de inninghe van s’Landes mid.
delen.

2

Namentlyck dat den Brauwer zal belaft zyn
met de betaelinghe vanden gulden ende zes

ſtuuers, als vande onuryen.

E Ndeaengaende deWynen ,zullen de beurya
de danof ghehouden weſen t'recht te betac

len ten Comptoire , ten waere den Coopman

hem daer mede begheerde te belaſten , ende den
Pachter te vreden waere.

VQorts datden Pachter ſalvermoghen ten
iogaene van zynen pacht te nemen vonde

inde
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inde huyſen , ende Kelders vande voorſeyde be.

vryde , 200 vandeWynen als bieren , dies zal

oock ten_af-ſcheeden ghehouden weſen te lace

ten vondt.}

DIles is beſproken, dat gheen Gouuerneurs

oft Commandeurs van Caſteelen , Sieden ,

Forten , ofte andere plaetſen en ſullen vermo

ghen dit recht te pachten, niet meer door hun.

lieden zeluen, als andere derde perſoonen.

E Yndelinghe alſoomen eene maere heeft ghe
hoort dat het verſtant van eenighe Pachters

zou de weſen dat de Bieren gaende in Zee ghe

houden zouden weſen deſe rechten te betaelen,

Soo iſt dat Heeren Verpachters expreſſelick

verclaerſen haerlieder intentie zulcks noyt ghe

weeſt te zyne, ende uytdruckelick verclaeren,

ende declareren dat voor alſnoch de voorſeyde

Bieren van dit recht vry , ende exempt zullen

weſen , zoooock de prouiſien in Zee gaendevry

fullen weſen van c'recht van Zoudt, Viſch, ende

Haerinck , ende Slach , waer op ghehoort ghen

weeſt zynde de reſpectiue leſte verhooghers, als

Loys Mamaux, Cornelis Maercios, lan Cereſo,

cñ Loys Schockaert ouer den voorñ Cereſo heb.

ben yerclaert daer mede ce yredente zyne.

Actum

1

1



Actum den xiiij.Aprilis Seſthien

hondert eenen -dertich .

IC
Temwordt hier te pachtegheveyle van we

— -irtaplairait Ighen de Gheeſtelicke ende Vier- leden s’Landes

o topmafesiy van Vlaenderen een halue ftudier opelck Schaep
er ficarnésiendeBeyte paſturerendetermaentouerde heele

Prouincie van Vlaenderen daermen ghewoone

is d'Impoſitien te lichten voor den tyde van zes

maenden , innegaende prima May eerſt.com .

mende, ende dat in vyfquartieren .

HEteerſte quartier beghinnende yandeOoſt
zyde der Stede van Ooſtende, de zelue Srado

daer-inne begrepen , lancx de Noorde-zyde van

het nieuw ghedelfloopende van daer naer Brug

ghe, ende Ghende, ende vande Rye-gracht der

peluer Stede lancx de Ghentſche Vaert tot het

Sas , e'felue Sas , ende de gheinclaueerde Steden

dacr-inne begrepen , zoo veerre ſtreckt het ghe

biedt van zyne Majeſteyt, de Scade van Brugghe

daer- inne begrepen.

T’Weede quartier beghinnende vandeZuut

zyde van de zelue Ghenduſche Vaere tot de

Schelde, dePolders , ende Schorren daer - inne

begrepen

>



begrepenzoo verre t'lelac ghebiedt hemisftrece

kende.

3

T'Derde-quartier al dat in Vlaenderen is bce

grepen de Zuyt-zyde vande ſchelde , zoo

bouen als beneden Ghende, defelue Secde,ende

de ghone van Audenaerde incgheheele daerin ,

ne ghecomprehendeert.

T'Vierde quartier de Noot-zyde vande Schel

de tot de Zuyt-zyde vande Leye, de Steden

van t'zelue diſtrict, daer inneoock begrepen int

ghcheele.

T'Vyfde quartier de Noorde-zydede Logo

vande Ryc-gracht van Ghende ſoo verre

Vlaenderen ſtreckt tot t'voorfeyde nieuw ghe

delf beghinnendevan Ooſtende, zonder dezel.

ue Stede.

1-

T'Voorſeyde rechtzal den Pachtergheboren
zyn voor de heele maendt met den derden

daeghe datde Schapen bcuonden zullen weſen

daerinne ghetredente zyne, ten waere den Ver.

cooper ofte Cooper hem dede ontlaſten ten

boecke vande Pachters oft hun Commiſen ende

zal yeghelick ontfanghende, ende vermeeren ,
B de

1



tde zyne Kuddenfchuldichzyn t felue tekennen

te gheuen aenden Pachter oft zync Commiſen

opverbeurte vandezelue Schacpen , diemen

pacer zal-beuinded ,alsro vooren aenghegħcten

endeandere péynen begrepen indeconditien:

otot vande Verpachtyoghe van het uyt dryfuende

Belfiael

f

018

VOortslalinſghelicks ſchuldichi zynbinnen
veerthien dacghen naer de Publicatie endo

Kerck - ghebodt, die de Pachters ofte Commi

fenfullen doen ,ouer te brynghen de partye van .

de Schaepen hem toebehoorende, met defignaa

tievande plaetſen daer die weyden, op.de yer*

beurteende peynen alsvooreni

ENde zallèn đčPachters moeten ſtellen fulco
ke Commiſen , onde ter zulcker plaetſen als

de Heeren Verpachters ordonneren ende defi.

grieren lullen .

3

Actum
1
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Actum den xxiij.April Seſthien

honderteenen -dertich.

En vele alhier to pachte van weghen de

Heeren Gbeeſtelieke ende Vier-leden s’L ants

van Vlaenderen den hoochft.biedende de naers

fte .

M

E Erfthetrechtvaneenponde par VadeWyn,
midtſgaders vyfen -twintich guldenen van

t'Quarteel Ghebranden Wyn commende in

Vlaenderen, zoo Buue-wynen, als andere, t'ly to

Water oft te Lande van wat quartieren t’ſclue

zy, indifferentelick weder die aldaer gheſleten

worden ofte paſſeren voor deatyde van cencí

laere, inne-gaende prima May zeſthien -hon.

derteençn -dercich , behoudensdebevryde, int

Tegardevandewelcke dele Verpachtynghe allec

nclickghedaen wordt yooreen half fact.

TE

Opdenae-volghende conditien .

E weten dat den Coopman ofte Groſſier

woonende ineenighe See Steden zal belaſt

blyuen met dequantiteyevande Wyoon diehy
Bij ghcduc
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ghedaerende den voorſeyden tydt fal ontfan

ghen ende kelderen , torier tydedathy de ſelac

Wynen in deele ofte ghehcele ſal vercocht ende

verſonden hebben aen cenighe Coop-lieden

Grolliers, woonende in een vandedrye Hooft

fteden als Ghende, Brugghe, Ypre , in welcken.

gheualle den Vercooper ofte verſenderzal ont

laft,ende den Cooperofteontfangher belaſt bly

yenſonder afwys te moghen doen op yemande

anders , alwaert oock dat de felue vercocht ofte

verſonden wierden , buyten de Provincie van

Vlaenderen loo voorſcytis .

E Nde indien den Coopman ofte Groflier
woonende binnen de voorſeyde Hooft. Itc .

den eenighe.Wynen vercochte ofte verlonde,

zalmet-c'leluc recht belaſt blyuen ende becaelen

binnen een maende naer t’vcrſeynden vande fel

uc Wynen, ende daer vooren ſtellen zeker toc

contentemente vanden Pachtere ende alle ande:

rezyn ſchuldich te betaelen van twee maenden

een, naer dat die ghekeldert zullen zyn.

AEngaende de Wynen commende van an
der quartieren dan devoorſeyde Sec haue

pen ,,zullen de zeluc belaſt worden op den gho

pen daer opdie gheconſigneerccommen , ende
in



.

inhet regarde van het paffagie, endeaenghcuen "

vande Wynen zalmen hem regulerea naer de

ghedruckte liſten ende inſtructien op de peyaen

dacrby ghcdreghen.

V
Oorts zal elcken Coopman Groffier bina

nen de voorfeyde See-steden hebben ende

rekenen moghen voor l'accagie, indien hy l'aco

cagic heeft ,dry ten honderden , ende de Coop.

lieden vandevoorſeyde Hooft-ſteden , twee cea

honderden ghelyck te vooren zonder meer .

DEn Pachter zal vermoghen vonde te nemé

van alle deWynen ende ghebrandeWynen

binnen gheheelVlaenderen inde groffe kelders,

Tappers,ende Herberghiers,midtſgaders Cano

tynen, Gheeſtelicke alsweerlicke, ende zullen

de zelue Tappers, endeHerberghiersſchuldich

zyn t'voorſeyde recht te betaelen binnen veer.

thien daeghen naer t'nemen vanden vondt , en

zal deş Pachtere vondtlaeten.

!

VAnwelck recht niemantcazal vry nochte
exemptzyn , t'ly Gheeſtelicke ofte weerlic .

ke ,, dic yande militie ofte anderen .

Biij Voorts



VOortsopalle de conditien hier te vorenin
andereVerpachtyoghen beſproké,zoobyde.

ghedruckce liften , als andere Atacade ten regiſtre

die voorgheleſen ſullen worden iadientyemande

beghtert.

BOuendienfoo verclaren deHeeren Verpach
ters dat alle de Wynen die van Calis ghediri

geertcommonop Sint Omer, Arien , ofce ande .

re quartierenbuyten de Prouincie, endealleenee

lick pafferé lancx de Riuiere A. fonder in Vlaca .

deren t'onclaeden ,nochte vercochtofte aen.ee.

nich Facteur in Vlaenderen gheconfigneert te

worden, en fallen ditrecht niet ſchuldich weſen .

Actum den xxiij. April Sefthien

hondert eenen dertich .

En veylt alhier te pachte van weghen de

Heeren Gheeftelickeende Vier-ledens'Lants

van Vlaenderen .

M Heeren

1

ed

Het rechtvan thien fugersophet pont Tou

back ghereet te betaelen dat beuonden is

cade commen zalbinnca Vlaenderen , e’waerc

Coop:



CoopmanchewysoftcvanPrynen gheduren

deden tydt van een laer innegaendeprimaMay

Seſthien hondertcade cenen -dercich .

E Ndeommete beter terechercherdenvoor
ſeyden Touback ter placilen endeperſoone.

SAlyeghelick Coopman , Grollier, Penewa:
rierende andere wie hy zy hem ghenerende

metToubact'ontfanghen ofte vercoopen;oock

mede Maeckelaer ofte Facteur commiſſien voor

vremde Coop.lieden bediedende ſchuldich zyn

binnen den tydtvan achc daghen naer depubli•

carie van deſen ouerte brynghen in handen van .

den : Pachter, ofte zynenCommis de quantiteye

vandenTouback onder hem beruſtende, op de

verbcurte vanden ſeluen Touback , ende bouen

dien te verbeuren vyfen twintich guldens van

yeder ponde:

E Nde ſullen alle de ghont hiervooren ghede
nomineert, hemlieden-gheneerende metten

ſeluen Touback t'ontfanghen ofte vercoopen ,

fchuldich zyn, ten wille endevermaene vande :

Pachters,te doen deneedt voorJugecompetent;

onde verclaerſen de quantiteyt vânden felaen

Touback , endedic ghene in faule blyuende ce

2

i
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compareren ten tweeden dach- vaert, zal ghea

condemncert worden inde peynen van een hon.

dert guldens ten proffyte vanden Pacheer.

E Nde indien yemande beuonden wierde eeni

ghen Touback in cleene ofte groote quanti

teytvercocht,zonder aenghegheuen, cñi'recht

betaelt t'hebben , ſal verbeuren vyfen-twintich

guldens ten proffyte als vooren .

I Ndieneenich Schipper, Voerman, ofte ande
rein Vlaenderen arriuerende , in faulce bleuc

van ten daeghe van hetarriuement anne te ghe

yen de quantiteyt vanden Touback aenden

Pacheer oft zyn Commis, zal verbeuren den

voorſeyden Touback , mideſgaders zyn Schip

ende de Coopmanſchepen toebehoorende daer .

inge weſende.

ENdeen ſal niemande vermoghen eenighen
Touback te brynghen uytSluys , Aerden

bourgh , Yſendycke,ofte eenighe andere landen

vandenVyandt binnen deſenlande, t'ly te wac

ter, Karre, ofte ten halſe, ten ſy e’ſelae aenbryn.

ghende aendenCommis vanden Pachter opde

peynen van een hondert guldens ende yerbeurte

vanden Touback.

Ende

-

1



ÉNde zal den Pachter ghehouden weſen int
landtvan Contributie daer toe te ſtellen een

Commisint quartier van Sluys,eenint quartier

van Aerden bourgh, ende eenvan Yſendycke.

ENde ſal voorts denPachterofte zyn Commis
vermoghen met den Officier naer de coſtu .

me van elcke juriſdictie acces te hebben in alle

wynckelen en plaetſen daermen Touback ver

_coopttot gaede Nacn yan e'recht,endedoen van

de callangien dies niemandoen ſal vermoghea te

reſiſterenop peyne van hondert guldens tot

proffyte als vooren.

Dedifferenten op dele pacht vallende ſallen

ghedecideert worden by vier Hooft collc.

gien elck in zyn diſtrict.

А. Lles opde conditien zoo van borch- tochte

als betaelinghe vande ghewonnen Wyn

penninghen in d'ander pachten begrepen , Bid

dende de yoörſeyde Verehoonders dat onsbelie.

ue de felue conditien te decreteren ende enjola

gueré met clauſule van Executoire tot laſte van .

de Debiteuren vande voorſeyde middelen.

Soo Ist datnaer dien in onren Secreten

Raede ghelien zyn gheweeſt de voorſeydedecla
C Tatie



ratie en de conditien, hebben die gheapprobeert

ende ghewillekoert, approberen endewilleko

řen mides deſen , willende ende begheerende dar

de zelue onbrekelick onderhouden endegheob.

ſerueert zullen worden, by allen ende eenen ye-.

ghelicken diet hehooren ſal naer henneforme

ende inhouden, Ontbieden yoorts ende beuelen

onſen lieuen ende ghetrouwen die Preſident en

Luydé van onſen Prouincialen Raede in Vlaen.

deren die voorſeyde declaratie ende condicien

te doen publiceren ende ter executie legghen

daer ende alzoo noodich is, want ons alſoo ghe.

lieft, Des t’oorconden hebben wy onſen zeghel

hier aen doen hanghen , Ghegheuen in onſe

Stadt van Brueffele dendersichftendach der

maentyan Iunius int jaer ons Heeren duyſent

zeshondert ende eenendertich , van onſe Ryc.

ken hetElfſte. Boill. Vt.

Byden Coninck in

zynen Raede.

1. LE COMTE.

::
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