Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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Didonnantieen Lon
ditić/
waerop men van weghede Heerē
Gheestelicke ende Vier - lcden s'llandis van Plaen .
dien Derpachten zal de 3mpoſitte van alle de 25teren
die aldaer Gjebrauwen/ Inne-ghebracht/ ende Obe.
deten zullen worden ,

TE

GHEND T,

Bp Anna banden Steene i Fa. Ians wonende op
5. Pharahilden plaetſe / anno / M. DC. XXIX

Met Gratie ende Priuilegic.

een

HILIPS byder gratis
Godis Coninck van

P

Caftillien , van Arra
gon , van Leon , van
beyden Sicilien , van
Theruſalem ,van Portu

gal, van Nagarre van
Grenade , van Tolle

ten , van Valence , van Gallicien , van Maile
lorcken ,van Seuillien ,) van Sardinien ,, vab
Cordube., van Corſickc , van Murciel;van

Jaen , vande A
Algarten  وvan Algelire , van
Gibraltar, vanden Eylanden van Canarien ,
vande Indien foo Orientacle, als Occidene

taele , vanden Eylanden ende vaſten Lande

der zec Ocoane , Eertz Hertoghevan Olof
tenryck , Hertoghe van Bourgoignien , van
Lotrycke , van Brabant, van Limborch,
van Luxemborch , van Ghelre و, ende van
܇܆

A ij

Milae.

Milacnen , Graac van Habf-bourgh , Jan
Vlaenderen , van Artois, van Bourgoignen

van Tirol, Palf graef ende van Henegou.
we, van Hollande van Zeelandt, van Nac.

men cadevan Zutphen ,PrincevanSwaýe,
Marck.graue ,des Heylichs Rycx van Roo
me , Heere vår Vriellande, van Salins , van
Mecheleni,vánde Stadt ſteden , ende Landen
yan Vorecht Overyffel, ende van Groenin

ghen , ende Dominaceur in Afien , ende Afe

fricken. Ablen den ghenen die dele jeghen ,
woordighezullen fien ,faluyt.

an Wyhebben ongfanghen d’ootmoedighe
fapplicatie ende Requeſte vande Gheeftelicke
ende Vier -leden van onſen Lande van Vlaen ,

dren , inhoudende, hoe dat ſy hebben ghe
maccke zekeraordonnantien ende condirien
om byvice quartieren te verpachten de Imá

politica op alle de bieren die inden voorf.
Lande ghebrauwen , lancghebrocht, ende
ghcfleten zullen worden , Biddendedat ons
belieuc de zeluc; ordonnancien ende condi.

tien te keuren ende decreteren, inder voes

ghen ende manieren hier naer þeſchreuen ,
endete laften aen die van onſen Prouincia .
len

Ien Racde van Vlaendren die te publiceren

naer Coſtuymein ghelycken ghcobſeruċert..
Didonnantien ende Conditien / waerop
men van weghen de Heeren Gheeſtelicke en
Vier-leden Slants van Vlaendjen verpach ,
ten falde Impolitie op alle de Bieren die als

daer ghebrauwen Inne- ghebracht ende ghes
- Pleten zullen worden / dienende loowel vooz
:: de Pachters als alle andere / omme van nu

voozts achtervolghtte wordene inde opheut
vande vooznomde Impoſitie .

Specificatie vanvierquartieren .
Et cerſte deel,ofre quartier van Vlaen
van Ghendi,,
H
de Caffelrye vander Auderburch ', de Vier
dren fal welen de Stede

ambachten t’landt van Wacs, deStedeende

Landt van Dendermonde met Moortzele;

Bornhem , Inghene , Marie -Kercke, endo
Weert .

Het tweede quartier detwee Steden ende
Lande van Aellt , de Stede yan Ninoue , met

haer Reſſort , de Stede ende Caffelrye van
Audenaerde , midtſgaders de Stede en Caf

felrye van Curtrycke, Tempelmaers, Ven .
A iij

denille

1

-

depille ende Billau , mideſgaders Steen pins;
ende Remenies.

Het derde qaartier, de Stede van Brug.
ghemette ſubalterne Steden daer onder for.
terende , het Landt vanden Vryen appen
dantfche contribuabel van dien c'faemen

mette Caffelryen daer onder forterende,uyt
ghefteken allcendelick de Steden van Po

peringhe ende Weruicke , midtſgaders de
Prochien van Eluerdinghe, Vlamerdinghe
eń Zuutcote hiernaer gheltelt onder t'vier .
dc quartier

Het vierde quartier de Stede van Ipre
.

mettc Subalterne Steden ende Caſſelryen
daer onder Cortercode', voorts de Steden van

Poperinghe endeWeruicke, midtſgaders de

voornomde Prochica van Eluerdinghe, Vlam
merdinghc eade Zúgtcote.
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Didonnantie ende Conditien / waerop
menban weghé de Heeren Gheeftelicke en Vier -leden
b'lants vanwaenderen berpachten ſal d ' ]mpoſitienop
de Bierê die in een bande biec quartieren hier voozen ghea
fpecifieert / ghebyauwen / van buyten laenderen inghe.
bracht ende ghefleten ſullen weſenſte tveten twintich ftup.

vers op elcke tonge Biecolercederende detrerdevan vyf.
tich tupuero de tonne i les pupuets op elcke conne weer.

dich onder de booznamde bpfrich (lupuers tot dereich
ftupuerø / ende thien tupuers op elcke tonne ten spne

ghebzauwen reſpectiuelpck , midtſgaders alle andere bar
ten meerder endemindernaer aduenant.

9.

I

Aden eerften / dat bouen dete naervol:

ghende Intructien der Pachters hunfullen moghen
behelpenby ſao berre huu t'felurgoet dunckt/ metalle
ozdonnanzien vande reſpectiue bieden ends anders
plaetſen elck in tispne op her innen van hunne 28tec- ac

cpſen ofte 3mpoſtienghemaeckt/ dele niet contrarte.
rends ,

93 .

Dat t'voorlepds recht falmoeten betaelt worden oprio
denBauwer zoo haet als het Bier ghetent spnde zal
ligghen op de tellinghegheregt om uprgbeltaert ofte
uprgheuoert te wozden /ende voorſoo bele als Acngaus
de Bieren van bupten ingbrbzocht (al danofbetacline

gheghedaen wozden loo hter naer ghelept wozdt.
333
Dat oock de felus jauwerd ofte andere ban wat

gualtteptdiewaeren en ſullen bernioghen hetbierondet

venbjauketele se teken tenzp alvoozen ebedaen heb
benog

1

1

bende teweftaendePachters ofthunné Commitenlad
bote een peghelyck ſal (chuldich zijn te declareren / bp
billette onderceeckent hoe veel tounen Wiers / ende van
watpipleyp t'reffens dien keer ſalwillen brauwen / NIC .
mende Billet pandenPachtere ofte fpñen Commis,in
houdende zijn aengheuen omme t'Celué te houden in

hunne Bauwerpen t'fpnderontladinghetnt viſiteren /
pelck 2ullet de Pachters ſullen ghehouden welen te les
been Gappans oncol de 28 ?auwers / op pepne bpde

Bauwers in belotene Steden / in faultebipfuende/ it
berbeura van elcke reple yondere guldenen / dte van

bupren cen platten lande woonende bpfentfeuentich
guldens / endebyfeich guldens fullen berbeuren depara
ncaltere perſoonen / tyunnen hupſe bzauwende ſoo bere
refp in faulceblpuen banden Pachtere De wetete doenet
Dat ſp gaenbzauwen eer ſy het vier onder den ketele ſule
len doen token 7 de welckeoock ntet min groot Bier en
fullen bzauwen dan twee tonner ,
3313
ItemiTullen de voorſchreuen berbeuren van elche tons
ne foo groot als cleen Bierdie ſp meer beuonden zijn
ghebrauwen t'hebbene dan denghegheuen / bpfentwins

sich guldens in half endeminder
vatten naeraduenant.
.

Detonnen bande 28 ; auwers ſullen moeten worden
ghetteckent aen beede zpden met elcke zijn merck /op peps
ne ban ghepčke vpfentwintich guldens/ ban elcke ton!
he/foo oock gheteeckent (ullen worden de tonnen vande
particultere perſoonen /niet hunnen naenie/ toenaemel
ofte merck7 opbt berbturteban twaelif galoens als boe

ven , ende Cal de groote bande tonnen ghenomen worden
opdegtoote ende gaughe bande tonnen van Ghendei
didonnerende dat alle de nieuwe tonnen die pootaen

ghèmiacčkt fullen wojdeti / zullen zijn opde voozlepde
gáugge ende grootte bande tonnen der Stede van
Gyender blpfucydt de particuliere perfoonen inheurs
iteder

Indre gbeheel om teghébuttockan alle loojten ban bars
ten /niideg betaelende voordeo plas naer abuesaucbans

De grootte vands Ohenduſche tonnen behoudens ghee
teeckent als boozen .

I.
Tot ontfanghen vande voorfepde aduertentte ende
illet inhoudende declaratie bande grootte bande bjaus ·

ten de Pachters inde Steden fullen ſchutotch zijn te
houden Comproir / ende daer-inne te ftcten (morggeng
banden neghen huecen/cot den eli hueren / endr des ach .
ternoens banden tter hueren totcen bier hueren / ende
bunten ten platten lande fullen hunnt Billetten adozefa

feren aenden Comunis banden Pachtere /die bp ghehous
den were te tellen van twee mplen te twee mpienk
33.
Ende op dat de Pachters ofte hunne- Conniffen het

boozlepde reche (oude connen behoorlpclagacde dacn /
foo wordt henlieden ghepertutcteert d'allen ipde foo bp

daeghe als op nachte/ald hemlieden belt ghelieura ende
gort ounchen zalonberlouch te doene / ende den daeghe.
hefſchen bonete nenien in alle bjauwerpen , ende Braus

wers huplen : Cappers /ende egerberghiers cube Cavas
retuiers /ende generalpek in alle andere hupſen Jungbea
neerende met Bier te bercoopen ofte tappen / foo wel
binnen de Steden als dasr bupren / ombie aldaer te 0113
Berlouckéoft ſp heniksbenin haerlteder boozlepde pacje
gheen percoytingho ofte onghelpck ghedaen ch wojci
waer teghens hem niemanten latvermoghen te oppo .
feren / op pepne ban bpde wrygheraers te berbeuren
hondert guldens van elcken keer / ende bp nachte bet

Dobbel / foo berre de Pachters ofte tunne onimufen
gheadifteert van s'wcts weghe in plastien daer Magis
Graten zijn / Ende in plaetfeu daer gt:een Magiftcatent

en zijn bpden noafumanzofre den tiszter bande plaeta

ſe / ofte eenen Duplier / opnael ghecoprende behoor
26

ipclie

Ipcke openpnghe verſocht hebbende ghebleuen fou tu
faulte de boozl.openpnghece doene.
133.

Ghelpok onderſonck zullen onderworpen (pn depars
riculiere perſoonen foo Gheeftelicke als Weerelicke,
t'etcher repſeals ſp zullen brauwen voor de prout le var
hun yupſghelin / behoudelick dai t'felue ſalgheſchieden .
bp daghe alleendelpck wel.vertaende nochtans dat het:

vooli.onderſouck niet en ſal ghedaen wordenbpden
20 achteredan inde Bauwerien / tonnerten /ofte beidero
vande boozl. particuliere / ende ten daeghedatle zullen

brauwen /ofce hec bier tonnen uptteripek eenen dachofre
twee naerhetbier teken zondermeer ,
我。
: Welckt openpnghe ende onderſouck de booznomat
particuliere niet en zullen bermoghen te wepgheren in

Beurlieder Bauwerten tonnerien / ofte keldersghedue.
rende den tydt bpden vooznomden article ghoitnittteert
op pepne dat de bepgheraers ghetrafe zullen worden
ghelpck ofonien dadelpckberdeken bier hadde gheuona

den bouen de pepna ban hondert. guldens hier bouens
Wrhaelt.
In welckeonderſouktnghe niemanten ſalbermogen
ofte ghe-ozloft (pn de Pachters ofte zpne Commtrente
Inwrteren met wozden ofte met wercki op pepne bpdo
brauwurs ( loo binnen als bupten de bieden te verbru .
ren hondert guldens endedate-enbouen Ipſo facto , ghe
fufpendeert te zpne ban hunne neeringhe banbrauwen /
den tpt ban tenen Jatre / dies nietmin dat ( p zullen ar .
bitratrlick ghecojetgtert worden / welcke boete ende ſur

pentje oock zullen incurreren deTappers / Herbergiscs
Cabarettiers /endeandere blev bercoopandi
ܝ. ܚ

ܕܬܘ

Londo

Lpndi pork bee bertandt dat in her şupu daerbo
haulde gherchtet is .) Den blauwerofte capper proprietar
stszpnde/ niemandt anders ſal bermoghen tebrauben

ofte bier te bercoopen ghebuerende den tptvoozl.
7

12.

Voortszullen de brauwers /ofre perant van hunnen
Hupleſchuldtch zijn pertinent bouck te houden van de
groote banelche braute ende tnt particulier dan alle de
uprleuerpnghevan hunne btéren ,inhoudendede qualis
tept / quantirept ende paps der ſeluer / 3tem arn wten )

ende ten wat daeghe ende plaetſe die uptgheleuert{PA
gheweet/beuedigende de feluebperde dies bpden patha
tere berſocht zpnds / op pepne van bpde ghane dies in
ghebreke bipfuende ti berbeurt voor tickebaute danol

{p gheenepertinente notitie ghehouden en zullenhebben

al voojen vs Comm.bandertich guldeng.
137.

Cen anderen foonren bp experientte beuonden heeft
dat de knapen ende maerten bande zelue brauwers ( eer
hantdatdich fpn tot helpen van duſdanighe frauden /
Endeghelpck dies profedie maelen on daervan eenich

proffpr te trecken djaeghende de ſelue bieren ten ouple
vande Weerden bp nachte ghe-accompaigneert den
meetten deel metvolck / endeandere ghewaepentom te
beter de achters ende Oficters te wederſtaen / in cas
nien dat ghewaece Wierde foo is gbeſept. ende, gheta .

tutert datdeſelus gheuonden ofc obertupght gheweeſt
3pnde zulckr ghedaen te hebben zullen verbeuren de
boete van twee hondert guldens te betaelen bp hun

meeters die in heurlieder gheheel zullen (pn on de

Selue toc Daerlieder lagte te verhallen
/ ende boueu
dien
B
ij

bten gbebannen te worden.butten Lande van Plaender
ma boa don tpot van Oppe jarren / mde nemmiermitex

als Weetterinwlacnderen tedroghen brauwen .
3335 .

Ende aengaende ghelpcke frauden 'diefouden mos
ghen ghedaen worden bpde bupte Bauwers / bupten :
de bemuerde Dreden , het waerebp haerliederDiento
boden / Tappers /ofte andere niet haerlieder wateyhutten
verbeuren van elke fraude bouen de voojlepdeComme
van twee hondert guldens alle haerltederenbauhalmı
fao ban letelg Cuppen / Coelbachen ende Bier-connen
in hun bza uwerpen zijnde ! mbten dus henihede torbes
hoajen / welcken balm de Oficier bandeplaetſe dal
delyck fal moghm uptbreken / ende t'felur openbaer .
lijck bercoopen 1 ende gheen proprietaris (pnde / Cullen .
Arbitrairlijck ghecozrigtert wozden /ende nietmingheo.

fufpendeert wozdenban haerlieder neeringbe inde pas
bincte van Vlaenderen boopden spot ban tweejasren...

/

增 ,
Maer inde bemuerde Dteden (al elcken Bauwers
niet nibghen miabrauwen dan twinrich connengroot:
Bier / ende daer upr vermoghen tt trecken meer dan
vter.connen cleen 28 ter onder den Philippetendíandere ·

meer bjauwende naeraduenant, op pepnevan bpfrich :
guldens.

EP .
Ende foo berrede Celae Bauwerø meerder quantte
teptbandevoorlepde cleene bieren banden feluea popra
paddenvan noode /fullen diemorcen apart bzanwen .

033
Jtemdatde- Bauwers bupten debemuerde Steden
niet min t’ſeffeng en Cullen bermoghen tebrauwen /dan

acbctonnen groot bier elche reple /wel meer/ op pepne:
ban

Dan min blauwende 'te Beta lo het recht claimbeaer .
Den nombrovan achttonnen al of 3P job bele gbebraus
wen yadden .
EDU33 .
Item en fullen gheene muclenarren ten platten lana
Deeenich Mauti ofte andere gheſchoten graenenboog
eenighe.bupten Bauwers / ofte particuliere ten lande
woonende vernioghen bp hun te bebtenuten ( y de ſolut
banden Commis desPachters hebbende ghchade billet
amme t'feiue te moghen marlen / inhoudende de Celue.
precpre quantireptvan het ſelue graen / op pepne ban
telclier -Waerf bpden fulder i contrarte doende tevers
bearen vpfcich. guldens.
E3 .
3tem oft pemandt beuonden wierde in zijn hupg tes
nich bter vertteken te hebben t'waere Bauwerel Tap .
pererberbergter /ofte Cabarettier /in Caners /Helders .
ofre tenighe andere ſecrete plaetſen daermen dydinaid
Itjck gycen bier en is legebende als bupten hunnt:
2bauwerpen / Tonnerien /ofte ghenietnekelders dat
fpde Pachters ende hunni Coninuſen hadden moeten :
openbaeren /lullen de Bräuwrrs7Tappars i ende Hero
berghters , ofte Cabareteiers voor elchen fulckenvertes
Hen baeten berbeniren ho :idert gulbenen bonen deſuſe
pentie ſoo berrefp proprietarillen zijn / ende gheen pios
prietarillen zijndeop arbitraire cofrectie als bouen :

Cnde fooberre tentghe parttculiere coopererende tot
te boozleyde frauden endeverttekinghe hun bervoordea
ren zentghe bande doozlepde bieren rhaerlieder huple
ofte houe t'ontfanghen ende dte aldaer te logieren hetop
bupren ten platten Lande/ ofte inde Steden ,datfulcke
particuliere ſullen berbeuren ghelpcke boete banhon

pestguldenen t'elcherepie.

20 tij

Wordt

1

>

Wordt oock bp berenwel endeerpretrelich berboden
den alle af- ftttende vande polders ofte nieuwe gbedpoker
telanden /hebbendebipoom ende opemptie van dete ini.

pölitte inde boozlepdepolders/bzuploften /Feeſten / ofte
shelaegben te maecken ofte bouden / op de botteVan

bpfrich guldenselcha repro ende arbitraire correctie.
EP17
Ende alloo do zauwers binnen der Stede van
Meenene groote quantitept ban bieren zijn (endende.

1

bupten de Prouincte ban Vlaenderen / oock mede op
hec quartiervan Rpdele daer dele imponere gheēplaetſe
en heeft ende darmen berftaet dat Comtpden onder het
bedecrreldan dien eenighebieren af ghelchreuen wozden
pte nochtansbinnen denlande blpuen /waer duo, groos
te fauiten wozden ghecommitteert grootelyckp tot ber .
cranckinghe vande penninghen ghedetineert tot furo
nilemente vande bede Diemen (pne Majeftepr foude
moghen accozderen / ende tot betaelinghe bande wetces
licke ſchult/ ende andere nootfaeckelichept vanden lan .
de /loo wozde bp delen gheozdonneert omalle fraudente
fchuwen /dat den Pachcece /Collecteur/ ofte ( pnen ghes
committerden / Cullen hun Comptote houden binnen
de booznombeDredere welct: e open gaen fal met Connen
opganck /endedupten met ſonnen onderganck op welc .

ke baghen alwaer elcken Bauwere aleer hp enighe
bieren (allaeten pozen upt fpnen Gupſe kelder ofte bzau .
werpeghehouden woze ti connen borclaeren quantiiept
tfi quahtepovandebieren die hp ſal willen wercken /ofte
laden /Waec /met wien /ofte anwten hp de ſelue is lenden .
dernemende bande bjpebieren blau billetten / endeban .

De onbjpe witte billetten / ende de ſelue daer t'henden
afficerende op de tonne / ende ſal oock den boonomden
Brauwere ghehouden welen dies berſoch ſpnde onde

gede te verclaeren dat ýp diebieten is lendende ter plaats
le ghes

ftghedefineert/oppepnebat deghontblpuendeinfaula
te van deſe debuotren te bolb pnghen / Cal c’elcker repro
berbeurenhondert Carolus guldens.
EINN .
Jtem is oock e'bertande dat die van Meetien fullen
nioeten betalen de bieren die ſp niet en Cullen connen be.
toonen upt Vlaendjen ofte in andere quartieren datr des

ſe impofirie ghee plaetſe en hecft gheuoert t'hebben /niet
tegbentaende c'berclairs poojen ghedaen .
1392 .

Voozts fullen alle Boerlieden ofte Schippers bofelut
bterenboerende ghehouden zijn te berclaeren oock op
tedt / dat ſp de ſelue bieren nergjiens el en lullen loden
Hochttoncladen dan ter plaetſe ten Comptoirt berclaers
-

epde indiemen anders bewonde loo ſalden Woerplan ofs

# Dchipper reſpectiuelick verbeuren zijn behip / waco
ghen /endepeerden /ende bouen dien de Cominevan hon .
Dertguldens /dies wont gheconditionneert datmen nera

ghens af-ſchipuinghe en ſalgheuen onder de tonnevan
elettich vlaemſche toopen die deBzauwers upt Plaen .
beren ofte andere quartieren deſe impoſitie niet ſubiect
fpnde / willen leueren / ghereſerueert dat den Pachtert
gbehouden zal weſen ande neeringhe bande Brauwers

van Meenen oock af te ſchrpuen halfue tonnen ends
guaerten boozde particulere opſittendebinnen de mplo
int rondeder boonomdettede van Meenen / ende bin .

nende ftadt ban kpdele / midtstos verſekerthedevan .
den Pachter hatlendebilletteri.
* D.

Steaidatalle de Behippers tfi Woerlteden conimda
met eenighe bieren ban andere prouincien in Dlaendes

men welcken aengaendeparticultere reglementen zijn
te watere ofte te lande/ behoudelick van Antwerpeni
ghtouereteert ends hier naer tnt particulierwordtver
MAMA

1

bermatnt ban ghelpeken bupt tenighe band plaetfen !
polders / ofte nieuwe ghedpckte landen de leluie bieren
nieten Cullen nioghen loten ofte ontlaeden dan met kena

nillen ofte billet banden Pachtere bande plaetſel ends
het rechtdacrannt cleuendo pzomptelpck betaelendel
oftedanof ſatisfactte doende / ende de ghone woonenos
gheente mple vande Proutucte van Dlaenderen / ſulten
ghehouden welen t'lelue te berelaeren aenden Pachterel
ofte Commis dzpe uren voor het incomnien in Vlaena
deren /op pepnevan te verbeuren van elcle tonne bpfena
twintich guldens/eride bouen dien de Dagheris Peer

den i bchepen ende chupten dacr - iune de ſelue fullen
zijn ghelatden .

Item alle wetche booklepdepepnen ende breuckenb .
ben Pachiett ofreziju valik ontdechtzijnde/ al den Of
fitter vande plaetſe ter canſen van zijn erploirt hebben
het recht derdendeel/ den anbirng ger een gheluck ders
debel/ ende het retterende derdeCal burlen coc pzofpee
banden Pachtert.
REI DI9

Endemndient ghelchtede dateenighe bande boozlep ,
de frauden ontdeckt wierden op eenighe particuliere

perſoonen gheene Officiers /Pachrers ofte Commifen
welmbt / en Tal in Culchen gheualle den officier maer

ghenteten het (ette parcvande Celue boetey foo ooch det
Pachtere daer aff niet en Cal proffpteren / blpfuende do
felt : totprofpte vanden anbzpngher alleeneibehoudens
Dachy daer van de kercke ſal betaclen glelpck t'lette
part / c'rechtbanden Officier bp deſen gheconſenteert /
als voozen gbebeauceert.

EXD333
Item kat alle questien endeghelehillen dte fullen com .
men te rufen ter caufeu van dere ofte andere ordonnan

tren op dele impalille gjernaerkt4 ende te macche la
in

In d'eerte intantie' de kenniae ghenomen worden bp
etck ledtmtlpne/ alwaerop ſommiere kennidete nemen
bp twee Schepenen / ende eenen Penſionaris ofre Des
cretaris partpefal cozt recht ghedaen wozden / emmers

tot nampriđemene Fuclus / ende ſaldaer van gheappels
leert moghen worden int volle Collegie / endevan daer
indeu Raedt/ blyuende nochtans de ſententie erecutotre
ntet jeghenttaende appelloo ter proutí:e als ten pzinci:
paelei alwaer bp aldien datter commilie bpden Raedt
ghegheuen waere met clauſele ban ttaetende lurceance
van erecutie /ende ſonder daerop eenich regard te nemen
ofte de felue te obedteren op pepne ban zelue te ballen in
een aniende/ een derde ter protipcrevan zyneMajeltept /
een ander derde ten proffycte banden anbipngher / ende
Het retterende derde toc profpete -banden Pachtere to

berbeuren bp die ghene die hem daer mede zal willen
behelpen .
FEDE.

Dat oock vandele 3mpontie niemant en Calvip etide
trempt zijn dan alleenelick de biddende opazen daer on ,

derbegrepen de Jeſupten /de Legher -bteren /Chipl-bolo
ende Cantpnen /daer onder begrepen zijn alderhande
Doldáeten ingaegpen zynde / ende ſolde crechendeban
(pne Majeſtept / nitligaders alle andere de milicte raeco

kende in plaetſe daerzp in garniſoene zijn / ofte elders
ghedettineert ofte gheemplopeert ſullen wozdelen intres
gard bande ziecke Soldaeten ligghendeinde molpitals

len bande Bplocque tot Ghendi / ende 5. Jans hups
tot Brugghe, ſullen ten opſiene van heurlieder byphept
hun laeten gauderen van een tonne groot bier terwekiel
voozts (ullen oock bjp zijnde bieren ter zee upr-baerene
de / beuonden in hun vertreck ende alle nieuwe inghe .

dpckte Polders die op ſpeciael Octrop banden Prince

bip zijn / danof de bebipde perſoonen nochtans nieten ,
ſullen ghenteten /dan niidtshaelende billec,
3tem

FER

Item . Cal den Pachter teu ingaen ban (pnen patys
beroroghen vande bieren te maken bont/ende dat van .
de bieren alteendelick diemen vinden zal inde bjauwu
rpen Herberghen /ende Cabaretten ,welcken vondt den
Pachcer zal goeoghedaen worden bpde afgaende Paclz.
ters /mides conditie ban t'Ipnen aff- ſcheeden ende erpie
reren banzpnen cermyn den bonde goet te dorns enda

pzetteren aende naeruolghende Pachters.

FXXI
Poons wordt de zauwers gheoploft ende ghetona
fenteere te moghen tonnen neghen tonnen vooz ache
volle, ende op ghebolcachchiene voor zedhiene / ende ala
Loo boots ſonder muildoen in plaatſe bacte gheuen lac.
caigeofce ander ins / behoudeliek dat ( p ten vollen de
bool.connen (ullen hebben anghegheuen ſonder anders

madltboozl.boozdeelghenooten te hebben .

Welverttaondenochtansdat int regardbande Bzaua
wers ban meenene , alwaer zoomien beritaet den bont

niet ghevoughelpok ghemaechat en can worden , de felue
Brauwers egheene voozdere l'accatge toeghelepe en
wordt dan de derthiende tonne / ende dat bande:bice
renalleenlick die in Vlaenderen buptghelevert ende al
daer gheconſumeert lullen weſen /niidrſgaders boozden
tpdtban déſe berpachtpaghe oockalleenelicia/ enderons
der voozder.

統 333

gtem ſoo worden de reſpectiue Pachters ſchuldiely
boor bunnen aenghelleghen pachten te tellen goeden.

ende ſouflanten tekefe/atorgadas aende Commiſen
hunnen

1

Hunnen pacht te betaelen ban twee maenben ren naar
columeuptterlick beerthien daeghen daer naec / ende
fullen zp Pachters hun bpde Bauwers moghen doen
betaelon alle maenden .

EEN133.
Voorts wordt eenen peghelick berboden dan wag
qualicept batzp zijn Gheetelick / ofte Weerelick / Edes
le / ofte onedele inne te doen ofte kelderen om bp hen

gheleten / ghetape / ende ghediſpenſeert ofte ghedjonc.
ken te zpne in teden ofte ten placten lande eenighe
bremdebieren in Vlaenderen niet ghebrauwen/ bp wac
magte dat het zp / bpen ſal den Collecteur ofte Pach .
ters serit endealvooren danof d’Impoften ende Jaipo.
cicien betaeli / ofce emmers te borden gliedelt hebben op
berbeurte bande boozlepde bieren ende te vallen inde
boete ende amende van twacif guldenis van elcke tonne
ofte andere boete.

EEED.
Poozts wordt erpregelich verboden eenighe bieren
ghebrauwen inde Prouincien bpden bpandt gheoccu .
peert ta bịpnghen binnen de Prouincie van Dlaendes
ren de ſeluer'ontfanghen ofte kelarren , op peyne vande
verbeurte bande voosſep de bieren / ende vyfcicy guldga,
Nen van elche conne c'applicecen als boozen.
EXKP3 .

Voorts wordt tricktelicli gheozdonneert alle perſoo.
nen hemlieden ghenesrende niet bracht anne te nemen
ofte te vervoeren / ochippers/Waghenaers /ofce andere
arbeyders dat (plieden ghelaeden hebbendemet behoo .
relich billet eenighe bieren deſe Impoſitie ſubicct (pila
de / zullen ghehouden zijn tot hacrlieder eerſte wedera
compte inde plaetſe daer ( p die ghelaeden hebben te
bypngben pertinent beſcheedt ten Comptoire daer ,

C 11

Ty

ip t'rertebillet ghehaelt hebben , waerbatzp die ghelati
Hebben t'felue belcheet ghereeckent vanden Pachter
bande plaetſe ofte byden perſoon an wien ( p c'felue bier

gheleuert hebben / op de pepne van honders guldenst
ende verbeurte bande Schepen , Waghens/ende Peers
Den/wel verttaende dat oock dic article alleenelick platta

ſehebben ſal int regard vande bieren bupt de Brouincte
beruoert.

WEED 13
Sten om te betert'ondecken de frauden die ghebeus
ren bpde bier-tekers int boozlepde landi , bzpnghende
Antwerp [che bieren/ ende daer mede op ende neder bat.
rende naer haerlieder goetduncken lancrat de Kiebteren
ſonder die erghens te kelderen /de ſelue (ullen ghehouden
zijn anlegghende te Kupelmonde om te berrollen bp
goede ſpecificatie ouer te ghenen aende Tollenaers ende
Comniilen aldaer den nonib :e bande tonnen die ſpites

denghelaeden hebben / gheteeckent bp hunnehandi/nts
mende daer af een billet/ende in heurlieder wederkeeren
pertinent beſcheet te bzpnghen ende ſpecificatie / waer /
ende aen wien Ip de felue bieren bercocht ende ghelod
fullen hebben / eñ en ſal die niemant moghen inne doen/
ofte kelderen ſonder billet banden Pachtert ofte Come
mis / ende hem het recht betaelt ofte wel ſatisfactie ghes
gheuen c'hebben / op de pepne van bpfentwintich guis
dens van elcke tonne/ ende weſendeTappers /ſchorüins
ghe van hunne neeringheboor den tpdt van eenjaer /Als

les volghende de particuliere Keglementen aengaende
de boozlepde bieren ghedecreteert.
EEFD333

Item een peghelick istoeghelaeten teghensalle ouers
treders bande bouenſchreven poincten ende andere inde
boorgaende intructien ende Ipten begrepen binnen der
tpdt van een faer naer c'erptreren banden pacht, heeleh

ende calenge to Doene omme de boozl. ouertreders te
dota

doen traffen mettebotten ende pepnen daertoe ttaende i

300 ( p oock binnen t'lelue jaer haerlieder recht Cullen
. moeten efecuteren /op peinebantſelueDaer naer te noe.
ten haelen in actie /welcke actie oock niet langherdueren
en faldan een ander jaer daer naert'hende her wetrke die

ghehouden (al welen voor gheſmolten ende gheremita
teert.
EETJE .

Item wordt alle Bzauwers generalick gl Ipck oock
ande Pachters toeghelaeten ende gheconſenteert eere .

Ipck / endeparate crecutie op de Tappers/ ende Tauece
niers an wien zy hunne bieren lullen debiteren .
规,
Keſeruerende de booznomde Heeren Gheeftelicke
ende Vier -leden t'hemiteden -waerts dele hunne indtrucs

sie tenuoghen amplieren /endeinterpreteren telckerwerf
alt hemlieder goet duncken ſal.
ELI
Piemant en ſal moghen pretenderen voor hoocha ina
ttelbere ofte Pachtere aenueertte moeten welen / ten zp

dat hp by de Heeren berpachters daer toe loufiſant
endeidopne beuonden wordt : ofte tappans declareers

ende doet blpcken van ſouffiſante mandanten ofte par,
tionniers .

ELIZ.
: De Heeren berpachters ſullen moghen nemen ende
Aenveerden voor Dachtere den hooch &ten / naer hooch .

ften / ofte anderenvoorberen intelbere ofte verhooghe.
re / in gheualle den ghonen hoochi inneghettel / ofte
laetit verhoocht hebbende geencontentenient en gheeft

nopende zpne ſuffiſanthede/ ofte van zpne borghende
ſelue optie bpde voorlepde Heeren berpachterg tedeclas
reren binnen acht daghen naer den ouerdach :hanghena
De welcken tpdt de boojlepde intelders ende verhoo .

ghers ſullen berobligeert blpfuen hun wordt te houden
#arne.

City

Den

FLII ...
Den ghonen op wien denpachtghebleuen ofte allot
boor Dachtere ghenomen eude anueert ſal welen booz

den ( eluen (onenpachtwertghehoudeu te tellen goeden
ſuffiſanten perſonelen zekere releant binnen Plaendee
ren binnen acht daeghen naer den puetlach op pepns
ban millicept ban pachteindient de verpachters belieft/
ende herpachtpnghe op fol renchier / t'welcke bpur beco
pachters.incas van eenich verlies zal moghen berhaelt
eſ gherecouureert wordeo /100 wel ten latte vande boozl.
hoocytten inteidere als laetſten verhooghere ter cuers
ende optie bande booznomde Heeren verpachters .
ELII33.

Den pachtere ſal ghehouden zijn bouen de boomom
de vorch-tochte teftellenint quartier daer hy Pachter

werdteen perſoon reſponſable / ende efecutable booz de
portie bandenpacht van t'felue quartier / Couder affwp.

Tinghe te moghen drene int gheheele /ofet in dcele oporn
Pachtere partionnier/ofteborgben .
EL D.

at de pn-penningyen 300 van Inttetle als ber .
hooghen Cullen berſchoren werden duiden Pachtere bin.
nen dedrie eerte maendé naer hetingaen validen pache
endeſal den Pachiere daer toe dwingelick welen by ere.

cutie ſonder dat de gone wpnghewonnen hebbende l'lp
van intel ofte børhooginghe de felue ſulien bernioghen
te pzecenderen van hec landt ende dien -volghende den
pacht blpfuende opden kerften inſteidere ſal zpnen ghea
wonnen wpn houden aen zijn ſelulen in ſuicker bomen

dat den Pachtere zal akeenelich hebben te betalen ande
Commiferi de zupuer portie banimen pacht / alleghes

wonnen wpneu / loo van intelle als verhooghen alfgles
Trocken .

ELVI.

Sunde bouen dien het bertant bande boozl. Vceren
Gheestelicke ende Vier -leden , ende wort efpzelclick on
derſproken

1

:

>

berſproken datde Pachterg ban defe 3nipofitie niet en
fullen vermoghen te pretenderen cenich qupt-ſchelt ori
watJaeckedattetzp cheptpnđ /ofe ongbepepnt.
Zoo ept dat naer dien in onſen Decreten Baede ght.
zien zijn gheweet die voorlepde Ordonnantien en Cons

Dicien /hebben die ghe- approbeert enghewillekoert ap
proberen Ende willekotren midts delen /Willende ende

begheerende dat de ſelue onberbzekelpak onderhouden
ende gheobſerueert zullen worden bp allen ende eenen

peghelpek diet behoozen (al naæ hunne bogme ende in .
houden / voozts ontbieden eñ beuelen onlen lieuen endt

ghetrouwen die Preſident ende liedenvan onſen Pras
vincialen Kaede in Vlaendien die boozlepdeOrdonnan .
tien te doen publiceren ende ter erecutte legghen daer
ende alloo noodich is, want ons alloo belieft/ des coope

conden hebben wy onſen zeghel hier aen doen hanghen .
Ghegheuen in onſeDiadt van Brueltle den zeuero
thientten dach der maent ban October / int Jarr ons

Heeren Duplent zel-hondertende Reghenentwintich
ban onſe Rycken het Peghenite. Ma. Vt. Onder tondo

gheſchreuen / Bpom Coninck in zpnen Karde. Ende
gheteeckent.

E. de Berty.

Ghepubliceert in openbacre Conſiſtoric
vanden Raede in Vlaendren , preſent Com .
3

miſſariſſen yanden zeluen Houe, Aduocaten

Procurcurs,code andcrc byfacnders đen 24.
Octobre , 1629.
S. Dhane.
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