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Het proces ’t Zwynland versus Poperinge – Transcriptie Guido Vandermarliere met 

veel hulp van Jacques Destailleur  

 

 
 

28 augustus 1599  

Believe mijn heere de commissaris met zynen adjoinct te hooren ende examineeren Jheroon 

Degams, lantmetere ende Jooris van Loovelde op het vjde artickel van de veue du lieu, 

ghelyck by ende van weghe meester Otto Edler van Plotho, heer van Inghelmuster, Vyve 

Ste. Eloys, Roesbrugghe ende van Oost ende West-Zwynlande, als heescher 

Jeghens Bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe, 

verweerders ende merckelick of zy niet wel en weten dat de herberghe van de Zwynlande 

alleenelick distinerende is van de Kercke van Onser Lieve Vrauwe tot Poperynghe hondert 

ende acht ende taghtentich schreden ende scriftelicke depositie dienaengaende te redigieren 

by gheschryften. 

 

Voorts den voorseide Platevoet te hooren ende examineren up het vde artickel van de 

replicque by den heescher jeghens de verweerders inde zaek daer dat veu du lieu ghedaen es – 

ende in confortante vandien of hem niet kennelick en is dat die van Poperinghe alhier 

verweerders, toelaten te tappen Jan de Brune, weerdt te Spangnaertsdaele, wezende bet dan 

twee  hondert roeden vutter causyde der selver stede, oock eenen Jan Druelle, waele, weerdt 

int Cleene Kerselaerken, staende wel een quaertier myls noort west vande voorseide stede, 

neffens den grootten busch, oock Jacob Lucas, weerdt by de Coppernole woonende noort 

vande stede van Poperynghe - wel een half myle ende te Reepken int zelve quartier daer 

weerdt es Pieter Bossaert, welck het quartier es daer den vyant commende van Oosthende 

naer Poperinghe zouden moeten passeren daer in contrarie de herberghe van de Zwynlande es 

ligghende zuud west van Poperynghe – end dit al mets dat de voorseide vier weerden 

betaelende zynde de stede axcysen van Poperynghe ende andere rechten van diere ende zyne 

depositie te redigeren by gheschryfte.  
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Voorts den voorschreven Vander Meulene te hoorende ende examineren op het vde artickle 

van de replicque by den heescher jeghens de verweerders ghedient inde zaecke daer dat vieu 

du lieu ghedaen es ende in infortante van dien of hem niet kennelick en is dat die van 

Poperinghe alhier verweerders toe laeten te tappene Jan de Brune, weerdt te Spangnaertsdale 

wezende bet dan twee hondert roeden vutter causyde der selver stede – oock eenen Jan 

Druelle, waele, weerdt int Cleene Kerselaerken staende wel een quartier myls noortwest 

vande voorseide stede neffens den grooten busch – oock Jacob Lucas weerdt by de Coppenole 

wonende noort vande stede van Poperinghe – wel een half myle ende te Reepken int zelve 

quartier daer weerdt es Pieter Bossaert dewelcke het quartier es daer de vyant commende van 

Oosthende naer Poperynghe zouden moeten passeren daer in contrarie de herberghe vande 

Zwynlande es ligghende zuutwest van Poperinghe ende dat al mits dat de voorseide vier 

weerden betalende zyn de stede axcysen van Poperynghe ende andere rechten van diere ende 

zyne depositie te redigieren by gheschryfte.  

 

28 augustus 99 – Poperinghe 

Voorts den zelven van Houcke te hooren inde ander instantie op het vde artickel van de 

rpeliscque ende in confortante vandien of hem niet kennelick en is dat de  verweerders 

toelaten te tappene in Spangnaertsdaele, int Cleen Kerselaerken, te Reepken ende te 

Coppernole wezende noort ende noort oost van dese stede daeer den vyant commende van 

Oosthende naer Poperinghe zouden moeten passeren daer in contrarie es ligghende de 

herberghe vanden Zwynlande in questien zuut west van Poperinghe ende dit al mits dat men 

in de voorseide vier plaetsen betaelende es de stede axcysen ende andere rechten vandien 

ende zijne depositie te redigieren by gheschryfte.  

 

28 augustus 1599 – Poperinghe  

Believe mijn heer den commissaris met zijn adjoinct te hooren end examineren meester 

Anthonis Neudt up txvj ste artickel van de replicque ghedient by meester Otto van Platho, 

heer van Inghelmuster – tVyve Ste Eloy van Roesbrugghe ende van Oost ende West 

Zwynlande jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe, 

verweerders ende wies hem meer kennelick zyne depositie te redigieren by gheschryfte.  

 

27 augustus 99 – Poperinghe 

Believe mijn heere commissaris met zynen adjoinct te hooren ende examineren Clays 

Beuwaert, upt vde artickel van de replicque ghelegt by meester Otto, heere van Plaitho, heer 

van Inghelmunster, Vijve Ste. Eloys, Roesbrugghe van Oost ende West Zwynlande, heescher 

ten eenen zyde  

Jeghens bailliu, burghmeesters, amman ende schepenen van der stede van Poperynghe, 

verweerders ter andren ende in confortante vande voorschreven vde artickel hem te vraeghen 

of hem niet wel kennelick is dat die van Poperynghe alhier verweerders toelaeten te tappen 

Jan de Brune, weerdt te Spangnaersdaele, wezende bet dan ijc roeden buuten der causyde der 

selver stede, oock eenen Jan Druelle, waele, weerdt int Cleene Kerselaerken, staende wel een 

quartier myls noort west vanden voorseide stede, neffens den grooten busschen, oock Jacob 

Lucas, weerdt by den Copperhole, wonende noort vanden stede van Poperynghe, wel een half 

myle ende ten Reepken int selve quartier daer weerdt es Pieter Bossaert, welck het quartier es 

daer den vyant commende van Oosthende naer Poperynghe zouden moeten passeren daer in 

contrarie es legghende de herberghe vanden Zwynlande in questien zuudt west van 

Poperynghe – ende dit al mits dat de voorseide vier weerden betaelende zyn axcysen ande 

stede van Poperynghe ende andere rechten van dien ende de voorseide Beuwaert angaende het 
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ijde artickel vande vue du lieu nopende de baylle ghestaen hebbende binnen de waterynghe 

ende syne depositie te redigieren by gheschryfte.  

 

Beliefve mijn heere commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren Jooris 

Vysaige upt tvde artickel vande replicque ende oock mede op txvjde artickel der zelver 

replicque, ghelick meester Otto Edler  van Platho, heer van Inghelmunster, Vyve Ste. Eloys, 

Roesbrugghe ende van Oost  ende West Zwynlande, heescher ter eener zyde 

Jeghens baillu amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe, verweerders 

ende in confortante van ’t voorseide vde artickel hem te vragen of hem niet wel kennelick en 

is dat die van Poperinghe alhier, verweerders, toelaeten te tappen Jan de Brune, weerdt te 

Spangnaertsdaele, wezende bet dan twee hondert roeden buyten der causyde deser selver 

stede, oock eenen Jan Druelle, waele, weerdt int Cleene Kerselaerken, staende wel een 

quartier myls noort west vander voorseide stede, neffens den grootten busch, oock Jacob 

Lucas, weerdt by de Copperhole, wonende noort vanden stede van Poperinghe, wel een half 

myle, ende ten Reepken int zelve quartier daer weerdt es Pieter Bossaert – welck het quartier 

es daer den vyant commende van Oosthende naer Poperynghe zouden moeten passeren daer 

in contrarie es ligghende den herberghe van de Zwynlande in questien zuutwest van 

Poperynghe ende dit al mits dat de voorseide vier weerden betaelende zyn de stede axcysen 

van Poperynghe ende ander rechten van diere, ende den voorseide Visaige angaende het ijde 

artickle van de vue du lieu nopende de baille ghestaen hebbende binnen de waterynghe – oock 

te hooren ende examineren ende zyne depositie te te redigieren by gheschryfte.  

 

Beliefve mijn heere den commissaris met zijn adjoinct te hooren ende examineren Maerten 

Inghelant up tinhouden van vde artickel vande replycque ghedient by meester Otto Edler van 

Platho, heere van Inghelmunster, Vyve Ste. Eloys, Roesbrugghe ende van de Oost ende West 

Zwynlande, heescher ende andersyds jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen 

der stede van Poperinghe ende in confortante van dien hem te vraeghen of hem niet wel 

kennelick en es, dat die van Poperinghe alhier verweerders, toelaeten te tappen Jan Debrune, 

weerdt te Spangnaerdsdaele, weesende bet dan twee hondert roeden buuten cauchyde der 

selver stede – oock eenen Jan Druelle, waele, weerdt in Cleen Kerselaerken, staende wel een 

quartier myls noort west vande voorseide stede neffens een groot busch – oock Jacob Lucas, 

weert by de Copperhole, woonende noort vanden stede van Poperynghe, wel een half myle 

ende te Reepkens int zelve quartier daer weerdt es Pieter Bossaert, twelck het quartier es daer 

den vyant commende van Ooshende naer Poperynghe zoude moeten passeren daer in 

contrarie es ligghende de herberghe van den Swynlande in questien zuut west van Poperinghe, 

ende dit al midts dat de voorseide vier weerden betaelende zyn de stede axcysen van 

Poperynghe ende ander rechten van diere.  

 

Believe mijn heere commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren Willem 

Scherrier, opt jste, ijde, iijde ende iiijde artickel vande vue du lieu ende upt iijde iiijde vde 

ende vjde artickel van traport van heescher metgaders up tijde vijde viijste ixde xde xjde xijde 

ende xix ste artickel van de replicque van meester Otto van Plaitho, heere van Inghelmunster, 

Vyve Ste. Eloys, Roesbrugghe ende Oost ende West Zwynlande, heescher ter eender zyde  

Jeghens Bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe verwerders 

ter andere 

Ende merckelick of hem niet wel kennelick en is dat men inde herberghe staende upde 

heerelichede vande Zwynlande wyn ende bier getapt ende vercocht heeft tzydert den jaer 

zestich ende daer te vooren date van tvercryghen van verweerders eerste octroy ende of hy 

alhyer niet en heeft zien  wonen als weerdenJan Brauen, Clays Paessensone, Jan de Smet, 

Chrispiaen de Weerdt, Maerten vande Broucke, Hendrick Rieckier, Jan Lamptschoot, Willem 
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van Neufville, Chrispiaen Lammers ende Jooris van Loovelde ende wies hem meer kennelick 

is van dese zaeke ter redigieren by gheschryfte.  

 

Believe mijn heere commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren Pieter 

Quaebeur upt jste ijde iijde ende iiijde artickel vande vue du lieu ende voorts upt iijde iiijde 

vde ende vjde artikel van traport van heessche metgaders upt jste, vijde, viijde, isde, xde, xjde 

xijde ende xix artickel van replicque van meester Otto van Plattho, heere van Inghelmunseter, 

Vyve Ste. Eloys, Roesbrugge ende van Oost ende West Zwynlande, heescher ter eender zyde 

Jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe ende 

merckelick of hem niet wel kennelick en is dat men inde herberghe staende upde heerlichede 

van de Zwynlande wijn ende bier ghetapt ende vercocht heeft zydert de jaere zestich ende 

daer te vooren, daete van tvercryghen van de verweerders octroy ende of hy alhier niet en 

heeft zien woonen, als weerden die alhier bier ende wijn waeren vercoopende Jan Brauen, 

Clays Paessensone, Jan Desmet, Chrispiaen de Weerdt, Marten vanden Broucke, Hendrick 

Rieckier, Jan Lantschoot, Willem  van Neufville, Chrispiaen Lammers ende Jooris Loovelde  

Ende wies hem meer kennelick is vandezen zaeke te redigieren by gheschryfte.  

 

Believe mijn heere commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren Maerten van 

Loosvelde upt jste ijde iijde ende iiijde artickel vande vue du lieu ende voorts upt iijde iiijde 

vde ende vjde artikel van traport van heessche metgaders upt jste, vijde, viijde, ixde, xde, xjde 

xijde ende xix articel van replicque van meester Otto van Plattho, heere van Inghelmunster, 

Vyve Ste. Eloys, Roesbrugge ende van Oost ende West Zwynlande, heescher ter eender zyde 

Jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe ende 

merckelick of hem niet wel kennelick en is dat men inde herberghe staende upde heerlichede 

van de Zwynlande wijn ende bier ghetapt ende vercocht heeft zydert de jaere zestich ende 

daer te vooren, daete van tvercryghen van de verweerders octroy ende of hy alhier niet en 

heeft zien woonen, als weerden die alhier bier ende wijn waeren vercoopende Jan Brauen, 

Clays Paessensone, Jan Desmet, Chrispiaen de Weerdt, Marten vanden Broucke, Hendrick 

Rieckier, Jan Lantschoot, Willem  van Neufville, Christpiaen Lammers ende Jooris Loovelde  

Ende wies hem meer kennelick is vandezen zaeke te redigieren by gheschryfte.  

 

Believe mijn heere commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren Jan de Brune 

filius Jans upt jste ijde iijde ende iiijde artickel vande vue du lieu ende voorts upt iijde iiijde 

vde ende vjde artikel van traport van heessche metgaders upt jste, vijde, viijde, ixde, xde, xjde 

xijde ende xix artickel van replicque van meester Otto van Plattho, heere van Inghelmunseter, 

Vyve Ste. Eloys, Roesbrugge ende van Oost ende West Zwynlande, heescher ter eender zyde 

Jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe ende 

merckelick of hem niet wel kennelick en is dat men inde herberghe staende upde heerlichede 

van de Zwynlande wijn ende bier ghetapt ende vercocht heeft zydert de jaere zestich ende 

daer te vooren, daete van tvercryghen van de verweerders octroy ende of hy alhier niet en 

heeft zien woonen, als weerden die alhier bier ende wijn waeren vercoopende Jan Brauen, 

Clays Paessensone, Jan Desmet, Chrispiaen de Weerdt, Marten vanden Broucke, Hendrick 

Rieckier, Jan Lantschoot, Willem  van Neufville, Christpiaen Lammers ende Jooris Loovelde  

Ende wies hem meer kennelick is van dezen zaeke te redigieren by gheschryfte.  

 

Believe mijn heere commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren Joos vander 

Haeghe, upt jste ijde iijde ende iiijde artickel vande vue du lieu ende voorts upt iijde iiijde 

vde ende vjde artikel van traport van heessche metgaders upt jste, vijde, viijde, ixde, xde, xjde 

xijde ende xix artickel van replicque van meester Otto van Platho, heere van Inghelmunster, 

Vyve Ste. Eloys, Roesbrugge ende van Oost ende West Zwynlande, heescher ter eender zyde 
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Jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe ende 

merckelick of hem niet wel kennelick en is dat men inde herberghe staende upde heerlichede 

van de Zwynlande wijn ende bier ghetapt ende vercocht heeft zydert de jaere zestich ende 

daer te vooren, daete van tvercryghen van de verweerders octroy ende of hy alhier niet en 

heeft zien woonen, als weerden die alhier bier ende wijn waeren vercoopende Jan Brauen 

ende andere ende zyne depositie te redigieren by gheschryfte.  

 

Believe mijn heere commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren Chrispiaen 

De Berch, upt jste ijde iijde ende iiijde artickel vande vue du lieu ende voorts upt iijde iiijde 

vde ende vjde artikel van traport van heessche metgaders upt jste, vijde, viijde, ixde, xde, xjde 

ende ‘tleste deel van txvijde xviij de ende xix artickel van replicque van meester otto van 

Plaitho, heere van Inghelmunseter, Vyve Ste. Eloys, Roesbrugge ende van Oost ende West 

Zwynlande, heescher ter eender zyde 

Jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe ende 

merckelick of hem niet wel kennelick en is dat men inde herberghe staende upde heerlichede 

van de Zwynlande wijn ende bier ghetapt ende vercocht heeft zydert de jaere zestich ende 

daer te vooren, daete van tvercryghen van de verweerders 1° octroy ende upt laetste artickel 

van de veue du lieu of hy alhier niet en heeft zien woonen, als weerden die alhier bier ende 

wijn waeren vercoopende Jan Brauen, Clays Paessensone, Jan Desmet, Chrispiaen de Weerdt, 

Marten vanden Broucke, Hendrick Rieckier, Jan Lantschoot, Willem  van Neufville, 

Christpiaen Lammers ende Jooris Loovelde  

Ende wies hem meer kennelick is vandezen zaeke te redigieren by gheschryfte.  
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’t Raport van heessche omme meester Otto van Platho, heere van Inghelmunster, 

Roesbrugghe is heescher in materie van bevelen, ten eenders zyde jeghens bailliu, 

burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe ter andere zyde voor mijn heeren 

vanden Raede in Vlaenderen.  

1 

Alvooren zo es waerachtigh hoe hem onder andere goedynghen toebehoort de heerlichede van 

Oost ende West Zwynlande ghehouden te leene van zijne majesteit als grave van Vlaenderen 

ter cause van zynen burch van Vuerne bestreckende onder andere binnen der stede ende opde 

causyde van Poperynghe.  

2 

Ende ter causen van de zelve heerlichede heeft een behuuse hofstede ende taverne ghenaempt 

’t Grootte Swynlandt, staende in Onser Vrauwen prochie der voorseide stede van Poperynghe 

neffens ende ande causyde der selver stede ghaende van Poperynghe naer Cassele contique de 

huusen der voorseide stede daer neffens staende alsmen mach tappen ende vercoopen wijn 

ende bier by consente vanden heescher als heere zonder yemant anders daeromme te vraeghen 

danof den heescher ende zijn voorzaeten in goede ende deughelicke possessie zyn van allen 

ouden ende immemorabelen tyden.  

3 

Ende hoe wel dienvolghende bailliu, burghmeesters ende schepenen der voorseide stede van 

Poperinghe alhier verweerders niet en behoorden beleedt te doene, noghtans hebben ghedaen 

ten contrarien ende den weerdt vanden zelven huuse ghedaen, verbieden te vercoopen ten 

respecte ende vut crachte van zeker octroy by hemlieden vercreghen van zyne majesteit opden 

xviij van maerte 1596.  

4 

Tzelve octroy inhoudende consent omme de redenen by hemlieden gheallegiert dat men voor 

den tyt van thien jaeren naerstcommende gheen cabaret ofte taverne en zoude moghen houden 

nochte bier nochte wijn te moghen vercoopen binnen half myle int ’t ronde vande voorseide 

stede van Poperinghe elders dan binnen de bevanghe ende jurisdictie van dien up peyne 

daerby verhaelt.  

5 

Welck octroy noghtans gheensins en can verstaen nochte ghetrocken wezen totter herberghe 

die den heescher aldaer heeft staende ghemerct dat de zelve niet en can verstaen wezen te 

staene buiten den byvanghe vande voorseide stede al ist dat die es van andere jurisdictie 

staende zoo voorseit es opde causyde der voorseide stede ende continque dan de huusen der 

zelver, niet verre van voorseide prochiekercke van Onser Vrauwe aldaer daerontrent gheen 

bosschen en staen nochte op de zyde van de vyant gheen contributie en gheeft alwaer oock 

den zelven vyant niet commen can obsterende de reniere dan passerende deur ofte lancxt die 

voorseide stede.  

6 

By altwelcke de redenen by de verweerders anghegheven tot vercryghen vande voorseide 

octroye zijn cesseren zoot oock verstaen es gheweest int regardt vande voorghaende ghelicke 

octroy by tvoorseide octroy van de xviij maerte ghementioneert als niet jeghenstaende tzelve 

ter voorseide herberghe altijts taverne ghehouden en wijn ende bier vercocht hebben gheweest  

7 

Te welcker causen ende vut tvoorseide octroy alleenelick te verstaen es van cabaretten ende 

tavernen ligghende ghescheeden vande voorseide steede apart ende in danghereuse plaetsen 

zomen ghenouch vcan colegieen vutten voorseiden octroy danof wezende ende de copie hier 

by ghevoucht.  

8 
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Dat oock nietjeghenstaende de causatie vanden voorseide octroy de voorseide van Poperinghe 

tzelve alleenelick vercreghen hebben ende zoucken te extenderen tot schaede van de suppliant 

op zyne voorseide herberghe om de assysen der voorseide stede te beteren ende anderssins 

niet.  

 

De heere van Inghelmunster, Vyve Ste – Eloys, Roesbrugghe ende van Oost ende West 

Swynlande, heescher in materie van bevelen 

Jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen van Poperynghe, verweerders 

Ter verificatie van zijne venue en cours ende den extraicte ende rapport van heessche hieruyt 

ghemaect, exhibeert copie auctentycque van zijn rapport ende specificatie van zijn vermeugh 

– ter cause van zijne voorseide heerlichede van Oost ende West Swynlande in handen van 

ulieden mijn heeren de commissaris ende uwen adjoinct omme den heescher te valideren daer 

ende alzoot naer rechte behooren zal.  

 

Mijn heere de commissaris met uwen adjoinct, u zal believen u te transporteeren vut uwe 

herberghe vanden Gouden Hooft, staende binnen de stede van Poperynghe, tot voor de 

herberghe ghenaempt ’t Groote Swynland, ooc staende binnen den bevanghe der voorseide 

stede up de calchiede ende dit ten verzoucke van meester Otto, van Plattho, heere van 

Inghelmunster, Vyve Ste. Eloys, Rousbrugghe als heescher in materie van bevelen, jeghens 

bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der voorseide stede van Poperynghe ende als 

daer commende goede inspectie ende ooghemerck te nemen van tgonne naer volghende 

1 

Eerst dat de voornoemde herberghe vanden heescher gestaen ende gheleghen es neffens ende 

ande cauchie comende vande maerct van Poperynghe, weesende den ordinairen wegh ende 

herstraete omme te reysen naer Steenvoorde ende Cassele. 

2 

Dat ooc, de voorseide herberghe es staende op de heerlichede vanden Swynlande 

toebehoorende desen heescher, zuut west van Onser Vrauwen kercke, alleenelick distantie 

vande zelve kercke, een hondert acht ende twintigh roeden, daer de halff myle bedraeght viij c 

roeden ende binnen de beluicke van daer de leste baillie ghestaen heeft – daer binnen de 

waterynghe toebehoorende de voorschreven stede van  Poperynghe  - ende dat ooc alle de 

landen ronsomme de zelve herberghe ende heerlichede vande Swynlande gheleghen zijn 

sorterende onder de jurisdictie van Poperynghe – zo dat men totter voorseyde herberghe ende 

heerlichede vanden Swynlande daer dezelve herberghe op staet niet gheraeken en can zonder 

te passeren over de landen ende jurisdictie vande zelve van Poperynghe.  

3 

Voorts hoe dat jeghenover de voornoemde herberghe op dander zyde vande voornoemde 

straete staende es zeker huus toebehoorende Willem Scherrier, daer woonachtich es Jan 

Luese, shoelapper, niet weesende van de jurisdictie van de Swynlande nemaer van Poperinghe 

oock staende binnen bevanck van de leste baillie neffens ende upde voornoemde causeyde 

waermede ten vullen getoocht es dat de voorseide heeschers herberghe niet en es staende 

buuten de voorseide stede ende noch binnen een half myle van diere.  

4 

Voorts ooc goet regart te neemen datter gheen busschen, noch wildernesse ontrent de zelve 

herberghe gheleghen en zijn ende dat de vrybuutters van Oosthende aldaer niet connen en 

commen zonder te passeren duer ofte neffens de voorseide stede van Poperynghe als 

gheleghen wezende zuut west der selver stede – midts dat de vrybuuters commende van 

Oosthende zouden moeten commen vuten noortquartier.  

5 
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Ende tot verificatie van tgemene voorschreven tsaemelick ende conjonctelick te hooren ende 

examineren de naervolghende oorconden die den heescher noch particulier zal doen hooren 

up zijn schrifturen ende haerlieden depositien te revigieren by gheschrifte ende de zelve 

oorconden – est noot – lecture te gheven van heeschers vermuughen ende ooc van toctroye by 

de verweerders vercreeghen ende mackelic of hem lieden niet wel kennelick en es dat men ten 

zelven herberghe wijn ende bier ghetauxt heeft tzidert de jaeren lx tich daer van tvercrygen 

vande verweerders eerste octroy ende voorts of zy aldaer tzydert niet en hebben zien woonen 

als weerden die als dan bier ende wyn waeren vercopende, Jan Brauen, Clays Paessensuene, 

Jan Desmet, Chrispiaen de Weerdt, Maerten vanden Broucke, Hendrick Rieckier, Jan 

Lantschoot, Willem  van Neufville, Chrispiaen Lammers ende Jooris Loovelde . 

 

Eerst Pieter Quaghebuer, Jan Plaetevoet, Willem Scherrier, Maerten Inghelvert, Christiaen De 

Berch, Jan de Brune, Jacob Verschaeve, Chrispiaen DeWeert, Clays Beuwaerre ende Marten 

van Loovelde.  

 

 
 

18 maart 1596 - Het octrooi  
 

Copie 

Philippe, by de gratie Godts, conynck van Castillien …  

Ende domnateur in Asie ende Africque  

Allen de genen die de jeghenwoordighe zien zullen, saluyt 

Van weghen onsen wel beminden, die bailliu, burghmeesters ende schepenen onser stede van 

Poperynghe,  

Zoo over hemlieden als inden naeme van ’t generael ghemeente aldaer – ons verthoont 

gheweest, hoe hemlieden voorzaeten in de wet, int jaer xvc lx, - 1560 - van ons vercreghen 

hebben oopene briefven van octroy, een edicte voor den tyt van thien jaeren, dat men gheen 

cabaretten, noch tavernen en zoude moghen houden, noch wijn ofte bier vercopen binnen den 

halfven myle int ronde vande voorseyde stede –  

elders dan binnen den bevanghe ende jurisdictie van diere  

ende dat alle dien als dan cabaretten ofte taveernen waren houdende ende wyn ofte bier 

vercoopen binnen de half myle int ronde, vut de bevanghe ende jurisdictie der zelver stede, 

hemlieden daeraff verdraeghen zouden ende binnen eender maendt tyts naer de publicatie van 

den voorseide edicte, zouden ophouden – op de pene van xxv pond parisis t’onsen proffyte – 
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te  verbueren by elcke dien in gebreke wesende ende boovendien arbitrairlick ghestraft te 

worden, blyckende byde voorseyde letteren van octroye an ons gheexhibeert  

ende alzoo de voorzeide thien jaren over lanck verschenen zyn  

ende dat duer de voorleden intrestive oorloghe, troubelen ende devastatien vanden lande, de 

supplianten ofte haerlieden voorzaeten niet en hebben mueghen ofte kunnen solliciteren de 

continuatie van de voorseide octroy,obsterende de groote liberteyt, zonderlinge by onse 

rebellen geusurpeert ende bevindende nu ten tyde de continuatie vande zelven edicte meer dan 

noodicht te zyne – vut consideratie dat eenighe cabaretten ende taveernen wederomme terug 

ghecommen zyn binnen de halfve myle van de voorseide stede, tzedert het expireren van den 

voorseide octroye, contrarie ende in vilipendentie van onse voorseide placcaeten, als 

onoirbaer ende daer dickmael veel questien ende gevechten, ja somtyts dootslaeghen 

gheschieden duer de ongheregeltheden van dronckenschap –  

daertoe ende zunderlinghe gheconsidereert dat de voorseide cabaretten ende taveernen zyn 

allessins prejudiciable ende zeer dangereux voor alle d’inwoonders der zelver stede, als niet 

besloten,  

ter cause vande daghelicxsche excursen van ons ende slants vianden ende vrybuyters der stede 

van Oosthende, die dickmael schuylen ende latiteren in de bosschen ende wildernissen 

daerontrent ende heffen contributien van veele naerghelegen dorpen –  

niet voorder geleghen dan ontrent een myle van de limiten der voorseide stede  van 

Poperynghe, van waer de voorseide vrybuyters ende vianden hemlieden zouden moghen 

secretelick schuylen inde voorseide dangereuse cabaretten ende taveernen ende by dien 

middelen attesteren huerlieden viantschap opde voorseide stede ende haer inwoonders,  

welck dangier aldermeest ende voor al staet te overweghen ende inne te zien, 

biddende daeromme zeer ootmoedelick,  

dat ons gheliefven wilde hemlieden te verleenen nyeuwe oopene briefven vanden voorseide 

octroy ende edicte voor eenen anderen tyt van vyfthien jaeren – innegaende ten daeghe van de 

persmissie  ende daer beneffens (ghemerct daenstaende periculen van daege te daeghe 

vermeederende ter cause van de oirlooghe van Vranckryck – ten grooten verdriete van alle 

dinwoonders der voorseide stede – tordonneren het deport van de voorseide dangereuse 

cabaretten of taveernen binnen den tydt van acht of veerthien daeghen, naer dinsinuatie den 

tavernieren oft weerden te doene op den boete van vijftien guldens tonsen proffycte ende op  

arbitraire correctie als boven  

doen te wetene, dat wy de zaeken voor overghemerct ende hierop ghehadt advis van onsen 

lieven ende getrouwen – die president ende luyden van onsen raede in Vlaenderen, - naerdien 

zy tzelve onse fiscaelen aldaer oick ghecommuniceert hebben – eenigher wesende ter bede 

ende begheerte vande voornoemde van Poperynghe supplianten –  

hebben gheordonneert ende ghestatueert – ordonneren ende statueren – by maniere van edicte 

by desen 

dat men van nu voortaen ende gheduerende den tyt van thien jaeren naerstcommende ende 

achtervolghende gheen cabaret ofte taverne en zal moghen houden, noch wyn ofte bier 

vercoopen binnen der halfver myle int ronde vande voorseide stede van Poperynghe –  

elders dan binnen den  bevanghe ende jurisdictie van diere –  

ende dat alle die gheene der jeghenwoordelicke herberghen, taveernen ofte cabaretten houden 

ende wijn ofte bier vercoopen binnen der halfver myle int ronde vut den bevanghe ende 

jurisdictie der voorseide stede –  

hen daeraff verdraeghen zullen ende binnen eender maent tyts naer de publicatie van desen 

van daer vertrecken ende gaen elders daert goedduncken zal  

op de pene van vijffventwintich ponden parisis onser vlaemsche munte t’onsen proffyte –  

te verbueren by elcken van gheenen die daeraff in ghebreke zullen wesen ende daerenboven 

arbitrairelick gestraft –  
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behoudelick dat de voornoemde supplianten in recognitie ende erkennisse van onsen hoocheyt 

ende souvereniteyt ghehouden zullen worden te betaelen t’onsen proffyte de somme van 

twintich ponden parisis erfvelicke rente tsjaers - telcken kersdagh - in handen van onsen 

ontefangher generael van West Vlaenderen jeghenwoordich of andere toecommende die 

ghehouden wort daeraff ontanck te maecken, rkeneinghe ende bewys ende religue te doene 

tonsen proffytte metten andere pennynghen van zijnen otnfanck –  

ende dat vanden tyt van de date vand desen de voorseide thien jaeren lanck geduerende  

behoudelick oick dat zy t’onsen verzekerthede zullen ghehouden worden daeraff te gheven 

ende leveren in onse rekencamer te Ryssele huer verbantbriefven in goeden forme onder de 

zeghele der zelver stede. 

Inde welcke desen onsen jeghenwoordighen brieff gheinsereert zal wesen om aldaer bewaert 

ende gheregistreert te worden –  

ende dit binnen acht maenden naer de date van desen –  

Ontbieden daeromme ende bevelen onse lieven ende ghetrouwen  

die hoofpresident ende de luyden van onsen secreten ende grooten raede –  

president ende luyden van onsen voornoemde raede in Vlaenderen,  

president ende luyden van onsen voorseide rekencaemere te Ryssele,  

bailliu van Poperynghe ende allen anderen rechteren, justicieren ende officieren van onsen 

lande ende graefschepe van Vlaenderen dien dit begeren zal –  

dat zy ter begheerde vande voorseide supplianten of van huere ghecommitteerde dese onse 

jeghenwoordighe ordinantie, edicte ende statuyt publiceren ofte doen publiceren van stonden 

aen alomme binnen de bedryfve van huere jurisdictie of offitie  

ende de selve ordinaire edict ende statuyt met alle de inhouden van desen  

inder vueghen ende manieren voorseit zy  

ende alle andere dien dit aengaen zal moghen huere stedehouderen ende elck van hen 

byzondere, zoo hen toebehooren zal –  

onderhouden ende observeren ende doen onderhouden ende observeren,  

scherpelicke ende rigoreuselick  

zonder daer teghens te doene op ghedoocht ghedaen te wordene ter contrarien in eenighe 

manieren procederende en doen procederen jeghens den inbrekers en onghehoorsaeme 

vandien – by rigoureuse executie vande pene voorseid realycken ende by feyte, zonder 

verdragh, faveur ofte dissimulatie, niettegenstaende oppositie oft appellatie ghedaen of te 

doene ter contrarien ende zonder prejudicie van diere – want ons alzoo ghelieft 

ende want men van desen onsen brieff in diverssche plaetsen behoeven mochte, willen wy dat 

aen t’vidimus van dien onder zeghel autentycq ofte aeyde copie ghecollationeeert ende 

geteeckent by een van onse secretarissen volcommen ghelove ghegheven zy als aen aen desen 

onsen originalen brieff  

des toorconde zoo hebben wy onse zeghel hier an doen hanghen  

ghegheven in onsen stadt van Brussele den achtiensten deser dag binder maendt van maerte 

int jaer ons heeren duysent vyff hondert zesentneghentich van onsen rycken te weten van 

Napels ende Jherusalem txliiij, - 44 - van Castillien, Aragon, Sicilien ende andere t’l-xlj te – 

41 - ende van Portugal ’t xvij te  - 17
de

 -  

ghezeghelt met eenen grooten zeghele s conyncx ons heeren van rooden wasse vuthanghende 

dobbelen steerte van parchemyne ende op den remploy ghescreven by den conynck in zynen 

raede – gheteeckent de Berty  

ghecollationeert jeghens d’originele letteren van octroye ende edicte gheschreven in 

parchenmyne ghezeghelt ende gheteeckent als boven ende daermede bevonden accorderende 

ghereserveert de titulen van zijne majesteyt  

by my J. Maeman  
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Antwoorde omme Bailllui, amman, burchmeesters ende schepenen der 

stede van Poperinghe metgaders Jan de Cuupere, eertyts dienaere vanden 

heere – verweerders ter eender zyde 

jeghens Otto de Platto, heere van Inghelmunster, Roesbrugghe - heescher 

by bevelen ter andere 

voor hooghe ende moghende heeren - myn heeren vanden edelen raede 

gheordonneert in Vlaenderen 
1 

Alvooren de verweerders ignoreren de qualiteyt van de heescher ende van de vermoghen 

swelcke hy pretendeert ter cause van de heerelichede van de Zwynlande 

2 

Nemaer es waer alzoo de zelve heerlichede is gheleghen binnen de limiten ende neffens de 

cauchie der voorseide stede ende dat aldaer eenen vremdelinck woonde van Fransche nature – 

tappende ende ventende groote bieren ende dat de vrybuuters daerontrent daghelicx waren 

passeerende ende den insetenen der voorseide stede waeren vanghende ende vermoordende –  

De vrybuuters van Oosthende incommende  int quartier daer de herberghe  van de heescher 

staet  west van Poperinghe – niet commende in – zy passerende neffens ofte duer de stede van 

Poperinge -  

ende dat oock zulcke ende dierghelycke taveernen by de placate van zijnen majesteit in daten 

xxij van juni xvc lxxxix – 1589 - verboden waeren,  

3 

Hebben gheraetsaem ghevonden omme alle inconvenienten te schuwen ende voorcommen by 

ghemeene resolutien vanden raede ende notablen te ordonneren ende verbieden dat negheene 

inzetene der voorseide stede hemlieden vervoorderen en zouden al daer te gaen drincken, 

tuischen ende spelen - telckens op de boete van iij pond parisis. 
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Welcke de verweerders wel gheoorlooft is gheweest t’ordonneren ende statueren op  

huerlieder inzetenen zoo naer rechte ende huerlieden vermoghen omme hiermede te beletten 

alle perickelen ende dangieren, zoo van exploicten, zo vande vrybuters, als dootslaghen die 

der dicwils ghebeuren door dronckenschap ende tuuscherie.  

4 

Want in corten tyt herrewaerts zyn aldaer twee dootslaeghen gheschiet ende volghende den 

voorseide placaete niet gheorlooft maer gheinterdiceert eenighe tavernen ende plaetsen van 

tuischerien te houden, by peine van de placaeten ghestatueert, zoo dat de heescher zelve 

behoorden de voorseide taveerne verboden ende gheintercideert thebben.  

5 

Ten anderen de verweerders hebben hiermede ghenoneert gheweest te interdiceren huerlieden 

inzetenen aldaer te gaen drincken, schincken ende tuisschen omme dat meest alle de 

ommeligghende parthien sitten op contrebutie vanden vyand daerdeure de vrybuuters te libre 

actes hebben ande voorseide stede die onbestlooten es – omme den inzetenen der zelver te 

commen berooven, plunderen, rantsonneren ende vermoorden als zy ghedaen hebben 

6 

Ende al cesseerden die redenen voorscreven henlieden daertoe genoneert hebbende, zo en zal 

de heescher niet betooghen dat voorseide Jan de Cuupere, dienaere, zoude ghecallengeert 

hebben Willem Scherrier, huerlieden de keurbroedere ende inzetene op de voorseide 

heerlichede van Zwynlande, die al daer ghedroncken hadde contrarie  den voorseide statute, 

nemaer es de zelven calaingie ghedaen gheweest by de voorseide Willem binnen der 

jurisditictie van de verweerders ende andersdien es de heescher hem aldaer tonghelicke 

beclaeght van dat de zelve calaingie zoude ghedaen zyn op zijne voorseide heerlichede ende 

jurisdictie.  

7 

Nopende de fourieringhe van zeker peerdtruyters die ghelogiert zouden gheweest hebben inde 

voorseide taveerne ende jurisdictie vanden heescher - zegghen de verweerders alzoo binnen 

de voorseide stede ende jurisdictie van Poperinghe ghesonden zyn gheweest van weghen zyne 

majesteit, zekere compangien van peerderuyteren ende voetvolck omme aldaer te logieren 

voor zekeren tydt, mach ghebeurt zyn dat inde voorseide taveerne ende zelve huus daerby 

staende aldaer een van huerlieden kuerbroedere woonde, ghesonden es zeker peerdevolck 

omme te logieren 

8 

Twelck de verweerders wel gheoorlooft is gheweest van te doene, omme twee merckelicke 

redenen – deerste dat de gonne aldaer woonende haerlieden keurbroeders die wel schuldich 

ghehouden waeren te helpen draeghen de lasten van de stede  - midts zy houders zyn vande 

rechten ende vryheden van dien.  

Ten tweeden dat de voorseide heerlichede van ’t Zwynlande es gheinclaviert binnen de 

jurisdictie van de voorseide stede, ja, palende ande cauchie ende gheacht te houden ende 

reputeeren  voor voorbouten der zelver stede met niemandt draeghende lasten vande 

fourerynghe van soldaeten dan metten verweerder ende overzulcx zijn onder de prochiekercke 

van Onse Vrauwen binnen der voorseide stede ende aldaer huerlieden sacramenten halen ende 

oock begraven worden, zoo dat zy die genieten vande beneficie wel moeten helpen draeghen 

de lasten, raeckende van de voorseide fouraghe van soldaten.  

 

Met so welcken de verweerders concluderen tenderende ten fyne dat by hunlieden heeren 

vonnesse - sentencie diffinitieve ende over recht ghestelt ghewyst ende verclaerst is, dat hem 

die heescher met quaeder causen becroont ende beclaecht heeft van de verweerders, zal 

daervolghende verclaerst worden in zynen heesche, fynen ende conclusien sverweerders laste 
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te zyn niet ontfanghelick ende den verweerders danof absolverende – zal ghecondempneert 

worden inde costen van desen processe ter tauxatie – onderteeckent Canin  

 

Salvatien omme den heere van Inghelmunster, Roesbrugge ende heescher 

ter eender zijde 

Jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen van Poperinghe ter 

andere 

Voor ulieden mijn heeren van den raedt geordonneert in Vlaenderen 
j 

Alvooren den heescher employeert voor salvatien zyne voorgaende gheschriften in deze zake 

ghekendt metgaders de  verificatie van zynder zyde ghedaen, hoops al tzelve suffisant te zyne 

in betoogh van zyn goeden recht.  

ij 

Want angaende de veue du lieu is gheschiet oprechtelick ende ordinairelick by den 

commissaris van den hove, die daertoe ghe-employeert heeft zulcke lantmeters als hem belieft 

heeft metgaders ghedaen tekenen ende delinieren de situatie ende gheleghenthede van de 

herberghe ingesien ende heeft ghedaen maken eene charte figuratieve by zulcke meesters als 

hy goet ghedacht heeft.  

iij 

Ende an sheescher oorconden woonen by meestendeel verre van de voorseide herberghe ende 

oic ter plaetse daer de statuten ende keuren vande verweerder gheenen plaetse hebben - synde 

angaende de ghonne woonende onder sverweerders jurisdictie ende limiten - zyn lieden van 

goede name, fame ende reputatie die anne huerlieden dryncken, tuisschen ende spelen 

sheeschers herberghe niet en zoucken noch en begheeren gheinsinueert te zyne, zoo de 

verweerders zeer injurieuzelick zyn poseerende.  

iiij 

Over zulckx en hebben de verweerders in en vande zelve oirconden partieculieren connen 

reprochieren in huerlieden fame ende naeme, twelcke den heescher alhier accepteert tzyne 

voordeele 

v 

Want al moght blycken dat Jan Scherrier zoude betaelt hebben de boete up dat hy jeghens 

verweerders keure zoude gaen dryncken hebben in de voorseide herberghe ende zoude goedd 

niet prochieren wysen nochte zijn depositie effectivelick wesen.  

Vj 

Ontkennende de heescher dat Jeroon Vertegans zoude wysen - zynde favorit - ende allegueren 

oic de verweerders daertoe gheen pertinente redenen want dat hij zoude woonen up  zijne 

heerlichede van Roesbrugghe is hele frivol ende en can hiervuten niet gheinfereert wezen dat 

hy zoude wisen sverweerders favorit meer dan andere woonende aldaer.  

Vij 

Zodat up zijne depositie volle ghelove te gheven is ende dies te meer dat de verwerders hem 

niet en hebben ghereputeert in zijnen fame ende name zoo zy oic niet en zouden connen als 

wesende by alle lieden van qualteit int voorschreven quartier ghehouden ende ghereputeert 

voor een treffelick ende eerlick man met eeren ende overzulcx wesende ghezwooren deelman 

van Veurneambacht. 

Viij 

De depositie van Jooris van Loosvelde en is oic niet reprochierelick ten respecte dat hy zoude 

noch ghewoont hebben inde voorschreven herberghe eenighe corten tyds mids dat hy ten tyde 

van zijne depositie daer deure gheen pacht en hadde.  

x 
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Ende hiermede commende by laetsten article alsoo tinhouden van dien niet en dient voor 

reproche ende zelve by sheesschers voorgaende gheschrifte ghenomen wederleit ende 

ghesolveert mitsgaders oic betoocht dat de verweerders gheene keuren en vermoghen te 

maken in prejudicie van het vermoghen vande heescher –  

 

Mits welcken – Malabys  

 

Reprochen ende contradictien omme mijnheere Otto Edler van Plotho, 

heere van Inghelmunster, Roedsbrugghe, Oost ende West Zwynlande, 

heescher – appellant ter eender zyde 

Jeghens bailliu, burghmeesters, schepenen ende raede der stede van 

Poperinghe, verweerders ter anderen 

Voor ulieden mijne heeren vanden raed gheordonneert in Vlaenderen  
j 

Alvooren employeert dheescher voor reprochen zyn voorgaende ghediende gheexhibeerd 

ende gheproduceerde in deze zaecke met de generaele reprochen van rechte.  

ij 

Daertoe voughende dat de vue du lieu van sverweerders weghe in deze zaeke ghenomen, zeer 

qualick ende impertinentelick, jae oock jeghens de waerheyt es ghedaen nemen ende 

describeren - Ende dat die zelve sverweerders veu du lieu by de gonne van weghen den 

heescher ghedaen, zoo claerlick gheconfondeert worden dat bynae nodeloos es de zelve veue 

du lieu vande verweerders ende de depositien van de oorconden by henlieden daerop beleet, 

anders te reprochieren ofte contradiceren.  

Iij 

Nietmin omme de zelve sverweerders vue du lieu int particulier te reprochieren ende 

contradiceren en heeft de voornoemde heescher niet connen laten alhier te zegghen, 

onwaerachtich te zyne, dat de herberghe, waervan alhier questie roert, zoude staen verre 

buuten de eerste barriere ofte baillie, staende op de rechte caulzyde streckende van de stede 

van Poperynghe naer Steenvoorde ende Cassele, zoo by tijde artikel vande voornoemde veu 

du lieu gezeyt wordt.  

Iiiij 

Midts dat de voorseide herberghe maer en disteert vande voorseide barriere lxvj roeden, zoo 

den heescher tot confusie vande verweerders by zijne voornoemde contrarie vieu overlecht 

ende enqueste verhopt claereren, betoocht thebbene ende dat alsoo de zelve herberghe gheene 

boochschuete vande zelve baillie ofte barriere en disteert, contrarie de sousthenue van de 

verweerders, nemaer alleenelick, de voornoemde lynghde van lxvj – 46 - roeden, staende 

alzoo der zelve herberghe niet alleene binnen de halfve myle der voorseide stede van 

Poperynghe, nemaer contiguelick dandere huysen vande voorseide stede, al eyst zoo dat de 

zelve herberghe staet upde voorseide sheescher heerlichede van de Zwynlande.  

v 

Ende alzoo de voornoemde barriere maer en disteert vande kercke van Onse Lieve Vrauwe 

binnen de voornoemde stede van Poperynghe van ic ende xxij – 122 - roeden ende de 

voorseide herberghe vande zelve barriere xvj roeden zoo voorseit es 

Vj 

Soo en can nootzaeckelick de voornoemde herberghe maer vande zelve kercke disteren, ic 

lxxxx – 190 - roeden ende alzoo en can nochte en mach by de verweerders metter waerheyt 

ghezeyt worden, dat de voorseide herberghe zoude staen verre buuten de voornoemde 

barriere, zoo de voornoemde verweerders by tvoorseide tijde artickel van haerlieden vue du 
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lieu hebben ghedaen noteeren by mijne den heere den commissaris ghecommitteert gheweest 

hebbende tot audtie van huerlieden enqueste.  

Vij  

Is oock de soustenue byde verweerders ghedaen in de iiijde article vande voorseide vue du 

lieu onwaerachtigh ende blyckt ter contrarie van dien claerlick, byden teneur vanden 

denombre ende vermoghen vande voorseide sheescher heerlichede van Zwynlande, 

overgheleyt by zijne voorgaende ghediende in deze zaeke 

viij 

Accepterende daerenboven de voornoemde heescher zynnen voordeele, dat de verweerders 

gheen tytle en zyn exhiberende (zoo sy oock niet en zouden connen doen) daerby dat zoude 

blycken dat hy heescher hem vande proprieteyt vander litigueuse herberghe zou ontmaekt 

hebben als danof niet zynde.  

Ix 

Zoo hy heescher oock danof hem niet pertinentelick en zoude connen ontmaeken nochte de 

zelve herberghe alleen an nyemant vercoopen ende alzoo trecht ende previnentien van zyne 

voornoemde heerlichede (consisterende eensdeels inden voornoemde herberghe ende van 

aldaer wyn ende bier te moghen tappen by zynen consente alleene) te vercorten in prejudicie 

van huerlieden goede van wien de voorseide heerlichede Zwynlande ghehouden es.  

X 

Oock es buyten alle apparentie, dat den heescher deze zaecke met zulcke neerstigheyt en 

vervolghe ende daerinne zulck costelick bezouck ghedaen ende enqueste beleet hebben, 

indien hy vande voorseide herberghe gheen proprietaris meer en waere, zoo de verweerders 

frivolick ende contrarie de waerheyt sustineren by tvoorseide iiijde artikel van huerlieden vue 

du lieu. 

Xj 

Als waer by en can dezen heescher niet prejudiceren pretens verclaers twelcke Jooris van 

Loovelde ten tyde van tdoen vande voornoemde sverweerders vue du lieu ghewoont hebbende 

inde voorzeyde herberghe zoude moghen ghedaen hebben voor den voornoemde heere 

commissaris ghecommitteert gheweest hebbende totter auditie vande voorseide generale 

enqueste.  

Xij  

Insghelicx en can oock tot achterdeele vanden heescher niet wezen de vermeten aggreatie die 

by wylent Jan Symoens zoude moghen ghedaen zyn, angaende den pacht die den voorseyden 

Loovelde was pretenderende, thebbene vande herberghe alhier, litigieux vuten hoofde vande 

weduwe Chrispiaen Lammen, midts dat den zelven Symoens geerne aggreatie ( al mochte 

danof blycken dat neen ) en geeft connen doen tot nadeele van rechte vande heescher.  

Xiij 

Hoewel dat den zelven heescher verstaet dat vande voornoemde vermeten aggreatie niet en is 

ende dat den voornoemde Symoens hem altoos vuten naeme vanden zelven heescher de 

proprieteyt van de voorseide herberghe ongedreghen heeft ende overzulcx de pachten van 

dien ontfaen en gheproffyteert.  

Xiiij 

Is oock onwaerachtich dat Anthoine de Furly,die by tvoorseide iijde artikel van sverweerders 

vue du lieu ghezeyt wordt te zyne een vande hoirs van Jan Pouillon, vermeten proprietaeris 

van de voorseide herberghe, vanden voorseide Pouillon, zoude hoir zijn, mits dat men verstaet 

dat den zelven Anthoine den voornoemde Pouillon niet en verstaet, verder eyst dat hy vandien 

zelven hoir zoude wezen.  

Xv 

Hoewel dat al mochte vande faicten gheposeert by tvoorseide iijde artikel van sverweerders 

vue du lieu yet wezen, dat neen, en zoude tzelve dezen heescher niet connen prejudiceren, 
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nochte hemlieden verweerders te baete commen als d’exceptie  aldaer gheproneert wezende  - 

in juris terty de quo regularyter nemo potest excipere -   

Ende dat ter contrarie van dien blyckt by de voorseide verweerders denombremente ende 

vermoghen vanden voornoemde synne heerlichede van Zwynlande. 

Xvj  

Raekende tfaict by de verweerders gheposeert int iiijde artickel vande voorseide vue du lieu 

van dat de litigueuse herberghe zoude gheleghen zijn verre van tdomicilie vande bailliu 

vanden heescher als wel onder half mijle – tzelve faict es oock onwarachtich ende voor de 

hant ghedicht. 

Xvij 

Gheconsidereert dat den jeghenwoordighen bailiiu vanden heescher hem houdende es (soo 

oock diversche zijne voorzaten ghedaen hebben) binnen de voornoemde stede van 

Poperynghe ende den ampman ende officiers up de heerlichede van Zwynlande, heerlichede 

by de voorseide stede.  

Xviij 

Byden welcken de zekere bailliu, ampman ende officiers goede occasie hebben, omme goede 

ende zorgvuldigh toezicht te nemen van al tghone binnen de voornoemde herberghe 

gheschied ende te bueren jeghens alzulcke desorders ofte ongheregheltheden als aldaer 

zouden moghen gheschieden.  

Xix  

Te meer, dat zy daghelicx binnen de zelve herberghe  hantieren ende frequenteren metgaders 

hemlieden ghenachten ende dynghedaeghen zijn houdende.  

Xx 

Ende gelycke eyst dat by tvde – 5 de - artickel vande voorseide sverweerders vue du lieu 

ghezeyt wort dat de voornoemde sheeschers herberghe zoude staen alleene zonder eenighe 

ommeligghende huusynghen.  

Xxj 

Nochtans verhopt dheescher ter contrarie betooght thebbene by zijne vue du lieu ende 

enqueste ende gheverifiert dat achter, ende beneffes de voorseide herberghe, noch staen 

diversche hofsteden ende huusen, metgaders oock eene meulene die gheen vier roeden vande 

voorseide herberghe ghestaen en es.  

Xxij 

Dienden voorts grootelicx ten voordele vanden heescher de kennesse die de verweerders zijn 

doende int vjde artickel van de voorseide hemlieden vue du lieu van dat de waterynghe der 

stede van Poperynghe aldaer vermelt voorder gheleghen es vande zelve  stede dan en staet de 

litigueuse herberghe die vele naerdere de voorseide stede staende es tende vande rechte 

caulzyde van diere, ende alzoo contigue, jae bynae vast ande voornoemde stede ende de 

anderen huusen van diere, welcke kennesse de voornoemde heeschere mitsdien tzynen 

voordeele neemt in quantum pro.  

Xxiij  

D’inhouden van tviijde  - 8
ste

 - artickel vande voornoemde vue du lieu ende de illatie daervut 

ghemaeckt int ix-de en can de heescher geenssins prejudiceren.  

Xxiiij 

Anneghesien dat de plaetsen int voornoemde viijde artickel ghedenommeert ligghen vele 

naerder de voornoemde stede van Poperynghe dan zy en doen de questieuse herberge, ende by 

consequentie licht de voornoemde stede an vele meerder dangier vande vrybuuters ende 

quaetdoenders dan de voorseide herberghe.  

Xxv 

Want den vyant commende van Oosthende zoude nootzaeckelick moeten commen deur de 

voornoemde stede van Poperynghe eer hy zoude connen geraecken tot ande questieuse 
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herberghe alwaer oock noynt niemant ghevanghen en es gheweest maer wel inde busschen 

over dander zyde vande voornoemde stede alwaer den vyant daghelicx placht te frequenteren 

ende niet inde voorseide herberghe  

Xxvj 

Op ’t xde artickel vande voorseide sverweerders vue du lieu - zecht de voornoemde heescher, 

dat ontrent de herberghe voorseit, gheene busschen gheleghen en zijn, zoo voornoemt es, 

maer staen daerachter ende neffens diversche huusen, hofsteden ende de meulen en zijn 

daerontrent ghelegehn schoon zaeylandt ende plainure.  

Xxvij 

Sulcx dat den vyant die zouden willen commen al den wech die de verweerders int 

voornoemde xxste artickel describeren, hem claerelick zouden moeten ontdecken voor elcken, 

jae, zoude connen ghezien zijn, eer dat zij inde voorseide herberghe zoude connen gheraeken 

vande ghone die zouden staen voor de voornoemde kercke van Onse Lieve Vrauwe binnen de 

voorseide stede van Poperynghe, mits dat de voornoemde herberghe van de voorseide kercke 

maer en disteert zoo voorseit es, jc lxxxviij – 138 - roeden ende licht op de rechte cantzyde 

ende straete streckende van Poperinghe naer Steenvoorde ende Cassele  

Xxviij 

Waermede de voornoemde heescher houdende over te vullen ghereprocheert ende 

ghecontradiceert de voornoemde sverweerders vue du lieu en commende tot particuliere 

repochen vande oorconden sconincx byde verweerders beleet, metgaders oock van eenighe 

articlen van hemlieden andwoorde, ende duplycque in deze zaecke ghedient, ende eerst op de 

ghone van Willem de Buryne filius Jans, zecht dheescher dat hy niet en ghelooft dat den 

voornoemde De Bruyne yet can ghedeposeert hebben tzynen achterdeele met goede ende 

concluderende redenen van scientie, ende almochte danof yet wezen, dat up zijne depositie 

luttel tarresteren zoude zijn, mits hy es een man van cleene qualiteyt hem ghenerende 

somwijlen met stroodecken, ende oock dat hy De Bruyne ghelyck meerst alle dandere 

sverweerders oorconden, is gheproduceert op diversche negativen.  

Xxix 

Merckelick op tinhouden van iijde ende  

 

Blad niet gecopieerd 
 

Xxxiiij  

… Touchierende de depositie van Franchois Dydeman, den heescher en can niet ghelooven 

dat hy met eenighe concludente ende goede redenen van scientie yet gheattesteert zal hebben 

hem heescher prejudiciable ende indien danof yet es, men moet presumeren zulcx gheschiet te 

zyne vut d’affectie die hy verweerders es toedraeghende, ghemerckt hy hen confrere  in eede 

niet aleendelick en es gheweest, nemaer hooft ende burghmeeseter der voorseide stede van 

Poperynghe.  

Xxxv 

Heescher betraut hem wel dat Jan Verhaeghe filius Jans met gheene goede ende pertinente 

redenen van wetenschap yet en zal ghetuycht hebben zynder prejuditie, te meer, dat hij meerst 

up negativen beleet es gheweest.  

Xxxvj 

De depositieve van Christiaen De Inghelsche ende can niet doen sheeschers naedeele ende en 

zou up de zelve niet te letten zyn, al mochte hy niet ghetuught hebben in prejuditie van de 

heescher, mits hy es een persoon van soberen regimente ende cleenen credicte.  

Xxxvij 

Belanghende de depositie ofte verclaers twelcke in desen zoude moghen ghedaen hebben 

Andries de Meulenaere, alleendelick ghe-examneeert op txijde artickel van sheescher 
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andwoorde ende iijde van duplicque, metgaders up de vue du lieu voor zoo vele die zelve 

spreeckt van dat sheescher herberghe zoude wezen eene warachtighe tuusschole ende dat 

aldaer diversche dootslaeghen gheschiet zoduen zijn  - d’heescher verhopt dat de voornoemde 

Andries ghedeposeert hebben, dan dat aldaer eens een ongheval gheschiet es by toedoene van 

sverweerders offciers, danof by dezen processe mentie ghemaect wort.  

Xxxviij 

Angaende de ghetuyghenesse die Charles Michiel, tavernier woonende inde herberghe 

daervut steekt tGouden Hooft binnen Poperynghe, mach ghedaen hebben tot nadeele van 

sheescher recht, up dat danof yet es, twelcke dheescher nochtans niet en betraut, en can 

daerup oock niet gearrresteert worden, mits hy es eenen vremdelinck hier onlancx binnen de 

voornoemde stede ghecommen zynde, ende bydien niet connende yet zekerlick weten vande 

litigueuse zaeke dan en doet met te twyffelen of hy en zou zeer lichtelick ghemoveert connen 

zijn gheweest om te zegghen dat den heescher ende zyne herberghe zoude te naergaen omme 

zyne voornoemde hostelrye ofte herberghe te beteren ende de ghonne van de heescher 

ganschelick te doen vergaen ende onderblyfven indient moghelick waere.  

Xxxix 

Insghelijcx en es niet te letten up tghone dat Antheunis Cattoire zoude moghen verclaerst 

hebben, mits hy van elcken bekent es voor een man van cleenen credicte.  

Xl 

Vele min te letten op de dispositie van wijlen Jan Jacobs, myts dat hy met zijne depositie 

apparantelick ghezocht heeft sverweerders bienevolente te capteren overmits hy hadde 

gheperpiteert diverssche delicten ende oock was homicide.  

Xlj 

Anthuenis Winnebroot es den schoonzone vanden greffier van de verweerders ende tbediende 

by hemlieden in offitie gheadvangeert te worden ter eerste occasie zynde oock zeer onlancx 

ghecommen resideren binnen Poperynghe ende bydien es hem onmoghelick gheweest van de 

zaecke litigueuse met eenich fondament ende redenen van scientie yet te deposeren 

sheeschers naerdeele twelcke niet voor suspect en zoude moeten ghehouden worden.  

Xlij 

Nopende tverclaers van Christiaen Platevoet dheescher en can niet ghelooven dat hy zal yet 

ghedeposeert hebben tot zijn achterdeele twelcke hy met goede ende concludente redenen zal 

hebben connen bevestighen.  

Xliij 

Oock en zal tzelve niet hebben connen doen Hendrick Quaetghebeur, mits hy een zeer jonck 

man es, die mitsdien niet en can ghedeposeert hebben van de faicten dies hier principalick 

tusschen partijen collitiganten questie es.  

Xliiij 

In somma alzoo diversche van sverweerders oorconden zyn ten tyde van tbeleeden van 

hemlieden enqueste gheweest van tmagistraet der voorseide stede van Poperynghe ende 

andere van tvoorgaende magistraet, ende oock eenighe apparentelick de verweerders in offitie 

te succederen, die alle noint anders ghestudeert en hebben, nochte alsnoch zouckende en zijn, 

dan tot groote schade ende prejuditie van heescher ende directelick jeghens tvermoghen van 

zijnen heere hem van zijn recht te priveren omme de assysen der voorseide stede te 

vermeerderen, ende hemlieden ter schade vande heescher te verrycken,  

dat oock sommighe vande zelve verweeerders oorconden zyn taverniers ende hosteliers 

residerende binnen der voornoemde stede van Poperygnhe, die omme hemlieden particulier 

ghewin ten faveure vande verweerders yet zouden moghen ghezeyt hebben ende oock eenighe 

van zeer veyle qualiteyt, soberen regimente, cleenen credicte ende van onachtsaem leven, zoo 

en behoort men (ter correctie vanden hove) up al thgone zy in prejuditie vanden heescher 
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zouden moghen ghedeposeert hebben, niet te letten, nochte arresteren ten achterdeel vandien 

voorseide heescher.  

Xlv 

Sonderlinghe gheconsidereert dat van sheeschers contrarie gheallegieerde ende affirmatuere 

faicten prompte ende souffissante preuve zoo nu breeders als testimoniale ghedaen es 

gheweest, ende dat in deze zaecke querieren zoo vele redenen ende argumenten dienende tot 

voordeele vande voornoemde heescher dies hy hem ghedraecht in rechte metgaders de wijze 

ende voorzienighe discretie vande hove, die hy daertoe ende up als is implorerende 

Midts welkcen zy – Malasyn 

Ghedient den xxste december xvjc twee  

J. Cooltrandt  

 

 
 

Inventaris omme mijnheere Otto Edler, heere van Inghelmunster, 

Roesbrugghe, etc, heescher by beevelen ter eender zyde 
  

Jeghens burghmeesters ende schepenen der sede van Poperynghe, ter andere 

Voor ulieden hooghe ende moghende heeren mijn heeren vande raede gheordonneert in 

Vlaenderen 

 

Alvoren dheescher exhibeert sijne procuratie vuyt crachte vande welcke Jan Hamvel, 

procureur int hoff over hem occuppeert – cotte A 

Item de commissie van bevelen by hem thove sheeschers laste verkreghen metghaders de 

relaeze vande verweerder de zelve thuerlieden laste ter executie gheleyt hebbende tzaemen 

ghemerct ende ghecotteert B 

Item eene acte van deser hove van daten xvde novembris 1595, waerby blyct dat naerdien 

Laureyns de Meur, procureur, hem over de verweerders hadde gepresenteert dheescher heesch 

ghemaect ende gheconcludeert heeft ter syne pertinente vande voorseide comparant met 

heesch van costen ende by manier van preufve verzocht staet van copie van de octroye by de 

zelve comparant gecocht int regard van de heeschers huuse ende herberghe ghenaempt tGroot 

Zwynlandt de zelve acte cotte C 
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Item zyne duplicque ghedient den xiijste februari 1598 – cotte D 

Item tot verstaen vande vjde artikel vande voorseide replicque exhiheert een attestatie van 

Jooris Loovelde, Jan Platteboeten, Willem vande Muelene, Pieter Devos, Joos Pyl, Jan 

Schevele ende Jan Melis van daten xxviijste ougst 1599 – onder haerlieden respectieve 

hanteeckens cotte E 

Item d’acte van concludiens in faicte van daeten xvij july int voorseide jaer 1598 cotte F 

Item exhibeert t’pouvoir vuyten acte vande welcke den raet heere proost ghebesoigneert heeft 

met zyn adjoinct ende auditie van sheescher oorconden en oock vue du lieu gedaen 

metghaders syn schriftelicke beleet ende overwech vande zelve vue de lieu ende oock trapport 

van heesche ende d’encqueste van de voorseide oorconden in nombre van xvj al tzaemen 

geannexeert aen tvoornoemde pouvoir – cotte G 

Item lecht over de comparant van oorconden vuyt crachte vande welcke verweerders ende de 

voorseide oorconden ghedachvaert zyn gheweest – cotte H 

Item sijne enquesten gebesoigneerde vande voorseide commissaris ende zijn adjoinct cotte I 

Item eene quaerte figuratieve vande situatie vande herberghe in questien – cotte K 

Item sijne reprochen gedient den xx ste december 1602 – cotte L 

Iem sijne salvatien ghedient den xxste july 1603 – cotte M 

Item dacte van conclusien in rechte in daten als boven cotte N 

Mits welcke – Hamvel 

 

Enqueste  
 

Ende bezouck ghehouden binnen der stede van Poperynghe den xxvj ste augusty 1599 ende 

andere naervolghende daghen by ons Pieter de Proost, raedt van de aertshertoghen in 

haerlieden provincialen raede in Vlaenderen ende commissaris principael in de naervolghende 

zake van meester Ottho Edler van Plattho, heere van Inghelmunster, Vyve Ste Eloy, 

Roesbrugghe, Oost ende West Zwynlande – heescher ter eener zyde  

Jeghens bailliu, burchmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe, verweerders ter 

andere, naer vuytwysen van letteren van pouvoire die mij ghedepescheert in date den letsen 

july 1599 lestleden ende van ‘shofs weghen onderteeckent J. Masseau –  

in welcke zaeke ick mynder adjoincte ghenomen hebbe meester Jan Jacques de Brabant, 

advocaet inde voorseide raedt, partijen niet suspect ende naerdien ons ghebleken was by 

t’relaes van Franchois Thillie, deurwaerdere, dat de voornoemde verweerders wel ende 

behoorelick ghedachvaert waeren omme d’oorconden te sien ende hooren zweeren ende dat 

zylieden geconsenteert hadden in de auditie van de oorconden ende dat boven dien ons 

ghebleken was by trelaes van de zelven deurwaerdere dat doorconden ghedachvaert hadden 

gheweest omme goede ende getrouwe oorcondschap te draeghen –  

hebben wij commissaris ende adjoinct voorschreven gheprocedeert tot auditie van de zelve 

inder manieren hier naer volghende.  

 

1 

Christiaen de Berch, filius Jacobs oudt zessenvyftich jaeren ofte daerontrent, 

lantsman van zijnen style , woonende binnen de keure van Poperinghe,  

oorconde beleedt, gheedt, ghehoort ende gheexamineert  up teerste, ijde, iijde ende iijde 

artikel van de vue du lieu ende voorts iijde, iiijde, vde ende vjde artikel van trapport van 

heessche metgaeders up tijde, vij, viijde, ixde xde, xjde, xijde, - tleste deel van txvijde, xviijde 

ende xixde artikelen van replicque van meester Ottho Edler van Platho, heere van 

Inghelmunster, Vyve Ste. Eloys, Roesbrugghe ende van Oost ende West Zwynlande, heescher 

ter eendere zyde, jeghens bailliu, amman, burchmeesters ende schepenen der stede van 

Poperinghe, ende op alles ghevraecht  
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Zeght by eede waerachtich zynde dat hy gheboren is binnen de keure van Poperynghe daer hy 

van joncx kinde continuelick ghewoont heeft, ghereserveert drye ofte vier jaeren vanden 

troublen tydt, als waerby hem wel gheweten is dat de herberghe in questien staende op de 

heerlichede van Grooten Zwynlande den heescher toebehoorende,  

gheleghen is neffens ende ande cautsyde commende van de marct van Poperynghe wesende 

den ordinairen wech ende herstraete omme te reysene naer Steenvoorde ende Cassele,  

soo hy deposant van ghelycken wel weet dat de zelve herberghe vanden Grooten Zwynlande 

besloten ende gheinclaveert licht rontsomme tusschen de heerlichede van Poperinghe – 

hoe wel de selve herberghe niet ghemeens en heeft met de jurisdictie der stede van 

Poperinghe –  

soo dat niet moghelick en is te gheraeckene op de voorseide herberghe zonder te beterden ofte 

passeren de plaetsen vandien ofte straeten resorterende onder de jurisdictie  der voornoemde 

stadt van Poperinghe –  

in teecken van dien heeft altijts hooren zegghen en is waerachtich dat het huus staende over 

de voornoemde herberghe op dander zyde van de calchyde toebehoorende Willem Scherrier 

daer woonachtich is Jan Leuse, schoenlappere, ghestaen ende gheleghen is binnen de 

jurisdictie van Poperinghe niet ghemeens hebbende mette heerlichede van Zwynlande niet 

jeghenstaende dat de voorseide twee huusen alleenelick ghesepareert zijn metter cautsyde 

daertoe voughende dat de voorseide herberghe van tGroote Zwynlandt gheleghen is buyten de 

baillie ende beluyck van Poperinghe als de zelve stadt besloten zijnde mette voorseide baillie 

ofte ryole daer ontrent gheleghen  

zoo dat de vryheyt van neeringhen ende ambachten der zelver stede haer niet voorder en 

bestrect dan tot de voorseide ryole,  

maer is warachtich (zo hy diverschelick ende oock als ghisteren ten daeghe van de vue 

ghesien heeft) dat de voorseyde herberghe alhier in questien gheleghen is buuten de vrye 

ghemeene ende ordinaire wateringhe van Poperinghe metgaders wel twintich,  

zoo vierentwintich roeden onbegrepen binnen de cautsyde zonder dat hy deposant oyet 

ghesien heeft eene tweede baillie daermede de voorseide herberghe zoude belooken ofte 

ghesloten gheweest zijn – jae, selfs en heeft noynt ghehooft dat daer eenighe baillie ghestaen 

heeft –  

maer es wel versekert dat de voorseide herberghe gheleghen is verre van alle busschen ende 

wildernissen als ligghende neffens sheeren straete onder vele schoone couterlanden daeraf 

eenighe jeghenwoordelick bestaen zyn met schoone vruchten, hoppe ende dierghelycke 

ligghende oock de zelve herberghe in tzuyd-twesten van de kercke van Onse Lieve Vrauwe 

binnen Poperinghe ende by dien dunct het hem deposant onmoghelick zynde dat aldaer 

eenighe vrybuyters commen ofte latiteren connen  

mids Oosthende gheleghen is int noorden ende by dien aldaer niet wel connende gheraeken 

dan eenen grooten keer ommegaende – sonder dat hy deposant oyet ghehoort heeft dat tzedert 

de reductie der voorseyde stede van Poperinghe aldaer eenighe vrybuyters yemant gherooft, 

ghevanghen ofte gheranchonneert hebben  

niet jeghenstaende aldaer vele weerden  ghewoont hebben over twintich jaren ofte 

daerontrent, die bier ende somstyts wijn vercocht hebben,  

ende onder andere heeft hy deposant aldaer zien woonen Jan Braem, Clays Paeshensone, Jan 

deSmet, Christiaen de Weert, Marten vande Broucke, Hendrick Ryckier, Jan Lantschoot, 

Willem van Noeufville, Christiaen Lammen ende Jooris van Loovelde,  

hoe wel hy deposant dickmael zwaricheyt ghehoort heeft ter cause vande zelve herberghe 

midts de verweerders altyts ghepoocht hebben de zelve herberghe te verminderen ende 

inzetene van Poperinghe te calengieren zo wanneer zy aldaer ghinghen drincken ende wijn 

ofte bier haelen, apparentelick om dat d’assise van de stadt daer deure vermeerdert zoude 
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worden ende een yghelick daerby bedwonghen bier ende wijn te halen binnen de voorseide 

stad van Poperinghe  

 

Op tiijde, iiijde, vde ende vjde artikelen van de heesche zeght danof hier vooren gheseyt 

hebbene zijne beste kennelichede ende dat hy opde faicten inde zelve articlen begrepen 

hiervoren ghedaen heeft zijn verclaers 

Op tijde ende vijde artickel van replicque tzegghende wel indachtich te zijne dat de 

verweerders corts naer den jare tzestich belet ghedaen hebben anden weert, woonende inde 

voorseide herberghe van tGroot Zwynlandt van bier ofte wijn  te tappenen vuyt crachte van 

zeker octroy by hemlieden ten dien tyde vercreghen,  

zoo dat den weert hem verdreghen heeft ten dien respecte van taveerne te houdene als 

verboden wesende, zulcx nu ooc verboden is by de nieuwen octroye herberghe te houdene 

binnen de half myle int ronde van Poperinghe,  

maer en weet niet hoe langhe tzelve empechement ofte verbot ghedeurt heeft, ende ter wat 

occasie de voorseyde herberghe wederom gheopent ende aldaer ghepermitteert is gheweest, 

zonder dat hy deposant ghesien heeft dat bailliu ende schepenen van heerlichde van Zwynland 

aldaer recht ende justicie gheadministreert hebben binnen twee zoo drye jaeren errewaerts ten 

tyde dat Prone Moye gheexcuteert was metten viere als thoveresse byden bailliu van de 

heerlichede van Zwynlande.  

 

Op ’t viijste, ixde ende xde artikel van replicque seght niet te wetene van eenighe 

onghereghelthede die binnen de voorseide herberghe van tGroote Zwynlandt zoude ghebeurt 

zyn dan is wel indachtich dat aldaer gheschiet is zeker manslach van Clays Verhaeghe alias 

Heuselaere die aldaer was drinckende met meer andere persoonen, wesende tsamen 

ghecalengiert by den bailliu ende dienaers van Poperinghe inde avont naer tsluyten van 

deuren ende vensters  

soo dat te dien respecte tusschen hemlieden questie ende gheschil gheresen is op de validiteyt 

van de voorseide calainge ende of de voornoemde officier macht hadde ende authoriteyt om 

binnen de voorseide herberghe te exploicteren als wesende van de heerlicheyt van Zwynlande 

niet ghemeens hebbende met Poperinghe in zulcke wys dat den voornoemde Clays alsdoen 

doot ghesteken wiert byden bailliu ofte yemant van de dienaers – niet wetende by wien – hoe 

wel een van de dienaers tfaict hem an ghedreghen heeft wesende oock waerachtich dat daer te 

voren ter zelver plaetse noch een persoon aldaer oock drynckende doot ghesteken wiert,  zoo 

dat hy corts daer naer vande wonde overleet – zonder dat hy deposant in zijne levene oynt van 

eenighe andere moorden, dootslaghen ofte dierghelycke inconvenienten aldaer ghehoort ofte 

gheweten heeft.  

Op het vijde artikel van de replicque seght niet te wetene van belofte die de verweerders 

zouden ghedaen hebben anden heescher inden jaere xciiij van deze zake te laten vaeren, ende 

hem te houdene ende maintenerene in zijne vryheyt van tappen binnen de voorseyde 

herberghe als zulcx noynt ghehoort hebbende, dan is wel indachtich dat hy aldaer niet meer 

andere ghedroncken heeft metten heescher maer en heeft van tgeene voorschreven gheen 

bescheet ghehoort  van vuyt den mont van de weert Christiaen Lammens alsnu overleden die 

hem deposant zulcx zeyde – zoo dat hy daeraf gheen zekere getuyghenesse gheven en can.  

 

Upt xvijde xviiijde ende xix de article van replycqye zeght niet te wetene hoe verre de 

calchyde van Poperynghe inde andere gehwesten huer b’escheet buyten tbeluyck, baille ende 

vryheyt van Poperynghe maer is wel versekert dat de herberghe in questien staende neffens de 

cautsyde allenelick disteert van bauille ofte beluyck de lengde van een boochschuete ofte 

daerontrent zo een yghelyck by oculaire inspectie ghenouch beseffen can. 

Sluutende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  
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ij 

Joos Vander Haeghe filius Guillaume, oudt lxiij jaren ofte daerontrent - lutmakere 

van zijnen style – wonende binnen de stede van Poperinghe, oorconde beleet, gheeedt, 

ghehoort ende gheexamineert  

up teerste, ijde, iijde ende iijde artikel van de veue du lieu ende voorts iijde, iiijde, vde ende 

vjde artikel van trapport van heessche metgaeders up tijde, vij, viijde, ixde xde, xjde, xijde, - 

tleste deel van txvijde, xviijde ende xixde artikelen van replicque van meester Ottho Edler van 

Platho, heere van Inghelmunster, Vyve Ste. Eloys, Roesbrugghe ende van Oost ende West 

Zwynlande, heescher ter eendere zyde, jeghens bailliu, ampman, burchmeesters ende 

schepenen der stede van Poperinghe, ende op alles ghevraecht  

 

Zeght by eede waerachtich zynde dat hy gheboren is binnen de keure van Poperynghe over 

vyftigh jaeren, ende bydien is hem kennelick dat de herberghe van tGroot Zwynlandt in 

questien gheleghen is neffens de calchyde van de wech loppende naer Steenvoorde ende 

Cassele, zuud west van de Onse Lieve Vrauwekercke  - buuten de keure ende  bailie van 

Poperinghe ende binnen de ghemeene vrye ende ordinaire wateringhe van Poperinghe – hoe 

wel hy deposant noynt daerontrent ende theynde vande cautsyde ghesien heeft enighe baillien, 

noch selfs ghehoort dat aldaer een tweede baillie ghestaen zoude hebben – ligghende de 

voorseide herberghe rontsomme in de jurisdictie der stede van Poperinghe – selfs het huus 

staende over de voorseide herberghe – dwersch over de cauchiede zoo dit niet moghelick en is 

up de voorseide heerlichede van de Zwynlande te geraken zonder te passeren de landen ofte 

straten, resorterende onder de jurisdictie van Poperinghe.  

 

Zegghende voorts dat de voorseide herberghe lecht rontsomme in schoone couters die bezaeyt 

zyn gheweest ende eensdeels noch becleet zyn met hoppe – verre van alle busschen ende 

wildernessen ende consequentelick van alle vrybuyters, die niet machtigh en zyn aldaer te 

commen dan passerende duer de stadt van Poperinghe mits het quartier van de geusen 

gheleghen is ande noort ende oost zyde.  

 

Ghevraeght of hy deposant altyts ghesien heeft dat men daer ghetapt heeft oock tzedert den 

jaere tzestich als wanneer de verweerder ghelyck octroy vercreghen hadden,  zulcx zy nu 

wederomme hebben ten fyne geene herberghen en zouden moghen ghehouden worden binnen 

de half myle vande voorseyde stede van Poperinghe  

Seght altyts ghesien thebbene emmers over veertich jaeren, dat in de voorseyde herberghe van 

’t Groote Swynland, diveersche weerden  ghewoont hebben die bier ende somptyts wijn 

ghetapt hebben als Jan Braem, Christiaen Deweerd, Jan Lanschoot, Willem van Noeufville, 

Christiaen Lammens ende meer andere, hoewel vele ende diversche calaingnen aldaer 

ghevallen zyn by den baillu  ende dienaers deser stede, zodat men aldaer niet wel en heeft 

connen drincken met ruste, vuyt vreese vande boete daertoe staende te betaelen zo hy 

deposant aldaer drinckende oock eens boeter betaelt heeft, emmers ghecomposeert mette 

dienaers vuytten naeme vanden heere.  

Upt tiijde, iiijde, vde ende vjde article van heessche, seght danaf gheseyt thebbene syne beste 

kennelichede daertoe inpetram voughende dat de voorseyde herberghe ghestaen es op de 

jurisdictie van de heere van Zwynlande, niet ghemeens hebbende oversulcx ghesien dat de 

wethouders van de voorseyde heere van Zwynlande aldaer recht ghedaen ende justitie 

gheadministreert hebben, metgaders ghedroncken ende goede chiere ghemaeckt naer 

huerlieden beliefte – zo nu onlancx ende binnen twee jaeren erwaerts oock aldaer executie 

gheschiet van twee thoveressen.  
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Upt tijde, vijde,viijde, ixde, xde, xjde ende xijde artikel van replicque, zeght niet te wetene 

van eenighe ongheregelheden ofte dootslaeghen die binnen syne ghedinke aldaer gheschiet 

zouden zijn dan alleenelick inden persoon van Clays Heuselaere die aldaer doot ghesteken is 

gheweest by Jacques Schotman, dienaere van de bailliu Mahieu Voet, welcken Jacques daer 

dienaer ghedient heeft onder capitain Bulteel, hebbende over sulcx hem anghedreghen tfaict 

van voornoemde manslach maer en weet hy deposant niet de cause ofte oorsaeke van de zelve 

manslach, als daer noch by, noch present gheweest zynde, anders dan dat hy wel ghehoort 

heeft zulcx gheschiet te zyne ten respecte van de calainge die den voorseide bailliu aldaer 

poochde te doene, niet jeghenstaende den voornoemde Clays ende andere, zyne 

gelachgenooten mainteneerden dat hy dies gheen macht en hadde als wesende de drincinghe 

gheschiet upde heerlichede vanden Zwynlande.  

 

Up xiijde artickel van de replicque seght noynt ghehoort thebbene tsichtent de reductie der 

stede van Poperinghe dat yemant aldaer gherooft, ghevanghen ofte gheranchonneert gheweest 

is van vrybuyters ofte guesen als staende de voorseide herberghe in eene opene plaetse ende 

neffens de cautsyde van Poperinghe zoo hierboven gheseyt is,  

sluytende hiermede zijne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Iij  

Jan De Brune filius Jans, oudt achtenvyftich jaeren ofte daerontrent, lantsman ende 

stroodecker van zijnen style, woonende binnen de keure van Poepringhe, oorconde, beleedt, 

gheedt, ghehoort ende gheexamineert upt eerst, ijde, iijde ende iiijde artikel van de vue du lieu 

ende voorts opt iijde, iiijde, vde ende seste artikel van trapport van heessche, metgaders up 

tijde, vijde, viijde  ixde, xde, xjde, xijde ende xix de artickelen van de replicque van meester 

Otto Edler van Plattho, heere van Inghelmunster, Vyve Ste. Eloys, Roesbrugghe ende Oost 

ende West Zwynlande, heescher ter eendere 

Jeghens bailliu, ampman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe, 

verweerders ter andere  

Ende eerst ghevraecht op de vue du lieu.  

 

Seght by eede waaerachtich zijnde dat hy gheboren is binnen de keure van Poperinghe daer hy 

altyts van joncx kindt ghewoont heeft op ’t Westhende, niet verre van de Zwynlande, al 

waerby hem wel kennelick es dat de herberghe alhier in questien gheleghen is opde 

heerlichede vande Zwynlande, den heescher toebehoorende, wesende de zelve herberghe 

gheinclaveert ende besloten binnen de jurisdictie van Poperinghe, ende nochans daermede 

niet ghemeens hebbende, weet oock wel dat de zelve herberghe licht neffens de wech ende 

cautsyde loopende naer Steenvoorde ende Cassele, buyten de ryole, baillie ende beluyck der 

stede van Poperinghe, maer wel binnen de vrye ende ghemeen wateringhe ende oock binnen 

de cautsyde van Poperinghe, zonder dat hy deposant oynt daerontrent eenighe buyten baillie 

ghesien ofte gheweten heeft – 

Wesende bovendien de zelve herberghe gheleghen verre buyten alle bosschen ende 

wildernessen – jae, ter contrarien in tmiddel van schoone groote opene couters, die eensdeels 

besaeyt zijn gheweest met vruchten ende eensdeels alsnoch bestaen zynde met hoppe,  zoodat 

hy noynt ghehoort en heeft dat aldaer ghecommen zyn gheweest eenighe vrybuyters, tzedert 

de reductie der stede van Poperinghe, ofte dat yemant vande inzetene ende passanten aldaer 

gherooft, ghevanghen ofte gheranchonneert is gheweest als ligghende de voorseide herberghe 

niet verre van de baillie alleenelick daeraf disterende een boochschuete ofte daerontrent.  

 

Seght voorts op tleste artickel van de voorseide vue du lieu dat hy over vijftich jaeren aldaer 

heeft zien tappen bier, ende somptyts wijn – niet continuelick, maer als nu ende als dan, oock 
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tsichtent den jare tzestich, data vande naeleste octroye verweerders vercreghen, hoe wel 

dickmael aldaer calainghe ende verbot ghedaen is gheweest byde wethouders ende officieren 

der zelver stede van Poperinghe – niet wetende hy deposant de cause van tzelve verbot ofte 

ten wat respecte de zelve herberghe wederomme aldaer gheopent ende de drinckerie 

toeghelaten is gheweest – daer sulcx heeft hy deposant goedt onthout dat aldaer ghewoont 

ende taverne ghehouden hebben diversche weerden, als Jan Braem, Clays Paesshensone, Jan 

Desmet, Christiaen de Weert, Marten Vandenbroucke, Heyndrick Rycquier, Jan Lanschoot, 

Willem van Noeufviille, Christiaen Lammens, Jooris van Loovelde met vele meer andere die 

hy deposant zeer wel ghekent heeft ende aldaer ghewoont hebben tsichtent den jaere tzestich, 

metgaders bier ghetapt ende somptyts wijn vercocht - byzondere aen bailliu ende wethouders 

vande Swynlande, die aldaer recht deden ende justitie administreerden vuyter naeme van de 

heere van Inghelmunster ende Zwylande.  

 

Up tijde, iijde, iiijde, vde ende vjde artikel van de heesche seght danaf hierboven gheseyt 

thebben zijne beste kennelichede, zoo wel nopende de gheleghenthede van de voorseyde 

herberghe als dat dezelve besloten is rontsomme inde heerlichede van Poperinghe, zoo dat 

niet moghelick en is tot de voorseide herberghe te gheraken zonder te passerene eenighe 

landen ofte straten resorterende onder de voorseide jurisdictie van Poperinghe, wesende 

oversulcx warachtich dat het huus van van Willem Scherrier daer nu woont Jan Leuse, 

schoenlappere, ghestaen ende gheleghen is onder de jurisdictie van Poperinghe, niet 

jeghenstaende dat die alleenlick ghesepareert is van de voorseide herberghe mette cautzyde 

tusschen beeden liggende, beghinnende de zelve heerlichde van het straetken ligghende ande 

noortzyde van de voorseide herberghe ende loopende naer de Werfstraete.  

Ghevraecht op tijde, vijde , viijde,  ixde, xde, xijde ende xixde artickelen van replicque zeght 

niet te wetene van eenighe groote inconvenienten, ongheregeltheden ofte dootsclaghen die 

aldaer souden gheschiet zijn, anders dan dat hy wel heeft hooren zegghen dat aldaer over acht 

zo nghen jaeren doot ghesteken is gheweest Clays Heuseclaere by den bailliu ofte de dienaers 

van Poperinghe die aldaer quamen exploicteren inden avont, zoo dat ter cause van diere 

questie gheresen is opde invaliditeyt van calangie als wesende de herberghe ghesepareert van 

de jurisdictie van Poperinghe – zoo dat den dootslach daer vuyt ghesproten is, wesende 

nietmin oock waerachtigh dat aldaer eenen anderen dootslach gheschiet is twee zo drye jaeren 

daer te vooren zonder dat hy deposant van eenighe andere dootslaghen tsichtent de reductie 

deser stede van Poperinghe ghehoort heeft – sluytende hiermede zijnde despositie die hu naer 

lecture gheteeckent heeft. 

 

Marten van Loosvelde filius Anthoine, oudt lxvj  - 66 - jaren ofte daerontrent, 

schrinwerckere van zijnen style, woonende binnen Poperinghe, oorconde geleedt, gheeedt, 

ghehoort ende gheexamineert opt teerste, ijde, iijde ende iijde artikel van de vue du lieu ende 

voorts opt iiide, iiijde, vde, ende vjde artikel van trapport van heessche metgaders op tijde, 

vijde, viijde, ixde, xde, xijde ende xixde article van de replicque van meester Otto Edler van 

Plattho, heere van Inghelmunster, heescher ter eender zyde jeghens baillu, ampman, 

burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe, verweerders ter andere  

Seght by eede warachtich zynde dat hy gheboren is binnen de stede van Poperinghe daer hy 

continuelick ghewoont ende zijn ambacht van schrinwercken ghedaen heeft, wel wetende 

bydien dat de herberghe van tGroote Zwynland in questien gheleghen is buyten de baillie 

ende tbeluyck vande stede van Poperinghe neffens de calchyde van de straete loopende naer 

Steenvoorde ende Cassele, wesende nietmin de zelve herberghe gheleghen binnen de vrye 

wateringhe ende cautsyde der zelver stede ende inde zuytwest zyde van Onse Vrauwe kercke 

hoewel hy deposant niet en weet te sprekene van eene tweede baillie die aldaer zoude gestaen 

hebben ontrent de voorseide wateringhe ende bovendien de voorseide calchye als zulcx niet 
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ghesien, nochte van zijn ouders ghehoort hebbende – daertoe voughende dat de voorseide 

herberghe gheinclaveert licht binnen de jurisdictie van Poperinghe als niet moghelick zijnde 

daertoe te gheraeken, zonder te passeren de straeten ofte landen resorterende onder de 

jurisdictie vna de voorseyde stede van Poperinghe, dat meer is, is by deposant wel versekert 

dat het huuseken van Willem Scherrier daer Jan Leuse, schoenlappere inne woont ghestaen is 

onder de jurisdictie van Poperinghe wesende nochtans tzelve huuseken alleenelick 

ghesepareert van de voorseide herberghe metten calchye tusschen beede ligghende.  

 

Seght voorts dat de voorseyde herberghe gheleghen is verre van alle bosschen ende 

wildernessen, als ligghende ontrent vele schoone couters die eensdeels besaeyt zyn gheweest 

met vruchten ende  eensdeels alsnoch becleet staende met hoppe in zuclken wijs dat hy 

deposant noynt ghehoort en heeft van eenighe vrybuyters die dinzetene ofte andere passagiers 

aldaer gherooft, ghenomen ofte gheranchoneert hebben, emmers tsichtent de reductie der 

stede van Poperinghe, jae, selfs heeft vaste opinie dat onmogelick is voor de vrybuyters aldaer 

te commene vute dien zij commen moeten vuyten noorden daer de voorseide herberghe 

gheleghen is in de zuytwesten, ten meere dat de zelve vrybuyters wilden verre omme commen 

ofte deur de voorseyde stadt.  

Dienende voorts de voorseyde herberghe voor den bailliu ende wethouders van heere van 

Zwynlande die hy deposant heeft aldaer zien recht doen ende justicie, administreren, 

metgaders oock goede chiere maken alst pas ghegeheven heeft, over sulcx is wel indachtich 

dat aldaer ghewoont hebben vele diversche weerden die bier ende oock somptyts wyn ghetapt 

hebben, ende onder andere Jan Braem, Clays Paessensone, Jan de Smet, Christiaen de Weert, 

Marten VandenBroucke, Hendrik Rycqier, Jan Lanschoot, Willem van Noeufville, Christiaen 

Lammens, Jooris van Loovelde ende meer andere die hy deposant aldaer heeft sien wonen 

ende bier verkopen tsichtent den jare tsestich, hoe wel datter wel somptyts zwricheyt in 

calainge gehvallen is, niet wetende hy deposant, ter wat oorsaeke ende hoe het tappen daer 

waderomme ghebracht is.  

Upt iijde, ivde, vde ende vjde article van heessche seght danaf als vooren zijn verclaers ende 

kennelichede gheseyt thebbene.  

Verclaerst voorts op tijde, vijde,  viijde, ixde, xde, xijde ende xix de article van de replycque , 

damt hy noynt ghehoort en heeft van dootslaghen aldaer ghecommitteert, dan inden persoon 

van Clays heuselaere, die aldaers was drinckende inden avont met eenighe andere persoonen 

end eghecalingiert es gheweest by bailliu Mahieu Voet ende de dienaers van Poperignhe, zoo 

dat te dien opsiene tusschen hemlieden ghescil ende questie gheresen is ghemerct den 

voorseide Clays wilde zegghen dat den voornoemde bailliu aldaer gheen macht en hadde om 

calainge te doene als wesende heerlichede van de Zwynlande zonder dat hy deposant weet 

wie den zelven manschag ghecommitteert heeft als daer ncoh by, noch present gheweest 

zynde.  

Wesende niet min warachtich dat aldaer by de herberghe upden wech noch eenen dootslach 

gheschiet is dan en weet niet hoe ofte in wat manieren, sonder dat hem deposant ghedunct 

daer eenighe andere neerslaghen ofte ongehlucken gheschiet zijn ter plaetse voorschreven, 

tzdert de reductie deser stede  

Sluytende hiermede dese depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Actum xxvij ste augusti 1599 

Mayken Kerstock filia Guillaume, oudt veetich jaren ofte daerontrent, huusvrouwe 

van jan Melis, weert in de Zwane binnen Poperinghe, oriconde beleet ende gheexamineert op 

questieuse artickel van de replsycaue van meester Otto Edler van Plattho heere van 

Inghelmunstere, heescher ter eender zyde jeghen bailliu, ampman, burchmeesters ende 

schepenen der stede van Poperinghe verweerders, ter anderen zyde ende op dies gevraecht  
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Seght by eede warachtich zynde dat zoo tanderen tyde woonachtich is gheweest met 

Christiaen Lammers haren erersten man alsnu overleven int Groot Zwynlandt, ende dat 

inden jaere xciiij – 94 - aldaer ghecommen is logeren meester Otto Edler van Plattho, heere 

van Inghelmunstere, alhier heescher met Jan Symoens, Guillaume vande Camere ende 

Jacques Teerlinck, met meer andere, wel wetende zoe deposant dat de heescher tzynder tafele 

alsdoen tracteerde de wethouders van Poperinghe ende dat zy tsamen zeer goede chiere 

maeckten, ende alzo aldaer over tafele proposten vielen vande voorseide herberghe van 

‘tGroote Zwynlandt, ende dat de verweerders dickmael zwarigheyt ghemaect; hebben van de 

zelve herberghe aldaer toe te latene ofte den tavernier te consenteren te tappen van bier ende 

wijn – es zoe deposante wel indachtich dat den heescher sustineerde dat de zelve herberghe 

aldaer van ouden tyde gheweest hadde ende dat hy de macht ende authoriteyt hadde omme 

aldaer bier ende wijn te laten tappene zonder yemant anders taenziene, zoodat de verweerders 

onghelick hadden – zoo hy zeyde – van hem daerrinne onghebruyck ofte belet te doene, 

hebbende zoe deposante alsdoen ghehoort dat de verweerders beloofden  hem heescher gheen 

zwarigheyt dien anghaende meer aen te doene ende dat zy de zaeke ofte tproces tjeghens hem 

zouden laten vaeren ende alle goede vrientschape ofte correspondence met hem houden – 

twelcke alsdoen belooft wiert byden burchmeester Meester Jan Beyens, Anthoine Winnebroot  

ende de greffier Maseman aldaer present wesende, soo dat zy van elcanderen scheeden waren 

met goet contentement en blyschepe – allegierende zoe deposante voor redenen van scientie 

dat zoe wesende de weerdinne van de huuse ande tafels gheseten heeft daer de voorseide 

proposten ghehouden zyn gheweest met de belofte daernaer ghevolcht dies zoe te bet 

memorie heeft vuyte dien tzelve gheschiede upden avont van Sinte Cecilie datmen alsdoen 

excellentelick drinck ende zanck Santa Cecilia zodat het appointement bevestich wert met een 

teughe wyns –  

sluytende hiermede haere depositie die zoe naer lecture onderschreven heeft. 

 

Willem Scherrier filius Willems, oudt achtendertich jaeren ofte daerontrent, 

keurbroeder der stede van Poperynghe, d’oirconde beleet, gheedt, ghehoort ende ge-

examineert up eerste, ijde, iijde ende iiijde artikelen van de vue de lieu ende iste, iijde iiijde 

vde ende vjde artickel van trapport van heessche metgaders up tweede, vijde, viijde, ixde, xde, 

xjde, xijde ende xixde artickel van de replicque gedient by meester Otto Edler van Plattho, 

heere van Inghelmunster, Vyve Ste. Eloys, Roesbrugge, Oost ende West Zwynlande, heescher 

ter eender zyde  

jeghens bailliu, ampman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe, 

verweerders ter andere zyde ende op als ghevraecht  

 

Seght by eede waerachtigh sijnde dat hy gheboren es binnen de stede van Popernghe inden 

jaere LXIJ tich tsichtent twelcken tyt hy continuelick aldaer ghewoont ende ghecommenseert 

heeft vute ghedien alleenelick de leste troublen. Alwaer hy hem wel kennelick is, dat de 

herberghe van tGroot Zwynlandt gheinclaveert ende besloten licht binnen de heerlichede van 

Poperinghe neffens de caulsyde daer den wech loopt naer Steenvoorde ende Cassele ontrent 

het straetken streckende naer de Werfstrate,  

is oock warachtich dat de voorseide herberghe gheleghen is buyten de ryole, baillie ende 

beluyck van de voorseide stede van Poperinghe maer nochtans verre binnen de calchyde ende 

de vrye waeteringhe der voorseide stede van Poperinghe sonder dat hy deposant aldaer oynt 

ghesien heeft eene tweede baillie ofte ghehoort van sijne ouders dat hier voortyts aldaer eene 

tweede baillie zoude gheweest hebben, verclaerts voorts dat de voorseide herbrerghe niet 

gemeens en heeft mette jurisdictie van Poperinghe als staende opde heerlichede van 

Zwynlande toebehoorende den heescher, die oock in possessien ende recht heeft van aldaer 
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justicie te administdreren by zyn wethouders ende overzulcx heeft hy deposant de zelve 

wethouders ende byzodner de bailliu ghenaempt Tayhals aldaer sien commerserene over twee 

en twintich jaren hoewel de voorseide heerlichede zoo besloten light binnen de jurisdictie van 

Poperinghe niet moghelick en es daer op te geraekene zonder te passerene de plaatsen ende 

straten ressorterende onder de voorseide jurisdictie van Poperinghe, zo doet het huuseken hem 

deposant toebehorende op dander zyde vande straete (daer nu woonachtich es Jan Leuse, 

schoenlappere) ghestaen ende gheleghen es binnen de jurisdictie van Poperinghe - niet 

jeghenstgaende tzelve huuseken alleenelick ghesepareert es vande voorseide herberghe met de 

calschyde tuschen beede loopende, wesende oock de voorseide herberghe gheleghen verre 

van alle wildernessen, disterende van de naeste busch (groot wezende anden cant van twintich 

ghemeten ofte dies bycans) omtrent hondert tachtentich roeden naer zyn deposants ghoedt 

duncken, hoe wel tusschen de voorseyde busschen ende herberghe in questien noch gheleghen 

zyn zeer vele schoone opene couters, landen die eensdeels besaeyt zyn gheweest ende 

eensdeels als noch zyn begheerst, zoo dat hy deposant noynt ghehoort en heeft dat eenighe 

vrybuyters aldaer ghcommen  ofte ghelatiteert zouden hebben tsichtent de reductie der stede 

van Poperinghe emmers is wel versekert dat tischtens den zelven tyt neiam&nt vande inzetene 

ofte passanten aldaer ghevanghen gheweest ofte gheranchonneert es gheweest, jae zelfs heeft 

goed onthout dat aldaer over twee en twintich jaren bier vercocht ende ghetapt es gheweest 

ende oock somptyts wyn, hebbende hy deposant aldaer sien woonen jan Braem, Claeys 

Paeschensone, jan de Smet, Christiaen Deweerdt, Marten van Broucke, Hendrick Rycqier, jan 

Lanschoot Willem van Noeufville, Christiaen Lammens ende Jooris van Loovelde , hoe wel 

hy deposant ghehort heeft dat gone aldaer ghehouden hebbende, somptyts zwaricheyt ende 

calainge ghehad thebben by de officiers ende dienaers van Poperinghe, die huerlieden 

inzetene wilde bedwqinghen aldaer niet te drincken, niet wetende hy deposant vuyt wat 

crachte ende ten wat respecte anders dan omme dassyssen vande voornoemde stadt te beteren, 

dan heeft goedt onthout dat men dies nietjeghenstaende in de voorseide herberghe bier ghetapt 

ende vercocht heeft.  

Upt iijde, iiijde, vde ende vjde articklen rapport van heessche, metgaders up’ ijde, vijde ende 

xix de van replicque, seght danof hiervoren gheseyt thebben sijne beste kennelichede daertoe 

hy hem is referende.  

Up viijde, ixde, xde, xide ende xijde artickle van replycque seght dat hy noynt ghehoort  en 

heeft van eenighe groote ongeregeltheden die in de voorseide herberghe heschiet zouden zijn, 

niet meer voor de leste troublen dan daernaer, dan is wel indachtich dat gheleden acht a 

neghen jaren onbegrepen, aldaer ghecommiteert es gheweest eenen dootslach inden persoon 

van Clays Verhaghen, gheseyt Heuselaere ter cause dat hy aldaer was drinckende inden avont 

met meer andere ghelachghenototen, zoo dat Mahieu Voet, bailliu van Poperinghe aldaer 

inghecommen is met zijne dienaers omme de voroseyde personen te callangieren die te 

contrarie ghesustineert hebben dat de caleinge quaet was – zoo dat ter causen vandien 

tusschen hemlieden wustie gheresen is ende den voornoemden Clays doot ghesteken – niet 

wetende hy depsoant by wien ofte in welke manieren – dan heeft den voornoemde Clays doot 

ghesien ende daernaer ghehoort dat tvoorseyde facit gheschiet is, zodner dat hy deposant 

danof eenich breeder bescheet weet – als daer noch by, noch present gheweest zynde  

Sluytende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Pieter Quaybeur filius Philippe, oudt eenenvyftich jaren ofte daerontrent, landtsman 

van zynen style, woonende binnen de keure van Poperinghe, oriconde, beleedt, gheedt, 

ghehoort ende geexamineert upt teerste, ijde, iijde, iiijde, vde ende vjde artickel van trapport 

van heessche metgaders up tijde, vde, viide, viijde, ixde, xde, xjde, xijde ende xixde artickel 

van replicque ghedient by meester Otto  Edler van Plattho, heere van Inghelmunstere, Vyve 

St. Eloys, Roesbrugghe, Oost ende West Zwynlande, heescher ter eender zyde, jeghens 
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bailliu, ampman, burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe, verweerders ter 

andere zyde, ende up al ghevraecht 

 

Seght by eede warachtich synde dat hy gheboren is binnen de heerlichede van Zwynlande 

onder de prochie van Onse Vrauwe, wesende nu keurbroedere van Poperynghe, wel wetende 

bydien dat de herberghe in questien  - daer nu woonachtigh is Jooris van Loovelde, ghestaen 

ende gheleghen is opde voorseide heerlichde van de Zwynlande toebehoorende den heescher 

ende dat de zelve gheleghen is binnen de prochie van Onse Lieve Vrauwe int zuytwesten van 

de kercke neffens de calchye van Poperinghe loopende naer Steenvoorde ende Cassele buyten 

de ryole ofte wachte vanden stede  - metghaders oock buyten de baillie, maer nochtans binnen 

de calchyde ende de vrye ofte ordinaire wateringhe der zelver stede, wetende voorts de zelve 

herberghe van tGroot Zwynlant gheinclaveert binnen de jurisdictie van Poperinghe zoo naer 

dat het huuseken van Willem Schrerrier over dander zyde van de straete ghestaen es binnen de 

jurisdictie van Poperinghe, metgaders oock alle de landen rontsomme de voorseide herberghe 

gheleghen, zoo dat niet moghelick en is upde voorseide herberghe te geraeken zonder te 

passeren de landen ofte straten resorterende onder de jurisdictie van Poperynghe  

Wesende oock warachtich dat hy deposant noynt ghesien en heeft eenighe andere baillie 

ontrent de wateringhe, dan alleenelick de gone alsnu staende boven de ryole binnen de wachte 

niet verre van het streatken loopende naer de Werfstraete daer de heerlichede vanden 

Swynlandt haer beghinsel neempt weesende de voorseide herberghe ghenaempt het wethuus 

vander heerlichede van Zwynlande daer hy doposant oock de wethouders heeft zien 

vergaderen over twee jaeren om recht ende justicien tadministreren ligghende oock de 

voorseide herberghe verre van alle wildernessen ofte bosschen wel een half quartier heurs  

gaens ofte daerontrent, zonder dat hy deposant oynt ghehoort heeft dat sedert de reductie der 

stede van Ypre eenighe vrybuyters aldaer ghecommen ofte de goede luyden utgheset ende 

gheranchonneert hebben dat meer is, heeft hy deposant inde voorseide herberghe over vele 

jaren zien tappen bier ende somptyts wijn, maer niet deurgaende zonder zwaericheyt, vuyte 

dien schepenen ende wethouders van Poperinghe tzelve hebben ghepoochd te belettene, niet 

wetende vuyt crachte ofte ten wien respecte,  

dan heeft goedt onthoudt dat dies niet jeghenstaende den tappere zyn huus open ghehouden 

heeft ende de goede luyden gherieft met tappen maer met peysen ende altemets, hoewel hem 

dunct dat de voorseyde herberghe vele meer tyts ghetapt dan stille ghestaen heeft sonder dat 

hy deposant zoude connen verclaren de naemen van weerden aldaer ghewoont hebbende vute 

dien hy de herbeghe niet vele ghesocht noch ghehantiert en heeft 

 

Up tiijde, iiijde ende vde artickelen van heessche metgaders tijde, vde, vijd, xijde ende xix de 

articlen van de replicque zeght danof hiervoren gheseyt thebbene zijne beste kennelichede tot 

vuldoeninghe van faicten inde zelve articlen begrepen daertoe hy hem is refererende.  

Up het viijde, ixde, xde ende xj artcklen van replicque zeght niet te wetene datter inde 

voorseide herberghe tsichtent de troublen eenighe dootslaghen gheschiet zin, dan inden 

persoon van Clays Verhaghen, gheseyt Heuselaere, die aldaer questie ghenomen heeft jeghens 

de bailliu der stede van Poperinghe aldaer ghecommen zijnde met zijne dienaers om den 

voornoemde Claeys te calingieren, ter causen dat hy met zyne ghelachgenoten daer was 

drinckende inden avont, niet wetende hy deposant hoe ende in wat manieren, ofte by wien den 

zelven dootslach ghesciet is, als daer noch by, noch present gheweest zynde, dan heeft wel 

hooren zegghen dat tvoorschreven expolict oorsake gheweest is van tvoorschreven ongheluck 

om dat eenighe van de ghelachghenooten wilden sustineren dat den bailliu aldaer niet te 

doene en hadde ende dat hy daer niet en vermochte te exploicteren ofte calengieren als gheen 

jurisdictie ofte heerlicheyt van Poperinghe wesende sonder dat hy deposant van eenighe ander 

ongheregheltheden ofte onghelucken heeft hooren spreken dan van eenen dootslach die oock 
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daerontrent zoude ghecommiteert gheweest zyn opde strate by Guillaume Cappoen inden 

persoon van een vremdelynck Franchoys, wale wesende ende saycammere van zynen style, 

die van levende lyfve ter doot ghebracht is gheweest tsedert de  reconciliacie, niet wetene hy 

deposant hoe ofte in wat manieren –  

sluytende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft 

 

Danniel van Mabesone filius Lambrecht, oudt achtenveertich jaeren ofte daerontrent 

– causmakere – woonende te Roesbrugge – torconde beleedt, gheedt, ghehoort ende 

gheexamineert op xvjde artickel van de replicque van meester Otto Edler van Plattho, heere 

van Inghelmunstere, heescher ter eender zyde jeghens bailliu, ampman, burchmeesters ende 

schepenen der stede van Poperinghe verweerders ter andere  

ende op als ghevraeght 

Seght by  eede warachtich zynde dat hy inden jare xciij  - 92 - op Sente Cecilie avont 

gheweest is binnen de stadt van Popernghe inde herberghe ghenaempt tGroote Zwynlant daer 

den heere van Inghelmunstere alhier verweerder gheassisteert met Jan Symoens, ghearriveert 

was die alsdoen tsynder tafele ghenoot heeft den bailliu, burchmeester ende schepenen der 

voorseyde stede van Poperinghe, wel wetende hy deposant dat den heescher hem beclaechde 

van het ongherief dat de verweerders hem deden in tappen binnen de voorseyde herberghe 

van tGroote Zwynlande in prejudicie van zyn vermoghen ende authoriteyt – waerup byde 

verweerders verantwoort wiert by generale voys dat zy niet en sochten dan minne ende 

vrientschap met huerlieden naerghebueren ende byzondere metten heescher,  

belovende daer sulcx de verweerders ende elck bysonder dat zy zyn recht niet vercrancken 

ofte verminderen en zouden, nemaer met hem souden alle vrientschap zouden corresponderen, 

zoodat beede partyen in dier  manieren tsamene vergadert zynde zeer goede chiere makende 

ende in teecken van dien heeft hy deposant goet onthout dat sanderdaechs daer naer de  

verweerders het banquet gaven anden heescher inden Wildeman ende dat de verweerders 

aldaer confirmeerden tappointement sdaechs te vooren by hemlieden ghemaect inde 

voorseyde herberghe van tGroot Zwynlandt, meenende hy deposant dat de zake daermede vut 

was ende datter gheen proces meer rysen en zoude  

Allegerende hy deposant voor redenen van scientie dat hy alsdoen zo wel in tGroote 

Zwynlande ande tafele als inden Wildeman gheweest is, daer de voorseide beloften ghedaen 

zyn gheweest, hebbende hy deposant de voorseide proposten ende beloften aldaer ghehoort 

ende opden avont van Ste. Cecilia met groote blyschepe in tluyten vande voorseide 

appointement, ende anders noch meer en weet hy van de zake in questien te deposeren op als 

ghevraecht zynde –  

sluytende hiermede zijne depositie die hy naer lectuere gheteeckent heeft.  

 

Maerten Inghelaere filius Christiaens – oudt xlvij  - 47 - jaren ofte daerontrent, 

lantsman van zijnen style, woonende binnen den Zwynlande in Onse Vrauwe prochie – 

orconde beleed,t gheedt, ghehoort ende gheexamineert op dinhouden van tvyfste artickel van 

replycque ghedient by meester Otto Edler van Plattho, heere van Inghelmunster heescher ter 

eender zyde  

Jeghens baillu, ampman, burchmeesters edne schepenen verweerders ter anderen ende op als 

ghevraecht  

Seght by eede warachtich dat burchmeester ende schepenen der stede van Poperinghe alhier 

sich gheconsenteert hebben te tappene an Jacob de Brune; weert te Spaengnaerdsdaele 

wesende eene herberghe die gheleghen is wel twee hondert roeden buyten de calchyde van 

Poperinghe ende bet – zoo van ghelycke Jan Druelle (wale zijnde) weert int Cleen 

Kerselaerken vryelyck ende liberlick hier tapt – niet jeghenstaende de zelve herberghe 

gheleghen is neffens eenen grooten busch ghenaempt tKerselaer bosch – wel een quartier 
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myls int tnoort westen buyten de voorseide stede metgaeders oock Jacob Lucas inde 

Coppenolle wel een half myle buyten der voorseide stede,  

ende boven dien Pieter Bossaert in tquartier ghenaempt de Reepkens –  

niet jeghen staende tzelve quartyer zeer dangereux is by zondere Coppnolle ende tCleen 

Kerselaerkken daer den vyant commende van Oosthende naer Poperinghe nootsakelick zoude 

moeten passeren maer ter contrarien de herberghe van tGroote Zwynlandt in questien 

gheleghen is int westen van de voorseide stede van Poperinghe,  

niet wetende hy deposant  de cause ofte redenen waerom de voorseide vier  weerden 

vercreghen hebben consent vande veweerders  van bier te moghen tappen,  

al eyst dat zy woonachtich zijn ende herberghe houden in plaetsen dangereuse dan heeft 

opinie, dat zy willen assyse betalen ten behouve van de stede van Poperinghe  als andere 

weerden tappende binnen der zelver stede, emmers zo hy deposant ghehoort ende verstaen 

heeft, daer de voorseide herberghe van Zwynlande assyse betaelt ten profyte van 

eertshertoghen onder de achte prochien ende by dien dat de stadt van Poperinghe gheen 

proffyte daerby en doet -  twelcke is de meeste oorzake van dese zwaricheyt tusschen de 

partyen van te doen de proprietaris ofte tavernier woonende inde voorseide herberghe van de 

Groote Zwynlande gheen accord ofte compositie maken en wilt metter assysenaere van de 

voorseyde stede van Popernghe waerdeure sy vastelick meent dat de verweerders over langhe 

gepoocht hebben en noch daghelicx pooghen de zelve herberghe te vercrancken ofte 

bederfven –  

Sluytende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Jooris Visaige filius Pieters – oudt tweenvyftich jaeren ofte daerontrent, lantsman van 

zynen style, woonende binnen de keure van Poperinghe – oorconde, beleet, gheedt, ghehoort 

ende gheexamyneert up tweede article van de veue du lieu metgaders op vde ende xvjde 

artickle van de replique ghedient by meester Otto Edler van Platto – heere van 

Inghelmunstere, Oost ende West Zwynlande  heescher, ter eender zyde jeghens bailliu, 

ampman, burchmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe verweerders ter andere  

ende up al ghevraecht 

Seght by eede warachtich zijnde dat hy thien jaeren ofte daerontrent – oudt zijnde – is comen 

woonen binnen der stede van Poperinghe daer hy tsichtent altyts ghehantiert heift ende by 

dien is wel versekert dat Jan de Brune woonende te Spaegnaersdaele vercreghen heeft consent 

vande verweerders omme bier te moghen tappene, wesende nochtans zijne herberghe in 

westen ende wel twee hondert roeden buyten de calchye van Poperinghe, zo hy deposant van 

ghelycken  wel weet dat Jan de Druelle, vremdelynck en wale, wesende, weert in tCleene 

Keerselaerken toegehaleten is te tappene byde verweerders – hoe wel de zelve herberghe 

gheleghen is noort west vande stede neffens eenen grooten bosch ende wel een quartier myls 

buyten de calchyde – zoo inschelyck Jacob Lucas, weert byde Coppenolle, woonende een half 

myle boven Poperinghe ande noortzyde, metgaders Pieter Bossart woonende te Reepkens in 

tzelve quartier, liberlick ende paisibel bier tappen by consent van verweerders, niet 

jeghenstaende dat huerlieden herberghe gheleghen zyn in ghewesten zeer danghereux 

wesende ende daer den vyant commende vuyt Oosthende nootsakelyck passeren moet, daer 

ter contrarien de herberghe van ’t Groote Zwynlande in questien, ghestaen is binnen de 

calchyde ende ten zuuytwesten van de voorschreven stede van Poperinghe ende hoe wel hy 

deposant niet en wete de cause waeromme de verweerders tzelve toegestaen hebben, 

presumeert nochtans tzelve gheschiet te syne  - overmids de voorseide weerden betalen trecht 

van assyse ten behouve van de voorseide stede van Poperinghe ghelicke andre weerden 

woonende binnen ende int beluyck der zelver stede  - daer ter contrarie den tavernier 

woonende inde herberghe van tGroote Zwynlandt in questien gheen bate by en brinckt ande 

stadt van Poperinghe maer betaelt recht van assyse mette acht prochien van Vuernambacht 
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waeruyt hy deposant presumeert te reserve de meeste zwaricheyt tusschen beede partyen en 

dat de verweerders gheen proffyt en trecken vuyt de voorseyde herberghe.  

 

Upt xj ste artickel van de replicque seght wel indachtich te zyne dat inden jaer xciiij – 94 - 

ofte daerontrent de heere van Inghelmunstere alhier heescher, geweest is, inde herberghe 

ghenaempt het Groote Zwynland meester Jan Symoens, Guillaume vander Cruuce ende 

andere ande dat hy alsdoen tzynder tafele ghenoot ende ghetracteert heeft burchmeesters, 

schepenen ende greffier der stede van Poperinghe alhier verweerders in nombre van zesse 

ende onder andere meester Jan Beyens burchmeestere, Michiel Longhespee, Anthonis 

Winnebroot, schepene ende meester Jan Maseman, greffier – als wanneer tuschen hemlieden 

proposten gheresen zyn van dit different –  

hem den heescher grootelycx beclaghende dat men hem onghebruyck dede int tappen inde 

voorschreven zijne herberghe, presenterende daernaer de verweerders metten heescher te 

houdene alle vrientschepe ende goede correspondentie, metgaders oock met alle huerlieden 

naerghelaeten,  

zo dat hy deposant ghesien ende wel onthouden heeft dat zy accord onderlinghe ghemaect 

ende de hant voortghesteken hebben in teecken van vrientschap, wesende alsdan besproken 

ende ghesloten dat zy den heescher gheen onghebruyck meer doen en zouden in tappen 

binnen de voorseide herberghe, danof hy bet versekert is  

overmidts hy deposant met meer andere als erfachtighe binnen de heerlichede vanden 

Zwynlande byden heescher ontboden was ter cause van bailluaige omme met hem dien 

angaende te besoigneren – zo hy oock ghedaen heeft ende ten zelven tyden present gheweest 

daer de verweerder anden heescher de voorseide belofte ghedaen ende met hem goede chiere 

ghemaect hebben, wesende de zelve belofte tsanderdaechs vernieut binnen de herberghe 

ghenaempt de Wildeman, zoo hy deposant ghehoort heeft midts hy deposant daer noch by, 

noch present gheweest en is.  

 

Upt het tweede artickel vande veue du lieu zeght dat hy alhier binnen de stede van Poperinghe 

zijn ambacht van smeden gheleert heeft byde heerlichede van de zwynlande, oudt zynde thien 

jaeren ofte wat bet, wel wetende bydien dat aldaer thende van de calchye ende ontrent de vrye 

wateringhe gheweest is, zekere baillie, wesende de tweede baille van Poperinghe, hoewel hy 

deposant de zelve niet en heeft zien staen, maer wel zien ligghen ande zuytzyde vande straete 

als vervallen wesende ende gheworpen inden dyck,  

wesende niet min warachtich  dat het beluyck der voorseide stede zoo verre niet en strekt als 

wesende de zelve stadt besloten binnen de ryolen vuyterlick binnen de baille daerby 

gheleghen ende over sulcx is wel versekert dat dherberghe in questien gheleghen is buyten 

den byvanck ende het beluyck der stede van Poperinghe, als daer over vele jaren ghewoont 

ende zulcx vuytter wachte ende schauwinghe van de straeten ghesien ende bevonden hebben – 

sluytende hiermede zijne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Clays Beuwaert filius Elias, oudt lxix – 69 - jaeren ofte daerontrent lantsman van zynen 

style – woonende binnen de keure van Poperinghe – dorconde, beleedt, gheeedt, ghehoort 

ende gheexamineert op tvijffste artickel van de replicque ghedient by meester Otto Edler  van 

Plattho – heere van Inghelmunster, Oost ende West Zwynlandty heescher ter eender zyde 

jeghens baillu, ampman, burchmeester ende schepenen der stede van Poperinghe, verweerder, 

ter andere zyde metgaders ghevraecht up tweede artickel vande vieu du lieu.  

 

Seght by eede warachtich zijnde dat hy gheboren is te Poperinghe, daer hy oock continuelick 

van joncx kinde ghewoont heef, zo hy noch doet, wel wetende bydien dat Jan de Brune weert 

te Spaengaerdsdaele, Jan Durelle, weert in ‘t Cleene Kerselaerken, Jacob Lucas weert by de 
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Copernole ende Pieter Bossart weert te Reepkens buyten Poperinghe nu dacghelicx bier 

tappen by consente ende toelatinghe vande verweerders,  

niet jeghenstaende de voorseyde vier herberghen gheleghen zijn verre buyten Popeirnghe 

ende eenighe van dien wel een quartier myls – jae een half myle – als Copernole – gestaen 

zyn buyten de voorseyde stede int noorden ende ontrent de Kerselaerbosch  - zeer groot ende 

lanck wesende, - daer den vyant van Oosthende nootsakelick passeren moet als hy int lant 

commen zoude,  

niet wetende hy deposant waeromme de verweerders tzelve toelaten inde voorseide vier 

herberghen, daer zy pooghen de herberghe van tGroote Zwynlandt alhier in questien te 

belettene ende vercrancken – anders dan hy presumeert dat de voorseyde vier eerste 

herberghen trecht van assysse betaelen binnen Poperinghe, daer de voorseide herberghe van 

tGroote Zwynlant assyse betaelt met de acht prochien van Vuernambacht ende dat oock de 

zelve mate van Veurnambacht meerder is dan de guene van Poperinghe – zoo dat de goede 

luyden meest aldaer ghegaen ende ghefrequenteert hebben.  

 

Up het tweede artickel van de veue du lieu zeght wel indachtich te zyne dat hy over 

tweenveertich jaeren zo dryenveertich jaren gehsien heeft dat thende van de calchye  van de 

wech loopende naer Cassele gheleghen heeft ter eerde zeker baille die hy deposant niet en 

heeft zien staen maer alleenelick ligghende inden straetdyck als verworpen ende vervallen – 

hoe wel hy vastelick ghelooft dat de zelve baille aldaer ghestaen heeft maer dat de zelve baille 

naderhant inneghetrocken is gheweest omdat eenighe voerluyden ofte andere lantslieden 

huerlieder passaige namen deur het straetken byde herberghe van tvoornoemde Zwynlant 

ende alzo liberlick quamen naer de stadt van Poperinghe zonder trecht vande calchye te 

betaelen, zoo dat daer deur de voorseide baille verleyt is gheweest  

hoe wel hij deposant danof gheen zekerheyt en heeft dan van hooren zegghen vande 

ouderlinghen die eensdeels ghestorven ende eensdeels in andere landen vertrocken zyn – 

hebbende nietmin oock wel hooren zeggen dat den visch oft vleesch dat niet leverbaer en was, 

ghesonden es gheweest by de wethouders van Poperinghe naer de herberghe van tGroote 

Zwynlandt, als wesende buyten de keure ende warandeerschap ende dat de zelve quade ware 

aldaer vercocht is gheweest op tZwynlant ten behouve van tschamele ghemeente ende om dat 

de ware niet teenemale verloren gaen en zoude, ofte te ruyne ghebracht werden – daervuyte 

hy deposant hem laet duncken dat de voorseide herberghe gheleghen is buyten tbeluyck ofte 

den byvanck der voorseide stede van Poperinghe –  

Sluytende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft 

 

Meester Anthonis Nuet filius meester Jooris, oudt tsestich jaren ofte daerontrent, 

chirurghien, woonende te Roesbrugghe, oorconde, beleedt, gheedt, ghehoort ende 

gheexamineert opt txvjde artickle van de replicque ghedient by meester Otto Edler van 

Plattho, heere van Inghelmunstere , Vyve Ste. Eloys, Roesbrugghe ende van Oost ende West 

Zwynlande, heescher ter eender zyde jeghens bailliu ampman, burchmeesters ende schepenen 

der stede van Poperinghe, verweerders ter andere ende op als ghevraecht 

 

Seght by eede warachtich zynde dat hy op Sente Cecilie avont inden jare xciiij  - 94 - 

getrocken is metten heescher naer Poperinghe en ghelogiert heeft binnen de herberghe van 

tGroote Zwynlant hebbende hy deposant goet onthout dat eenighe weerden hemlieden 

gheadresseert hebben anden heescher ende huerlieden beclach ghedaen van dat de 

verweerders als schepenen van Poperinghe sechten de pre-eminentien – privilegies - van de 

heescher aldaer te vercrancken ende benemen  

omme waerinne te voorseine den heescher ghenoot ende tzyne tafele ghetracteert heeft ten 

zelven daghe den burchmeestere (hoewel hem den naem ontgaen is) schepenen den bailliu 
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ende Maseman, greffier van Poperinghe, als wanneer hy deposant ghehoort heeft dat den 

heescher hemlieden voor ghehouden heeft trecht hem competerende binnen de voorseide 

herberghe van tGroot Zwynlandt ende dat hy macht ende authoriteit hadde van aldaer bier 

ende wijn te doen tappene zonder yemant tansiene volghende zyn denombrement ende 

bovendien dat de verweerders groot onghelick hadden hem daer inne obstacle ende 

onghebuyck te doene –  

waerup byde verweerders alsdoen voor antwoorde ghegeven wiert dat zy te vreden waren met 

den heescher te houdene alle vrientschepe ende correspondentie ende dat zy hem heescher in 

tappen binnen de voorseide herberghe gheen onghebruyck ofte belet meer doen en zouden, 

repeterende tzelve niet eens maer neghen zo thien reysen ende hem heesschere daerup handt 

ghevende in zulcken wys dat hy deposant ghesien heeft dat de verweerders hem heescher 

belofte ghedaen hebben van hem te houdene in zijn recht ende pre-eminentie hem 

competerende binnen de  voorseyde herberghe ende in teecken van meerdere vrientschepe 

ende versterckinghe van tvoorseide appointement  

Heeft hy deposant ghehoort dat de verweerders sdaechs daer naer den heescher ghenoot 

hebben inde herberghe van den Wildeman staende upde maerct van Poperinghe daer de zelve 

belofte vernieuwt ende gherepeteert wert – hoe wel hy deposant inde voorseyde herberghe 

van den Wildeman niet gheweest en is – dan heeft diverschelick verstaen dat zy groote chier 

maekten ende ghescheeden zyn van elcanderen met groote vrientschap – zoo hy deposant wel 

onthouden heeft dat hy sdaeghs te vooren present geweest is inde voorseide herberghe van 

tGroote Zwynlandt daer de voorseide proposten ghehouden ende beloften byde verweerders 

ghedaen zyn gheweest ende dat ter dier cause mitsgaders ter commemoratie van Sente Cecilia 

(als wesende een vrolycken avont) groote blyschepe ende recreatie tusschen partyen gheweest 

is 

Sluytende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Jan van Houcke filius Joos, oudt vyftich jaeren ofte daerontrent, lantsman van zynen 

style, woonende binnen de keure van Poperinghe, oorconde, beleet, gheedt, ghehoort ende 

gheexamineert upt vyfste artickel van de replicque ghedient by meester Otto Edler van 

Plattho, heere van Inghemunstere, Oost ende Weszt Zwynlandt, heescher, ter eender jeghens 

bailliu, ampman, burchmeestere ende schepenen der stede van Poperinghe, verweerders ter 

andere 

Ende op als ghevraecht 

 

Seght warachtich zynde, dat  de verweerder lyberlick toelaten te tappene ande weert 

woonende te Spaengnaerdsdaele ghenaempt Jan de Bruyne, metgaders anden weert woonende 

in tCleene Kerselaerken ende bovendien aen de weert te Reepkens ende te Coppenolle, 

wesende vier herberghen ligghende eensdeels oost ende eensdeels noort ende noortwest der 

stede van Poperinghe danaf eenighe disteren van de voorseide stadt by nae een half myle als 

Copenole niet jeghenstaende dat den vyant commende van Oosthende nootsakelcik zoude 

moeten passeren deur tgheweste daer de voorseide herberghen gheleghen zijn ende by 

zondere tKerselaerken ende Coppenole daer ter contrarie dherberghe van tGroote Zwynlandt 

alhier in questien gheleghen is zuyt west van Poperinghe binnen de vrye wateringhe ende 

caulchye der zelver stede ende hoe wel hy deposant niet en weet waeromme de vooseide vier 

herberghen toeghelaten zyn ende waerby de verweerders zoucken te verminderen trecht vande 

voorseide herberghe van tGroote Zwynlant, niet min presumeert tzelve daerby te gheschieden 

dat de voorseyde vier herberghen recht van assyse betalen binnen Poperinghe – daer ter 

contrarien de voorseide herberghe van tgroote zwynlande recht van assysse betaelt met die 

van Watoue, naer zijn beste weten – emmers weet wel dat de verweerders daerby gheen 

proyffyt en doen – soo dat apparentelick tzelve oorsake is van dese questie –  



 

 35 

Sluytende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Willem Vander Muelene filius Pieters, oudt vyftich jaeren ofte daerontrent, lantsman 

van zynen style, woonende binnen de keure van Poperinghe, oorconde, beleet, gheedt, 

ghehoort ende gheexamineert up vyfste arickel van replicque ghedient by meester Otto Edler 

van Plattho – heescher ter eender zyde 

Jeghens baillu, ampman, burchmeesters, schepenen der stede van Poperinghe, verweerders ter 

andere zyde, ende up als ghevraecht  

 

Seght by eede warachtich zynde dat hy over vele jaren  ghehantiert ende ghefrequenteert heeft 

de stede van Poperinghe als binnen de keure van diere gheboren zynde,  

wel wetende bydien dat de herberghe van tGroote Zwynlandt ghestaen ende gheleghen is 

binnen de calchye ende de vrye wateringhe der zelve stede ende dat de verweerders dickmael 

ghesocht hebben trecht vande zelve herberghe te vercortene ende vercranckene met calaingen 

ende anderssins omdat nyemant aldaer drincken ofte bier haelen en zoude,  

wesende nietmin warachtich dat andere herberghen by de verweerder toeghelaten werden die 

nochtans gheleghen zijn verre buyten de stadt van Poperinghe, jae zelfs in plaetsen 

danghereuse ende daer den vyant overcommende nootsakelick passeren moet,  

over sulcx is hem deposant kennelick ende een yghelick notoir dat Jan de Brune bier tapt in 

Spaengnaerdsdale, wesende bet dan twee hondert roeden buyten de caulchye der zelver stede 

ende dat oock Jan Druelle weert in t Cleene Kerselaerken bier tapt disterende een quartier 

myls van de voorseide stede, soo hy deposant van ghelicke wel weet dat Jacob Lucas 

openbare herberghe hout by de Coppenolle, disterende wel een half myle vande stadt, 

metgaeders oock Pieter Bossart te Reepken in tzelve quartier ende dat by toelatinghe van 

schepenen van Poperinghe ende zonder zwaricheyt,  

overmidts de voorseide vier weerden trecht van assysse betalen te vullen, noch min noch 

meer, dan andere weerden woonende binnen tbeluyck der stede van Poperinghe, daer ter 

contrarie de voorseide herberghe van tGroote Zwynlant gheen recht van assysse en betaelt 

binnen Poperinghe als met de zelve stadt niet ghemeens hebbende ende elders tvoorseyde 

recht betalende, zoo hy deposant ghehoort heeft  

waervuyte spruyt de meester zwaricheyt tusschen de partyen omdat de verweerders wel 

wilden huerlieden assysen verbeteren ende dinzetene van Poperinghe verbieden nerghens te 

drynckene dan ter plaetse daer de voorseide stadt bate ende proffyt trect van de assysen door 

dat de mate aldaer in Zwynlandt wat meerder is dan binnen Popernghe ende dat de zelve 

herberghe daer deure wat meer versocht werdt byde goede luyden, dan andere plaetsen – om 

tadvantage dat upde mate valt –  

Sluytende hiermede zijne depositie die hy naer  lecture gheteeckent heeft.  

 

Jan Platevoet filius Mahieu – oudt achtenvertich jaren ofte daerontrent, lantsman van 

synen style, woonende binnen de keure van Poperinghe – oorconde, beleedt, gheed, ghehoort 

ende gheexamineert up t vyfste artickel van de replcique ghedient by meester Otto Edler van 

Plattho – heere van Inghelmunstere, heescher jeghens bailliu, amman, burchmeester ende 

schepenen der stede van Poperinghe, verweerders up als ghevraecht  

 

Seght by eede warachtich zynde dat hy wel kent de herberghe van tGroote Zwynlandt te 

Poperinghe ligghende binnen de calchye ende de vrye wateringhe der zelver stede wel 

wetende dat de verweerders de zelve ghesocht hebben over langhe te vercranckene, niet 

jeghenstaende dat zy andere herberghen toelaten verre van daer gheleghen zynde, als onder 

andere het Cleene Kerselaerken, item dherberghe te Spaingnaerdsdaele – item dherberghe te 

Copenolle ligghende int noorden der stede van Poperinghe ende wel een half myle ofte 
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daerontrent metgaders te Reepkens daer de quartieren dangereux zyn emmers te Coppenolle 

daer den vyant commende vuyt Oostende nootzakelick  zoude moeten aldaer passeren omme 

te Popernghe te gheraeckene – niet wetende hy deposant de cause ofte redenen de 

verweerders ghenarreert hebbende omme de voorseysde herberghen op te houdene ende dat 

de weerden aldaer woonende bier tappen moghen zonder zwaricheyt   

anderssins dan hy deposant presumeert dat de voorseyde vier herberghen proffyt ende bate by 

brenghen te voorseyde stadt van Poperinghe daer te contrarien de voorseyde herberghe ten 

Grooten Zwynlande gheen bate noch proffyt by en brencht ande stadt van Poperinghe ende 

dat daer deure de verweerder ghepoocht hebben over vier jaeren de voorseyde herberghe te 

nieten te brenghene  

Sluytende hiermede zyne deposotie die hy naer lecture gheteeckent heeft 

 

Jeronimus Vertegans filius Pieters – oudt tweendertich jarren ofte daerontrent, 

lantmetere van zijn style, woonende te Roesbrugghe – Jooris van Loovelde filius 

Jacobs – oudt achtentwintich jaeren ofte daerontrent, herbergier woonende int Groote 

Zwynlandt – oorconde, beleedt, gheedt, ghehoort ende gheexamineert ten versoucke van de 

heeschere op de veue du lieu by ons commissaris ende adjonct ghehouden  

 

Segghen beede conjoinctelick deur de mondt van de voornoemde Vertegans, dat sij 

oversleghen hebben de distantie vander plaetse tusschen Onse Lieve Vrauwe kercke van 

Poperinghe eende de voorseyde herberghe van tGroote Zwynlandt daertoe zy gheleyt hebben 

de roede groot veerthien voeten ende hebben de voorseyde plaetse overgaen van teen heynde 

totten anderen ende bevonden dat de voorseyde herberghe gheleghen is van de voorseyde 

kercke een hondert achtentachtentich roeden ofte daerontrent zo zy van ghelycken bevonden 

hebben dat het straetken ligghende byde voorseide herberghe – daer dheerlichede van 

Zwynlande ende Poperinghe scheeden –  

gheleghen is van de wateringhe ligghende binnen de calchye zessentwintich roeden – al 

twelcke zy verclaren warachtich te zyne ende zulcx bevonden thebbene by juste maete ende 

tleggen vande voorseyde roede die zy ghemaect hebben op een temmermansregele – 

inhoudende elcken voet thien duymen zonder daerinne gheuseert thebbene van eenighe fraude 

in prejudicien van dien ofte dandere partye – in conformiteyt van de debvoiren die hy 

Vertegans schuldich is te doene als lantmetere dies versocht zynde  

Ende daertoe hy hem ghe-employeert heeft binnen Roesbrugghe ende elders den tyt  van 

twaelf jaren  - gheassisteert wesende byden voornoemde Joris van Loovelde die insghelycx 

verclaert de roede gheschoten thebbene up rechtelicke – zonder  eenich faveur noch ofte list  

Sluytende hiermede zyne depositie die hy naer lecture gheteeckent heeft.  

 

Aldus ghedaen ghehoort ende ghebesoigniert by ons commisaris ende adjonct onderschreven 

ten daghe jare ende plaetse alsboven – toorconde est onderteeckent L. Roes – Pieter de 

Brabant  

Handtekeningen 

 

Eerweerde ende discrete heere 

Anden eerweerde ende discreten heere, sieur Jan Simons tot Ghent 

Alzoo die van de Zwynlant intollerable lasten opgheleyt zijn by die van Watoe van logement 

van soldaten ende nu eene nieuwe maniere int fourieren van de zelve claimemen alleszins 

teghen recht ende redenen –zoo ist dat ick – als bailliu vande zelve heerlichede, met den 

voorschepen van diere my ghetransporteert hebbe an gheleerde van Ypre omme te 

practicqueren eenighe goede middel jeghens ’t voorseyde exces – de welcke gheconsulteert 
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hebbende  gheradich ghehouden an u edeler te schryven omme te hebben copie vande sticken 

vande processe jeghens de ghonne van Watoe  

verhopende daer vut heurlieden heunich te zuughen tonzer proffyte ende voordele ten 

welcken fyne deze es an u edeler te bidden de zelve sticken te willen zenden metter keerende 

bode ende zal u edeler de voornoemde heerlicheid zonderlinc vriendschap doen  

ende waer den U beliefve met eenen over te schryven int corte den staet vande ander 

processen – zouden den zelve gheern zien –  

niet meer dan van al moghende heere biddende dat hy U eerweerde ende voorzienighe heere 

verleent zijn goddelicke gracie ghecommandeerd ons zegel inde goet van u edeler  

vut Ypre den xxvij ste january 1598  

 

By de al uwe bailliu ende voorschepen van de Oost ende Westzwynlandt – Pieter Ellieul ende 

Omaryn Craeye – gheteeckent  

 

 
 

 
 

Extract vuten placaetbouck daerinne dat men bevint inde viijde artickel vanden transport 

van Vlaenderen onder andere somme vc acht ende tzeventich  

Hiernaer volght de particulieren transport ende smaldeelinghe van de prochien, heerlicheden, 

spleten ende bezetten van Vuernambacht metter stede van Nieupoort ghemaect ende 

ghesmaldeelt by Adriaen van Rothem, Nicasen Hameron, Lieven Leyns ende Jan van 

Halewin, commissarissen ons garde gheduchts heeren sconyncx daertoe gheordonneert. 

  

Veurnambacht ghelt metter stede van Nieuwpoort ende de acht prochien in elc hondert 

ponden up Vlaenderen tot vijf ponden parisis compt op tlast tweeenvyftich ponden de 

voorseide stede van Nieuwpoort  - draecht elf schellinghen ellef penninghen an tixde van een 

pennynck de acht prochien met hare speleten xiiij pond vj schele iiij deniers ende de twee 

cleen van eenen pennynck – ons blyft de keure up xxxvij pond i schele viiij deniers de welcke 
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xxxvij pond ix schel viij deniers zullen zyn ghesmaldeelt op die vande voorseyde keure op het 

dunst inden manieren hiernaer verclaerst   

 

Eerst Oost Dunckercke xj schele  

Ramscappele xvij schele parisis  

 

Nota  

Men vindt inden placaet ‘t voorseide folio 580  

dat in alle zettinghen lasten tZwynlant metter acht prochien van Vuernambacht inde somme 

van xiiij pond zes schellinghen iiij deniers parisis tot vijf schellingen xj deniers parisis  

Folio 583 – et verso - daer es ordonnantie expres dat elck persoon ghestelt zal werden naer 

zynen ghestaethede ter plaetse daer hy woonachtich es ende zyne residentie hout ende 

nieuvers  - te waere dat hy eenich bedryf deed van lande ende meerssche ende anderssins in 

eenighe andere prochie, splete, heerlichede ofte bezetten dan daer hy woonachtich es  

ende danof zal hy in zulcke prochien, spleten, heerlicheden ende bezetten ghestelt moghen 

zyn vande bedryfver alleenelick zonder eenighe anschau te nemen op zyne ghestaethede, 

rycdom ende negotie  

die anders doet es condemnerende in lx pond parisis  

Ghegheven te Ghendt in november 1520  

 

Nota  

Te weten waer dat die van Poperynghe ende onder wat commys zy huerlieden imposten 

betalen - van ghelycken die van tzwynlandt  

 

Breeder instructie voorden heere van Inghelmunster – vanden Zwynlande jeghens die van 

Poperynghe  

 

Ten anderen als uwe lieden my oock last gheeft te vernemen hoe den doodtslach gheschiede 

ten herberghe in Zwynlande ende by wyen de zelven ghecommitteert wierd zoude hier mede 

voor instructie en deel van zeecker informatie daerby ghehouden by bailliu ende schepenen 

byden welcke ghenomen  - bevynden zult dat den bailliu ende zynen dienaer causa movus 

gheweist zijn in de zelven dootslach ghecommitteert hebben  - twelcke de groot poinct es 

omme die van Poperynghe hemlieden onghelick te bethooghen  - bet voorts es oock 

warachtich dat Willem Scherrier ghecallengiert wierdt inde herberghe vande Zwynlande 

byden bailliu ende dienaers van Poperinghe zo zy noch daeghelicx doen up hemlieden 

poorters aldaer by nachte drynckende  - dat verwondert oock geerne dat 

 

Beschreven by den ba illiu Waelscappelle – v december 1596  

 

In dienst macht van Chrispiaen Cannen weert in tGroote Zwynlande  

 

Cathelynne filia Kaerle de Kerle – oudt ontrent xxj jaeren – ten hilgen ghestaeft - deposeert 

ende affiermeert goet ende versche memorie thebben noopende de eerste depositie van haere 

verclaers inhouden van den waerachtich ten synen duere ende vinsters gheslooten –  

verclaers vorts met eene kersse inden ganck ghegaen thebben alwaer zy vont Jaecques, de 

dienaere, syende hem trecken synne rapier vuet den lichaeme van Claeys Verhaeghe ende 

midts den hant an den selven slaende ende biddende hem vuten ghanghe van buyten inde 

oostcamere ende hem vraeghende of hy zeere ghequest was of soe wille om den meester gaen, 

daer jeghen zeyde: ‘Neen ghy want ick ben dootman - dat hoorende quam wederomme van 

buyten int huus ende ghynck wederom naer een camere ende heeft ghemoet …. daere  voor 
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camere … een bloote rapiere ende poinaert in zijn handen ende midts dan heeft zoe deposante 

zyen vallen den voorschreven Claeys Verhaeghe vande bancke dat hy noit daer nochte 

kennesse nyet wetende of hy balliu hem ghequest hadde ofte nyet  

Sluutende haere depositie 

Teecken van Catelynnen de Kerle  

 

Maeyghe filia Gheleyn Keerstocx huusvrouwe van Chrispiaen Cannes  - wert 

in Grooten Zwynlande  - deposeert goede ende versche memorie thebben dat den bailliu van 

Poperinghe Mahieu Voet met Pieter de Schottere amman vande voorseide steede heeft 

ghecommen op twee diversche ghelaechen ende die ghelaeghgenoten alle ghecallengiert ende 

deposeert vorts dat Jaecques den dienaer den Claeys Verhaege een steecke ghegheven heeft 

inden ganck met eene rapiere in zijnen buucke midts dan heeft soe hem Claeys syen leven by 

haere maerte inde camer  

Nyet breeder wetende - Hiermede sluutende haer depositie  

Handteken  

 

Jan Platevoet -  oudt ontrent xxxvij – 37 - jaeren deposeert – ten hilghen ghestaeft - dat hy 

goede ende versche memorie heeft dat ghechiet es opden xvijde – 17
de

 - november 90 

alvolghende de depositie van Crispiaen Cannes schepen, warachtig syende  

deposeert vorts dat hy zag tvoornoemde wyff van Lammen, zach brynghen Claeys Verhaeghe 

in den oostcamere  - nyet weetende wyet selve ghedaen hadde –  

Hiermede sluutende zyne depositie  

Jan – handteken – Plaevoet  

 

 

Believe mijn heeren commissaris met zijnen adjoinct te hooren,  

ende examineren Pieter Ellieul den jonghe jeghenwoordigh bailliu vander heerlichede van 

Zwynlande up tinhouden van tvde- 5
de

 - artickel vande replicque ende inconfortantie vandien 

hem te vraeghen of hem niet wel kennelick en is dat die van Poperinghe alhier verweerders 

toelaten te tappenen  

Jan de Brune, weert ten Spaingnaertsdale, wezende bet dan ijc roeden  buyten de causyde der 

zelve stede  

oock eenen Jan De Ruelles waele, weerdt int Cleene Kerselaerken staende wel een quartier 

myls noort west vanden voorseide stede neffens de grooten busch –  

oock Jacob Lucas weerdt by de Coppenolle woonende noort vande stede van Poperinghe wel 

een halfve myle  

ende ten Reepken int zelve quartier daer weerdt es Pieter Bossaert welcke het quartier es daer 

den vyant commende van Oosthende naer Poperynghe zouden moeten passeren  

daer in contrarie es huerlieden ligghende de herberghe vanden Zwynlande in questien zuut 

west van Poperinghe ende dit al mits dat de voorseide vier weerden betaelende zijn de stede 

accysen van Poperinghe ende andere rechten vandien 

Noch Maerten Inghelbert up tzelve vde artickle ende der voornoemde volght 

Noch Jan Meelis 

Noch Willem Scherrier 

 

Believe mijn heere den commissaris met zijnen adjoinct goede notitie te houden inde 

enqueste vanden heere van Inghelmuster, die hij doende es als heere vanden Zwynlande 

heescher in materie van bevelen jeghens bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der 

stede van Poperinghe metgaders Jan de Cuupere, dienaer gheweest hebbende der zelver stede, 

verweerdersvan dat den voornoemde heescher es exhiberende tot verificatie vant iijde artickel 
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van zijnen heesch ende txvjde artickle van de replicque zeker actie in daten van de xxxste – 

30
ste

  - maendt van maerte 1594 onderteeckent byden greffier der stede van Poperinghe 

Maeseman  

daerby dat te vullen blyckt dat Willem Scherrier ghecallengiert ende ghehouden gheweest es 

inde boete van drye ponden parisis omme dieswille dat hij ghedroncken hadde inde herberghe 

staende opde heerlichede van de Zwynlande ende es hiermede de voorseide heescher hem 

verdraeghen in deser zaeke van breedere enqueste  

 

Verder worden opgeroepen om te getuigen  

Catheline filia De Kerle  

Maeyken filia Guillaume Keerzstock huysvrouwe van Jan Melis daer te vooren van 

Chrispiaen Lammens, weerdt in ’t groote Zwynlande  

Christiaen de Berch  

Jan de Brune filius Jans 

Jan Braem 

Chrispiaern De Werdt 

Joos Vanderhaeghe 

Marten van Loovelde 

Willem Scherrier  

Jan van Houcke 

Daneel Mabeseune 

Meester Anthoine Nuet  

 

Diversche enquesten  

Eerzaeme ende voorziengihe sieur Arnout de Bisschop, ordmoniateur van mijnheere van 

Inghelmunster, residerende tot Ghent - 1603 

 

Mijn heere de admodiateur naer mijn jonsteghe ghebiedenesse in waere  

weet hoe dat ick beede uwe missiven ontfaen hebbe in daeten vanden xjde ende xijde deser 

maent van Lauwe  

ende wel verstaen het inhout van deze anneghaende de instructie ome ulieden daermede te 

verhelpene omme te dienen van reprochen ende contraditien jeghens die van Poperynghe 

nopende tproces vander calaingne  by Jan de Cuupere alsdoen dienaere der stede van 

Poperynghe  

ghedaen ten laste van Willem Scherrier ter cause van dat hij ghedronkcen hadde ter herberghe 

van tGroote Zwyland metgaders vande fourieremente ter zelve herberghe ghedaen by de 

voorseide van Poperinghe anghaende de qualiteyten ende legaliteyten vande onderschreven 

deposanten zijn dese  

Alvooren vande dienaere de welcke de voorschreven calaingne dede es een koedief 

jeghenwoordelick ende loopt daeghelicx achter lant nu ter tyt bedelende van deen pachtghoet 

op het ander –  

Willem de Cuupere zijnen broeder filius Jans es nu noch jeghenwordelick dienaer alhier tot 

Poperinghe ende eenen man van cleender estime –  

Michiel Cotheel filius Maertens oock een aerm man ende altyts gheweest dienaer vande 

voorseide stede ende cleene ghedacht –  

Willem van Beveren filius Jacobs es een man met eeren ende drapier van zijnen style ende 

gheweest burchmeester vande voorseide stede –  

Gheleyn de Conynck filius Marcq es ghehouden voor een ghoet man met eeren ende 

jeghenwordelick wetschepene ende procureur vande voorseide stede maer wenich ghegoedt 

ende houdende herberghe –  
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Jan vande Haeghen filius Jans es een aerm man ende van cleene estime ende vuldere van 

zijnen style –  

Janneken Muelenaere filia Marcx – weduwe Willem Scherrier doude es een oude vrauwe 

eertyden een drapiers vrouwe ende nu levende op dincompste van haer ghoet niet anders 

wesende  dan het es een vrauwe met eeren –  

Cornelia de Berch filia Gillis weduwe van Willem Scherrier de jonghe es ghehouden voor een 

vrauwe met eeren ende redelick wel ghegoedt ende haer wel ghedraeghende in haer 

wedewelicken staet –  

Willem Vergheys doude filius Jans is een aerm man ende van cleene estime, schoelappere van 

zynen style ende coopdach roupere vande voorseide stede ende oudt man –  

Gheraerdt Baervoet es jeghenwordelick cnaepe vander wet camere vande voorseide stede 

ende gheweest wel over zes jaeren eenen cherurgijn van sijnen styl –  

Guillames van Nouefville filius Guillaumes es een weerdt ende langhe gheweest heeft daer te 

voren bier ende wijn vercocht int tGroote Zwylant – gheen ander bedryf doende dan 

herberghe houdende, waermede hy gheprofiteert heeft ende redelick wel bedeghen –  

Jan de Brune filius jans es een landtman ende stroydeckere van zynen style ende es 

ghehouden voor een stille paysibele man van cleene wetenschap ende verstant –  

 

Voorts rakende mijnen vervallen pacht - ick hebbe alsnoch weinich ontfaen maer verhope 

corts ulieden de somme te beschicken an daerteghens met haest in Poperinghe ende voorts dat 

ulieden desen almoghende heere  spaere ende ulieden verleene dat U meest zalven es  

Actum desen xxvij january 1603  

Uwen goedtwillighen in dienste Pieter Roelens  

 

Reprochen opden heere van Inghelmunster – St. Eloys – tGroot ende Cleen Zwylant ende 

heescher ter eender zyde jeghens tbeleed ende oircondschap van bailliu, amman, 

burchmeesters ende schepenen van de stede van Poperinghe metgaders Jan de Cuupere 

verweerders over andere voor ulieden hooghe ende moghende heeren mijne heeren van de 

raedt gheordonneert in Vlaenderen  

 

Alvooren emploiert voor reprochen zijne voorgaende gheschriften in dese zaecke ghedient 

mette verificatie zoo literale als testimoniale van zynder zyde ghedaen  - hoops al tzelve meer 

dan suffisant tot rejectie van al sverweerders beleet  

Want angaende Willem de Cupere jr. broeder van de voornoemde  Jan de Cupere ende ooc 

dienaere der voorseide stede van Poperinghe – zoo dat hy ter zelver cause in dese zaecke 

gheen ghelove en meriteert zoo duer het naermaechschepe an zijne voornoemde broeder ende 

de verweerders te ghelievenende in zijnen voorschreven officie ghemainteneert te zijne boven 

dat den zelven Willem is een man van zeer cleen estime ende reputatie binnen de voorseide 

stede van Poperinghe ghelick persoonen van zulcke qualiteyt 

 

Zoo ooc Michiel Cotteel is een aermen man ende is ooc altijts gheweest dienaer der voorseide 

stede van cleene estime ende eeren daerby hy ooc apparentelick zoude moghen ghemodeert 

hebben gheweest omme in faveure ende in voordeele vande verweerders te deposeren 

daerinne hij bydiennyet behoirt ghelooft te zijne.  

Nyet ghelovende dat Willem Wemis, Gheleyn De Coninck, Janneken Muelenaere ende 

Cornelia De Berch, alle oorconden ooc ghehoort ende gheproduceert van weghen van de 

verweerders het connen gheexposeert hebben angaende de articlen daerop zy gheproduceert 

zyn ter intentie vande verweerders ende prejudicie van de heescher – emmers met redenen 

van scientie en in alle ghevalle indien zy daeraf yet anders gheseyt hadden dan den waerheyt, 

zoude te gheloven zyn dat zy tzelve ghedaen hebben als inzetenen ende oblifatie hebbende 
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ande voorseyde stede ende in alle ghevalle hoopende den heescher de contrarie oopene ende 

claerlick gheverifieert thebben met gheloofweerdighe, gheleghen ende gheen affectie 

hebbende totte zaecke ende in meerderen ghevalle, wiens depositie wisselende zoude moeten 

prevaleren.  

Angaende Willem Vergheys doude is een arm man van cleene estime ende reputatie, 

schoelappere van zynen styl ende ooc coopdach rouppere ende alsoo in eede vande voorseyde 

stede, die bydien in dese zaecke gheen ghellove jeghens den verweerdere en meriteert.  

Gheraert Barbier – hiermede wordt natuurlijk Baervoets bedoeld – en meriteert ooc gheen 

ghelove, als wesende cnaepe van de wetcamere der voorseyde stede ende bydien teenemael 

deppenderende van de verweerders, zoo dat hij nyet en zoude anders durfven spreken ende 

deposeren dan zoo de verweerders geerne souden hooren.  

Guillaume van Noeufville is een weerd ende gheweest heeft … der voorseide stede, daermede 

hy wel gheprofficteert heft ende bydien can in dese zaecke winnen ofte verliesen, midts dat hy 

tanderen tyde ghewont hebbnede in de questieuse herberghe van de heeschere, zoo verre men 

aldaer gheen wyn ende bier tappen en mochte, souder vercoopen te meer teten thebben in zyn 

herberghe – zoo dat hy daeromme ende dat zulcken persoon ordinairelick zeer licht ende 

variable zyn, sprekende zoe men gheene hout hyet gheloovelick ende is indien hy hier yet ten 

voordele vande verweerders en ghedeposeert heeft, hoe wel noch hy, noch dandere oorconden 

nyet ne hebben present gheweest inde faicten daeromme principalick questie is ende bydien 

connen daeraf metter waerheyt nyet deposeren.  

Ende Jan de Brune is een stroodecker van zyn ambacht van cleen wetenschap ende 

verstaende, de welcke dien volghende nyet en can yet ende pmaterie in questie verclaert zyn – 

emmers met eenighe vaillable reden van wetenschap ende scienti.  

 

By al welcke den heescher houdt al sverweerders oorconschepen belet voor suffisantelick 

ghereserveert ende gheprochiert daertoe voughende reprochie van rechte, metsghaders de 

wyse ende voorzinighe dicreteie vande hoghe 

Mits welcken, etc…   

 

Naemen ende toenaemen vander enqueste ende besouck begonnen doen bynnen de 

stede van Poperynghe den xvde – 15
de

 - ende andere daeghen naervolghende van septembre 

zesthien hondert by ons Pieter de Proost – raedt commissaris van haere hoocheden in 

huerlieder camere vanden raede in Vlaenderen ende commissaris principael inde 

naervolghende zaeke van burchmeesters  ende schepenen der stede van Poperinghe – 

verweerders – ter eendere zyde  

jeghens meester Otto Edler van Plato – heere van Inghelmunstere, Oost ende West 

Zwynlande, heescher ter andere blyckende by de letteren van povoire in daten xxxste – 30
ste

 - 

van ougst int voorseyde jaer zesthien hondert onderteekent van thofs weghe J. Masseau ende 

ditte ter adjonctie van meester Charles Bardeloos, advocaet 

 

Willem de  Cuypere filius Jans, oudt xxviij – 28 - jaren ofte daer ontrent dienaere vanden 

bailliu van Poperinghe; orconde beleedt gheedt ghehoort ende gheexamineert op het letste 

deel van tweede, iiijde, vde, vjde ende ixde article van sverweerders andwoorde mitsgaders 

tvierde ende neghenste van de duplycque vanden verweerders ende by als ghevraecht  

Ijde  

Michiel Cotteel filius Maertens oudt zessentwintich jaren ofte daer ontrent dienaere vanden 

baillu van Poperinghe, oorconde beleedt, gheheedt, ghehoort ende gheexamineert op het leste 

deel vande tweede ende vierde article van andwoorde ende op het vierde article van 

duplycque   
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Willem van Beveren filus Jacobs, oudt zessenveertich jaeren ofte daer ontrent inwonende 

keurbroeder der stede van Poperinghe ende drappier van zynen style, oirconde beleedt, 

gheeedt, ghehoort ende gheexamineert op het ijde, iiijde, vde, viijde, ixde ende xde articlen 

van andwoorde ende viijde ende ixde article van de duplicque vande verweerders ende eerst 

ghevraecht up de artickelen van andwoorde. 

Iiij de 

Gheleyn de Coninck filius Marcq, oudt Lxix jaeren ofte daerontrent – inwoonende 

keurbroedere der stede van Poperinghe houdende aldaer herberghe inden Pellicaen, oirconde 

beleedt, gheedt, ghehoort ende gheexamineert op het ijde iijde, iiijde, vjde, viijde, ixde ende x 

de article van andwoorden – tiiijde, vde, vijde ende ixde artickle van duplycque vande 

verweerders ende eerste gebracht op tijde, iijde, iiijde ende vde article van andwoorde.  

Jan vander Haghen filius Jans, oudt lxvij jaren ofte daer ontrent, voldere van zynen style, 

oriconde beleedt, gheedt ghehoort ende gheexamineert op het ijde, iiijde, vde, vijde ixde ende 

xde articklen van andwoorden  - vierde, vijfde, vjde, vijde ende ixde article van duplycque 

vanden verweerders ende eerst ghevraecht op tijde tiijde ende vde articlen vande zelve 

andwoorde.  

Janneken Muelenaere filia Marcq, oudt lxiiij jaeren ofte daer ontrent weduwe van Willem 

Scherrier doude, oirconde beleedt, gheedt, ghehoort ende gheexamineert op tixde article van 

sverweerders duplycque ende haer te vragen of Willem Scherier de jonghe haeren zoene niet 

altyts gheweest en heeft ende tzynen overlydene oock was inzetene keurbroedere der 

voornoemde stede van Poperynghe ende noynt laet vanden Zwynlande ende op als ghevraecht  

Vijde  

Cornelia de Berch, filia Gillis, weduwe van Willem Scherrier de jonghe, oudt  achte ende 

dertich jaeren  zoo daer ontrent oriconde  beleedt, gheedt, ghehoort ende gheexamineert op 

het ixde article van sverweerders duplycque ende haer voorts ghevraecht of de voornoemde 

Willem haeren man niet altyts gheweest en heeft ende tzynen overlyden noch was ingezetene 

keurbroedere der voorseyde stede van Poperinghe ende noynt laet vande heerlichede vanden 

Zwynlande ende op als ghevraecht  

Willem Vergheys doude filius Jans, oudt lxx jaren ofte daer ontrent, schoenlappere van zynen 

style, inwoonende keurbroedere der stede van Poperinghe, oirconde beleedt, gheedt, ghehoort 

ende gheexamineert op het ijde, iijde, iiijde, vde, vijde, ixde ende xde artickel van andwoorde 

metsgaders iiijde article van duplicque vande verweerders ende op als ghevraecht  

Gheraert Barvoet filius Jans, oudt zeven ende vyftich jaren zoo daer ontrent, duerwaerdere 

vander caemere van schepenen van Poperinghe – oirconde beleet, gheedt, ghehoort ende 

gheexamineert op het tweede, derde, vierde, vyfde, viijde ixde ende xde article van 

andwoorden ende het vierde van duplycque vande verweerders ende op als ghevraecht 

Guillaume Noeufville filius Guillaume oudt dertich jaerren ofte daer ontrent – inwoonende 

kuerbroedere der stede van Poperinghe houdende aldaer herberghe inde Zwaene – oirconde 

beleet, gheedt, ghehoort ende gheexamineert op het tweede, derde, vierde, vijfde, achste, 

neghenste ende  thiende articlen van andwoorden metsghaders tvierde article van duplycque  

vande verweerders ende up als ghevraecht.  

Xjde  

Jan de Brune filius Jans, oudt achte ende vyftich jaeren ofte aer ontrent, landtsman van zynen 

style, wonende bynnen de heerlichde van Poperinghe, oirconde beleedt, gheedt, ghehort ende 

gheexamineeert op het tweede, derde, vierde, vijfde, achste , neghenste ende thiende articklen 

van andwoorde metsgaders tvierde article van duplycque van de verweerders ende eerst 

ghevracht up de articlen van andwoorde.  

 

Actum den 27 augustus 99 te Poperynghe  



 

 44 

Beliefve mijne heeren den commissaris met zijnen adjoinct te hooren ende examineren 

Danneel van Mabeseune opt txvjde aricle van de replicque van meester Otto Edler van  Platho 

– heere van Inghelmuster, Vyve Ste. Eloys – Roesbrugghe ende van Oost  ende West 

Zwynlande ter eender zyde jeghens en bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der 

stede van Poperinghe, verweerders ende of hem niet indachtich en es dat tsanderdaeghs naer 

de belofte endetot confirmatie van dien de verweerders anden heescher niet en gaven het 

bancquet inde herberghe vanden Wildeman binnen der voorseide stede van Poperynghe ende 

wies hem meer kennelick is te redigieren by gheschrifte  

 

 
 

Flament 

Copie dung compste de lannee lxviij – 1568 - des soubz fermes de pentronart  

Rekeninghe van Franchois Pressains gheh… an ghepacht de Clercq 

Copie 

Rekenignhe de anno lxviij over txjde xijde jaer  
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Rekeninghe van Franchois Pressain van zijnen ontfanck vande lanspachten ligghende inde 

prochie van Haringhe, Prooven ende Beveren toebehoorende in erfachticheyt mijn heere den 

hertoghe van Nyvers – Nevers - ende de zelve rekeninghe doende  Gheeraerdt de Clerck ende 

Musoore als voortpachters vande voornoemde goedinghen ende dat over een jaer expirerende 

bamesse xvc achtentsestich over txjde xijde jaer vanden pachters.  

 

Bamesse lxviij  

Rekenynghe ende bewys die Franchois Pressain doet Gheeraert de Clerck ende Pieter 

Musoore als voorpachters van zeker goedinghen toebehoorende in erfachtigheyt mijn heere 

van Nivers ende de zelve goedinghen ligghende inde prochie van Haringhe, Prooven ende 

Beveren onder tlaetscap van den hove van Rousbrugghe  

ende dat van zynen ontfanck ende vutgheven van eenen jaere over txjde xijde jaer van 

huerlieden pachte ende de pachters in pachte houdende zijn ghevallen zynde ende expirerende 

bamesse xvc achtentsestich doende voorts de zelve rekeninghe in ponden, schellingen ende 

penninghen parisis van xx groote elck pont.  

 

Eerst ontfanck  

Otnfaen van Jan Godschalck, Jan Aelbrecht ende Andries van Male tsamen apchters van xviij 

ghemeten en half lans brouck in Beveren te xij pond parisis tgemet over xjde xijde jaer van 

huerlieden pacht baefmesse xvc lxviij tich – ijc x xij pond parisis  

Item ontfaen van Jacob Dewilde over den pacht van drie ghemeten preter xx roeden lans 

brouck in Beveren xij pond parisis tghemet over zijn xjde xijde jaer van zynen pacht – 

baemesse xvc lxviij – xx xv pond iij schele  

Item ontfaen van Claes Peellaert ende Frans vander Cruuse over een pacht van vier ghemeten 

lans brouck in Beveren te xij pond parisis ghemet over xjde xijde jaer bamesse lxviij – xlviij 

pond  

Item ontfaen van Jan de Gotz de zone Jacobs over een pacht van ses ghemeten lans brouck in 

Beveren te xij pond xij schele tghemet over txjde ende xijde jaer bamesse lxviij – lxxij pond 

parisis  

Item ontfaen van Joris Scavaege ove den pacht van tlanghe ghemet in Beveren over txjste 

xijste jaer bamesse lxviij – xij pond 

Item ontfaen van Lion van Houcke, Mathys Braut ende Jan Kabben tsamen pachters van xiiij 

ghemeten preter l roeden lans mersch in Beveren te xij pond parisis tghemet over xjde xijde 

jaer bamesse lxviij – clxvj – 166 - pond  

Item ontfaen van Mathijs Martensone over een pacht van twaelf ghemeten lans brouck in 

Haringhe neffens anden wal van Roensbrugghe te xij pond parisis i schele tghemet over txj 

xijde jaer bamesse lxviij – cxliiij – 144 - pond  

Item ontfaen van Pieter Beeck over den pacht van xv ghemeten een lynne vier roeden lans 

ligghende in Haringhe anden wal van Roensbrugghe tot xl tghemet over xjde xijde jaer 

bamese lxviij – cliij – 153 - pond xiij schele viij deniers 

Item ontfaen van Mahieu Brieve over een pacht van eenen tienden houck inden oosthouck van 

Haringhe over txj xijde jaere bamesse lxviij – lxxij pond parisis  

Item ontfaen van Cornelis Makereel, Pieter Debaene ende Joosep Harewyn tsamen pachters 

vande cleene elst – groot xvj ghemeten xxxj roeden lans te vyf ponde parisis  tgemet over txj 

xijde jaer van huerliden pacht bamesse xvc lxviij – iij xx x pond x schele iij deniers 

Item ontfaen van Joseph Herewyn pachtere vanden Montefault in Haringe groot xviij lans te 

vj pond parisis tghemet over txj xijde jaer bamesse lxviij – cviij pond parisis  

 

Ontfaen van weduwe meester Willem Rabart over een pacht van den wal van Roesbrughe txj 

xijde jaer bamesse lxviij – liij schele 
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Ontfaen van weduwe Jeroon Vanderlinde over den pacht vanden capellehove metten 

boomgart neffens daer anne over txjde xijde jaer bamesse lxviij – xij pond  

Ontfaen van Cornelis Makereel over den pacht van ontrent vijf ghemeten lans in Haringhe 

over twjde xjde jaer bamesse lxviij – xviij pond  

Ontfaen van Willem Verdegans over de pacht van ontrent drie ghetmeten lans in Haringhe 

txjde xijde jaer bamesse lxviij – xij pond 

Ontfaen van Jan Cols over den pacht vanden scipvaert van Roesbrugghe naer Ypere van 

eenen jare expirerende Sint Jansmesse lxix over txjde xijde jaer – lxvj pond 

Ontfaen van Willem De Pours bailly van Zwynnelande over den pacht vanden 

voornoemde baillinagie met den dependentien van diere over een jaer pacht expirerende 

Sint Jansmesse xvc neghentensestich over txjde xijde jaer – ciiij xx – 180 - pond  

Ontfaen vande pacht van ontrent vier lynnen lans wesende eenen herberghe ghenaemt 

tGroot Zwynlant by Poperinghe den weduwe Jan vander Mersch in pachte hadde ende 

dat over een jaer ghevallen halfmaerte xvc achtentsestich – xvj pond 

Somma vanden ontfanck deser rekeninge – xiiij c xix pond xvij schele parisis  

 

De uitgaven zijn niet relevant voor het Groot Zwyynland, net zoals de eindafrekening.  

 

Ghehoort den 27 augst 99 binde Poperinghe 

Mijnheer de commissaris met uwen adjoinct u zal believen te hooren ende examinieren 

Mayken de huusvrouwe van Jan Melis up txvj artickel vanden replicque van meester Otto 

Edler van platho, heere van Inghelmunster, Roesbrugghe, Zwynlande ghedient jeghens bailly, 

amman, burchmeesters en schepenen der stede van Poperinghe, verweerders ende wies haer 

meer kennelick es vanden zaecke ende haer depositie te redigieren by gheschryfte.  

 

 
 

Copie 

Replycque omme Otto Edler, heere van Inghelmunster, Ste. Eloys Vyve – 

Roesbrugghe heescher ter eender zyde jeghens Anthonis Winnebroot, bailliu, Pieter Schottey, 

amman, Loys Makeblyde burghmeester ende Meester Jan Mazeman, greffier der stede van 

Poperynghe hemlieden sterck ghemaect hebbende, metgaders Jan de Cuupere, dienaer 

gheweest hebbende der selver stede, verweerders ter anderen 

Voor hooghe ende moghende heeren mijn heeren van  de raede gheordinneert in Vlaenderen  

1 
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Alvooren den heesscher employeert voor replycque zijnen heesch in dese zake ghedient 

persisterende omme de redenen ende middelen daerby ghededuceert in zijne fynen ende 

conclusien, daerinne hy schuldigh is tobtineren niet jeghenstaende sverweerders redenen van 

andwoorde  ter contrarien.  

2 

Want anghaende dat de verweerders allegieren int ijde article van de zelve huerlieden 

andwoorde dat de ghonne woonende inde herberghe van de heesschere dies questitur is ten 

daeghe vande questieuse calaingne soude gheweest zijn een Frans ende vremdelinck en 

connen de verweerders niet ignoreren ofte in dat quartier de meerder deel vande pachters 

Waelen waeren, Franchoisen ende vremdelinghen ende dat oock de Franchoisen alhier 

lyberlick gheadmiteert ende ghetollereert zyn gheweest ende noch vele zijn hebbende voldaen 

ter ordonnantie dienanghaende by zijne majesteit ghemaect ende bydien dat zy daeromme niet 

en laet te wesen een man met eeren 

3 

Overzulcx en zal niet blycken dat tzynen huuse niet meer eenighe vrybuuters dan andere 

inwoonders by zijne wete ghehantiert ghefrequenteert ende min ghelogiert hebben.  

4 

Zoo oock niet blycken en zal dat de vrybuuters aldan noch daerontrent eenighe opzetenen der 

voorseide stede ofte van platten lande ghevanghen gherantsoneert ofte vermoet hebben.  

5 

Want notoir is een yghelick int selve quartier dat de vrybuuters van Oostende niet en connen 

commen ter plaetse daer de voorseide herberghe staet te weten van westen vande zelve stede 

van Poperinghe emmers ten ware passerende deur ofte neffens de voorseide stede 

6 

Ende bydien en can niet verstaen wezen dat de placaten int zelve article gheallegiert zoude 

spreken van herberghen staende ghelick die ghonne in questien  

7 

Ghemerct dat de verweerders zelve poseren int laetste article van huerlieden voorseide 

antwoorde dat de zelve herbeghe staende int vuterste van sheeschers heerlickhede van 

Zwynlande naest de voorseide stede van Poperynghe is gheinclaveert binnen de jurisdictie 

vande voorseide stede van Poperinghe, ja, palende ande cauchie van diere ende ghenouch te 

houden ende representeren voor voorborch der selver stede op de groote straete 

8 

Daer de voorseide placcaten spreken alleenlick van tavernen staende vande grootte straeten 

ter zyden buuten tpassagie ende derghelycke  

 

De volgende bladzijden zijn deels afgevreten door de muizen zodat we ze niet volledig kunnen 

weergeven.  

9 

Ende hebben de verweerders … 

Te blammeren ghelicke ofte een… 

Ende eene onghereghelde plaetsen … 

Ghonne staende binnen de jurisdictie de voornoemde stede voor een eerlicke herberghe daer 

dofficiers, wethouders van sheescher voorseide heerlickhede orindiarlick vgergaderen ende 

recht ende justitie administreren.  

10 

Zonder dat den heescheer weet te spreken van eenighe ongheregheltheden ende min van 

dootslaeghen die alsdan onlancx souden gheschiet zyn, zoo de verweerders poseren in ijde 

article.  

11 
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Dan heeft den heescher verstaen dat gheleden vier ofte vijf jaeren, onbegrepen van juusten tyt, 

Mahieu Voet, bailliu der voorseide stede van Poperinghe met zynen dienaere ghenaempt 

Jacques Schotman, ghecommen is inden questieuse sheeschers herberghe omme te 

callengieren de ghonne aldaer drinckende.  

12 

Ende alzo zy te dien cause voordien ghecreghen,  maintenieren de voorseide persoonen dat 

den voornoemde bailliu ende zijnen dienaer aldaer geen macht noch auctorisatie en hadden is 

by den voornoemde dienaer een vande ghelaghghenooten inde selve herberghge van levende 

lyfve ter doot ghebrocht.  

13 

Zonder datter ander dootslaghen aldaer ghebeurt zyn, emmers de heescher ter kennesse 

ghecommen zynde ende by dien en heeft daeromme gheen occasie ghehadt omme de zelve 

herberghe te verbieden.  

14 

Nopende vde article de verweerders weten zeer wel dat de voorseide herberghe is gheleghen 

inde prochie van de Onze Lieve Vrauwe kercke staende binnen Poperinghe  

De is deels afgevreten door de muizen zodat we ze niet volledig kunnen weergeven.  

… inde zelve prochie gheen contabutie ande viant en betaelt 

15 

Ende commende de vrybutters te Poperynghe duer de prochien daermen up contributie is 

zettende dat en can den heescher niet beletten, noch en behooren de verweerders daeromme 

den heescher te willen praemen int libre ghebruck van zijne goedynghen, als wel wetende dat 

sulcx niet en gheschiet onder de voorseide jurisdictie van de Zwynlande daeronder de 

voorseide herberghe is staende.  

16 

Wezende onwarachtich tinhouden van vjde article mits de calaingie dies questie gheschiet is 

up sheeschers voorseide heerlichede inde jurisditie ende niet up de ghonne vande stede van 

Poperynghe dies blycken zal metgaders oock datdtofficieren van Poperynghe voorseit tzelve 

te meer stonden ghedaen hebben.  

17 

Ende al eyst dat de verweerders maintenieren thebben moghen statueren ende ordonneren dat 

heurlieden inzetenen niet en zouden moghen gaen drincken inde voorseide herberghe, dat 

neen, als wezende jeghens de ghemeene ende natuerlicke liberteyt, misgaders oock jeghens 

tghemeene proffyct ende merckelick int regardt vande heescher mitz dinzetenen van 

Poperynghe ende ter contrarie de ghonne van sheeschers voorseide heerlichede van allen 

ouden tyden ghecostumeert zyn gheweest liberlick te moghen gaen dryncken daert hemlieden 

goet ghedocht heeft zonder obstacle ofte belet van deene ofte dandere zyde  

18 

Nochtans ghemerct dat Willem Scherrier ghecallengiert niet alleenlick gheen inzetenen en is 

van Poperinghe maer van sheescher voorseide heerlichede alwaer hy mette andere inzetenen 

bydraegt in alle poinctynghen settynghen … 

 

De volgende bladzijden zijn deels afgevreten door de muizen zodat we ze niet volledig kunnen 

weergeven.  

 

Die van acht prochien .. met die van  

Poperynghe ende bydien cesseert in zijn regaerdt de redenen daerop zulcke ordonnantie 

prohibitur zouden ghefondeert wezen te weten defraudatie vande assysen ende imposten der 

voorseide stede die upghezedt zijn omme de ghemeene lasten der zelver stede betaelende 

daeranne alle inzetenen schuldich zijn te contribueren ut Ostendit proos. luerood eoufylie xvv 
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en zoude tvoorseide statut gheen plaetse hebben in zijn regaedt alwaert oock dat de calainghe 

gheschiet ware onder de jurisditie van Poperynghe ende niet vande heescher dat ja.  

19 

Commende daermede ten vijde ende viijde article roerende vande foererynghe van soldaten 

daeraf den heescher hem oock by heesche is beclaeghende den selven heescher accepteert de 

kennesse die de verweerders doen int voorseide viijde article by zijn kennen dat de selve 

soldaten waeren ghesonden binnen de  voorseide stede ende jurisdictie  van diere by zijne 

majesteit omme aldaer te logieren voor zekeren tyt 

20 

Want daerbuten volcht nootsakelick dat tlogement vande zelve soldaten moeste ghedreghen 

wesen by inzetenen vande voorseide stede, zonder dat de verweerders vermoghen hebben 

yemant vut huerlieden aucthoriteyt te belasten ende merckelick dinzetenen van de voorseide 

sheeschers heerlichede van Zwynlande met de selve stede gheen ghemeens hebbende, noch 

met de selve contributie nemaer dooghende in alle lasten metten acht  

 

De volgende bladzijden zijn deels afgevreten door de muizen zodat we ze niet volledig kunnen 

weergeven.  

 

… Vuernambacht so zy by tzelve viij article expresselick oock kennen ghedaen thebbene  

… van pachte ofte huerlieden van sheescher voorseide herberghe ende zekere ander persoon 

daerby oock sheescher voorseide heerlichede woonende.  

21 

Zonder dat daerjeghens yet doet dat den andere persoon zoude gheweest hebben cuerbroeder 

der selver stede daeraf den heescher ignoreert ghemerct dat tlast van soldaten te logieren is 

een last miciliaire ende bydien wezende de selve soldaten by zijne majesteit ghezonden omme 

te logieren binnen de voorseide stede ende  jurisdictie vandien zoo de verweerders expreselick 

kennen ende hebben de verweerders niemandt daermede moghen belasten tzy heurlieden 

cuerbroeders ofte andere wonende ende zyne domicilie houdende buuten de voorseide stede 

ende jurisdictie van diere alwaer hy met andere zulcke ende ghelycke lasten dooghen ende 

supporteren moet ende van allen ouden tyden ghesupporteert heeft.  

Daerjeghens in gheenen consideratie vallen de redenen gheallegieert inde ixde ende xde 

article want anghaende deerste woordt tzelve ontkent omme de redenen hier vooren 

ghecallegiert ende de tijde by dat al eyst dat de voroseide heerlichede is palende ande stede 

van Poperynghe ende gheinclaveert binnen haere jurisdictie nochtans en connen de 

verweerders niet zegghen dat de zelve is deel van de stede ofte vander jurisdictie van de zelve 

ende min dat dinzetenen de zelve moeten dooghen in eenighe lasten met de selve stede 

 

23 

Ter contrarie zoot noch gheseyt is moeten contribueren ende dooghen in alle lasten mette  

De volgende bladzijden zijn deels afgevreten door de muizen zodat we ze niet volledig kunnen 

weergeven.  

Voorseide acht prochien … 

van  Vuernambacht… 

niet en behooren belast… 

hiermede dinzetenen van … 

der jurisdictie van diere by zijne … 

bezwaert zijn gheweest.  

 

Mits welkcen de heescher persisteert met heesche van costen, schaeden ende interesten – 

preuve ende implorerende naer style  
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Pieter Malesijs  

 

 

Duplicque omme bailliu, amman, burghmeesters ende schepenen der stede van 

Poperynghe metgades Jan de Cuupere, eertyts dienaer vande eheere, verweerders ter 

eender zyde jeghens Otto de Plattho, heere van Inghelmunster, Roesbrugghe etc, 

heescher by bevelen ter ander voor hooghe ende moghende heeren van de raede 

gheordonneert in Vlaenderen.  

1 

Alvooren de verweerders employerende voor duplicque tinhouden van heurlieder andwoorde, 

persisteren byde fynen ende conclusien daerby ghenomen ende ghecoren, die henlieden 

schuldich zijn angheweesen te worden niet jeghenstaende sheeschers voorstel ter contrarien  

2 

Accepterende de verweerders thuerlieden voordeele de kennesse vande heescher ghedaen by 

tijde article van zijne replicque te wetene dat binnen de taverne woonde eenen Franchois, 

vremdelinck die niet zeere te betrauwen en was, soot naerder handt wel ghebleken es midts hy 

de selve taverne verlaeten heeft ende wech gheloopen es.  

3 

Ende angaende byden heescher te zegghen int t iijde artikel ende andere articlen van zijnder 

replicque dat aldaer de vrybuters niet en souden bevonden ende achterhaelt gheweest zijn 

ende gheen exploicten en zoude ghedaen hebben, segghen de verweerders dat te laete zoude 

wesen indien zy eenich exploict ghedaen hadde ende es voor hemlieden ghenoch gheweest dat 

de ommeligghende prochien up contributie saeten ende dat den viant aldaer was daeghelycx 

commen ende converserende ende daerontrent diversche persoonen ghevanghen, gheplundert, 

vermoort binnen Oosthende gheleet ende gheransonneert hadden.  

4 

Voorts de verweerders zyn hemlieden wel ghedraeghende int placcaert van zijne majesteit 

daerby zulcke ende dierghelicke tavernen wesende eenen uprechte tuuschschole ende omme 

alle jonghers te debauseren ende bederfven ende daerduere dootslaeghen ghecommiteert 

wierden verboden zyn off de zelve taverne daer andere niet begrepen en es. 

5 

Ende de heescher heeft groot onghelick by xj xij ende xiijde articlen van zijne replicque – 

willen inculpes, Mahieu Voet alsdan bailliu van Poperinghe segghende dat zy inde voorseide 

taverne met zijn dienaere zoude ghecomen syn omme te calangieren de ghonne die aldaer 

waeren drinckende 

6 

Daer ter contrarien de voornoemde bailliu met zijn officiers ende andere insetenen van de 

wacht gheadverteert wesende dat ontrent de selve taverne vrybuuters waeren inden nacht 

ontrent de x ofte xj huere inde voorseide taverne ghecommen es, hoorende aldaer groot 

rumoere, heeft ghedaen cloppen opde duere ende versocht inneghelaeten te zynnen twelcke 

den weerdt niet doen en wilde 

7 

Eindelynghe es daerinne gherocht ende heeft ghevonden diversche aldaer drinckende, die 

jeghens hem ende de dienaere questie en woroden ghenomen hebben, ende dat t’onghelick 

ende met quade causen, waervutter wel te mercken es wat taverne ende regiment men aldaer 

was houdende ende merckelick inde nacht ende in eenen dangereusen tyt dat de vrybuters 

ontrent de stede waeren grafferende. 

8 

De verweerders accepteren ooc thuerlieden voordeele de kennesse vande heescher ghedaen 

txiiijde ende ander articlen van zynen replicque alhier hy kendt dat de voornoemde taverne 
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gheestelick es sorterende onder de prochiekercke van onse vrauwe te Poperynghe ende dat 

dinsetenen aldaer huerlieden Heilige sacramenten haelen ende begraven worden - daervutte 

ghoet te merckelick es dat zy wel moeten dooghen de logementen van de soldaeten ghelick 

andere insetenen vande jurisdictie van Poperinghe.  

9 

Soo oock de heescher grootelicks verabuseert es te willen segghen ende sustineren dat Willem 

Scherrier gheen insetene en soude wesen van de voorseide stede ende dat hy byden officier 

van Poperinghe zoude ghecalangiert zyn gheweest upde heessch van de heescher als tzelve 

onwarachtich wesende ende ter contrarie eyst noodt betoocht zal wesen.  

10 

Van ghelicke de heescher es seer verdoolt te zegghen ende willen sustineren dat de 

verweerders niet en souden vermoghen te verbieden huerlieden cuerbroeders ende insetenen 

te gaen drincken, tuuschen ende speelen inde voorseide taverne,  

want ter contrarie van diere es al notoir ende dat eenen yghelick in zijn jurisdictie dies 

vermoghen hebbende vermach te stellen zulcke polytieke ordonnantie als sy ten oorboor 

vande stede gheraden vinden ende merckelick in eenen dangereusen tyt al te beletten meerder 

quaet, ghelick tzelve ghedaen es gheweest omme de vrybuuters ontrent de stede grafferende te 

beletten huerlieden exploicten die zij in meeninghe waeren te doene opde inzetenen vande 

stede daervut ende ingaende .  

 

Ten surpluuse de verweerders rejecteren sheeschers replicque met impertinente derogatie (met 

uitzondering) ende non admissie ende persisteren als tanderen tyde daertoe ende up als 

implorerende tnoble ende benigne (welwillende)  officie vande hove  

 

 

Heesch omme Otto Edler de Plotto, heere van Inghelmunster, St. Eloys vyfve, 

Roesbrugghe ende heescher ter eender zyde  

jeghens Anthonis Winnebroot, baillu, Schottey ampman, Loys Makeblyde, Brughmeester 

ende meester Jan Mazeman, greffier der stede van Poperynghe henlieden sterckmakende ende 

vervanghende in desen huerlieden medeghesellen in wette – Jan de Cuupere dienaer gheweest 

hebbende der zelver stat, verweerders, opposanten ter anderen  

voor ulieden hooghe ende moghende heeren, mijne heeren vanden raedt gheordinneert in 

Vlaenderen 

 

Alvooren dient ghenoteert dat den heescher inder voorseide qualiteit competeert de 

heerlichede van tZwynlant neffens ende int prochie van Poperynghe ende ter cause vande 

zelve alle hooghe middele ende nedere  justicie metghaders onder de zelve heerlichede de 

herberghe ende andere goedinghen inde welcke hij alleene ende privatur jeghens dofficieren 

vande stad van Poperinghe;  

 

Ende hoe wel dien volghent de zelve officier van Poperinghe niet en behoorde als daer 

eenighe exploicten van justicie te doen als weesende buyten huerlieden territoir ende 

vermoghen – hebben nochtans hemlieden vervoordert ende namelijk de voornoemde Jan de 

Cuupere, hem bovenstaende dienaer de zevler stede als daer te commen ende callengieren 

Willem Scherrier omme inde herberghe, staende op de zelve heerlichede van ’t Zwynland 

dese heescher toebehoorende, ghedroncken thebben.  

Hebbende voorseide dese verweerders hemlieden vervoordert up de zelve heerlichede te 

zenden soldaten ende die te furnieren ten huuse vande laeten vande heescher, naer huerlieden 

discretie ende ghoetduncken, alles in jeghens recht ende redenen, sheesschers grieve ende 

intereste.  
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Ter welcker cause de heescher hem vinde ghegraveert, heeft omme daerjeghens te voorzien, 

clachtich ghevallen hier int hof ende vercreghen commissie pertinente te doen vuyt crrachte 

ende zelve de verweerders dachvaeren teenen zeekeren ende competenten dagh mits welcken 

den zelven heescher, concluderende, tendeert te nfyne dat by ulieden mijne heeren, ulieden 

sentencie definitive ende over recht ghesien ende ghewyst zy dat hy den heesscher met goede 

cause becroont ende beclaecht heeft, de verweerders zullen dienvolghens de voorseide 

calainge ende ofrerynghe verclaerst wysen gauet ende de verweerders respectivelick 

gehcondempneert hemlieden te verdreghen van met eenighe exploicten ende foreringhe up de 

voorseide heerlichede ende zijn laeten alle te doen ende oic ter cause als boven yemandt te 

callaingieren of te belasten, uplegghende den heescher alzulcke schaeden ende intresten als hy 

ende zyne voorseide laeten ter cause van dienghedoocht  ende ghesupporteert hebben ende 

noch doghen ende supporteren zullen, doncempnerende de zelve verweerders voorts inde 

costen vanden processe ter tauxatie vande wet ende daer die in noode is ende implorerende up 

de wyse ende voorsienighe discrete hove 

 

Veue du lieu ghehouden te Poperynghe den xxiiijde ougst vijfthien hondert 

neghenentneghentich  
bij ons Pieter de Proost, raedt van eertshertoghen van huerlieder provincialen raede in 

Vlaenderen ende commissaris pryncipal inde naervolghende zake van meester Ottho Edeler 

van Platto, heere van Inghelmunstere, Vyve Sinte Eloys, Roesbrugghe heescher in materie 

van bevelen ter eender,  

jeghens balliu, burchmeesters ende schepenen der voorseyde stede van Poperinghe, 

verweerders ter andere zyde 

 

Naer vuytwysen van de commissie van myne heeren van de raede in Vlaenderen in daten den 

lesten july vyfthien hondert neghenentneghentich, lestleden van shofs weghen onderteeckent 

J. Masseau, ten adjoinctie van Jan Jacques de Brabant, advocaet inden voorseyden raedt 

partyen niet  suspect zijnde.  

 

Ende naerdien de verweerders behoorlyck ghedachvaert hadden gheweest,  

omme hemlieden te vindene ter plaetse contentieuse (zoo dies blyct by trelaes vande 

deurwaerdere Franchois Thille) met diversche oorconden die dheescher van zynen weghe 

verstaen  te beleeden.  

Soo eyst dat ten zelven daghe voor ons ghecompareert ter plaetse contentieuse ende ten elfven 

hueren  voor noene Jan Symoens, greffier van lieutenant civil binnen Ghendt als agent vande 

voornoemde  heere van Inghelmunstere, alhier heescher,  

gheassisteert met Jeronimus Vertegans, heescher ter eendre  

ende Pieter van Peerboome, bailliu, Ulrich Clayssen ampman, Antheunis Winnebroot 

burchmeester ende Franchois Diedeman voorschepen, mitsgaders meester Jan Maseman 

greffier van Poperinghe, verweerders ter andere zyde  

ten byziene vande naervolghende persoonen daertoe gheroupen voor scheesscheres weghe – 

te weten Willem Scherrier, Christiaen de Weert, Jan Plattevoet, Marten Inghebert, Pieter 

Devos als ampman vande heerlichede van Zwynlande  

omme neffens ons oculaire inspectie  te nemene zoo van de herberghe in questien als van de 

plaetsen daerontrent gheleghen tot verificatie van de faicten ende vermeten byden 

voornoemde Symoens mondelinghe ghededuceert ende by sheesschers schriftturen 

 

Breeder gheresumeert, ende dienvolghende hebben ter presentie van beede partijen en de 

bovenschreven oorconden ghebesoigneert inder manieren hier naer volghende. 

J 
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Eerst hebben wij ons ghetransporteert vuyt der herberghe van de Gouden Hoofde binnen 

Poperinghe daer wij ghelogeert zyn gheweest tot voor de herberghe ghenaempt tGroote 

Swynlandt, staende neffens de calchye ende binnen den bevanghe vande voorseide stede zoo 

den heescher mainteneert ende hebben by oculaire inspectie bevonden de voorseide herberghe 

ghenaempt tGroote Zwynlandt te staene neffens ende ande rechte calchye commende van de 

merct van Poperinghe ende loopende voorby de kercke van Onse Lieve Vrauwe – wesende de 

ordinaire wech ende herstrate omme te reysene naer Steenvoorde ende Cassele (zoo de 

verweerders  zelve voor ons bekent hebben)  

Ij 

Sustinerende den voornoemde Symoens dat de voorseide herberghe toebehoort den heere van 

Inghelmunster alhier heescher ende dat de zelve ghestaen is op zijne heerlichede vande 

Zwynlande, zuytwest van Onse Vrauwen kercke alleenelyck disterende van de zelve kercke 

hondert achtentachtentich roeden daer de half myle (zoo hy zeyde) bedraecht vierhondert 

roeden maekende danof faict  - ende dat de voorseide herberghe gheleghen is binnen den 

beluycke van daer de leste baille ghesteaen heeft.  

Iij 

Ten welcken effectie ons ghetoocht is gheweest zekere baillie staende tusschen Poperinghe 

ende de voorseide herberghe mette pylen ende den drayboom daer toe dienende wesende 

d’eerste baillie (zoo dheescher mainteniert) disterende tot de Onse Vrauwe Kercek hondert 

twee en twintich roeden ende vande zelve baillie dalende lancx de calchye is ons ghetoocht 

zeker straetgen ghelegen neffens de voorseyde herberghe, separerende de jurisdictie van 

Poperynghe ende Zwynlant welke vuyte voorseyde calchye loopt naer de Werfstraete ende 

disteert van de zelve baillie zessensestich roeden. 

Iiij 

Ende van daer zyn wy commissaris ende adjoinct voorts ghegaen theynde vande cautsyde 

noch lanck wesende zessentwintich roeden boven tvoorseyde straetgen daer wij inde slincke 

zyde ende binnen de zelve caulchye ghesien hebben eene vrye ordinaire ende ghemeene 

waterynghe toehoorende de stede van Poperinghe ende daer neffens zekere opene plaetse daer 

dheescher mainteneert eertyts ghestaen thebbene de tweede baillie, hoe wel de zelve 

teenemael alsnu vervallen es, zoo dat wij aldaer gheen staeken noch teeckenen van eenighen 

drayboom ghevonden hebben.  

V 

Maintenerende voorts den voornoemde Symoens dat alle de landen rontsomme de zelver 

herberghe ende heerlichede van de Zwynlande gheleghen zijn sorterende onder de jurisdictie 

van Poperinghe in zulcken wys datmen totter voorseide heerlichde daer de zelve herberghe up 

staet niet gheraeken en can zonder te passeren over de landen resorterende onder de jurisdictie 

van Poperinghe.  

Vj  

Hebben voorts ghesien over de voornoemde herberghe ende op dander zyde vander caulzyde 

zeker huus daer woonachtich is Jan Leuse, schoenlappere, toebehoorende in proprieteyt 

Willem Scherrier zo ons te kennen ghegheven es – welck huus niet en is van jurisdictie van de 

Zwynlande  nemaer van Poperinghe oock staende binnen de wateringhe van de voorseyde 

stede ende  daermen zeght de leste baillie ghestaen thebbene.  

Vij 

Insererende daer vuyte dheescher dat de voorseyde herberghe nyet en is staende buuten de 

voorseide stede noch binnen der half myle van diere maer wel binnen de vrye wateringhe 

ende tbeluyck van de jurisdictie van Poperighe als daerinne ligghende gheinclaveert metter 

heerlichede van de Zwynlande 

Viij 
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Hebbende voorts wel neerstelick ghelet up de gheleghenthede van de herberghe in questie 

ende oversien  de landen daerontrent gheleghen daer wy ghesien ende ghevonden hebben zeer 

schoone opene couters die eensdeels besaeyt ende gelaboreert zyn gheweest ende eensdeels 

alsnoch bestaen zyn met hoppe, zonder dat wy enichsins aldaer ghesien hebben eenighe 

bosschen ofte wildernessen.  

Ix  

Insererende daer vuyte den voornoemde Symoens dat de vrybuyters van Oosthende aldaer 

niet connen en comen zonder te passerene deur ofte neffens de stede van Poperynghe als de 

voorseide herberghe gheleghen zynde zuytwest der zelver stede daer de vrybuyters zouden 

moeten commen vuyt het noort quartier maekende voorts facit dat tzedert de reductie deser 

voorseide stede van Poperinghe gheen vrybuyters aldaer ghecommen noch inde voorseide 

herberghe ghelogiert ofte ghelatiteert en hebben, dat oversulcx aldaer bier ende wyn ghetapt is 

gheweest tsichent den jare vyfthien hondert tzestich, date van de eersten octroye by de 

verweerders vercreghen ende dat by veele diversche weerden, als Jan Braem, Clays 

Paeskenszone, Jan  de Smet, Christiaen de Weert, Marten vande Broucke, Hendrick Ryckier, 

Jan Lantschoot, Willem van Noeufville, Christiaen Lammens, Jooris van Loovelde ende meer 

andere.  

 

Actum xxv ste augusti 1599 binnen de herberghe vande Groote Zwynlande te Poperinghe 

J – Comparerende in persoone Christiaen de Weert filius Forens, oudt vyftich jaren, lantsman, 

woonende binnen de keure van Poperinghe  

2 – Marten van Loovelt filius Anthoine oudt lxvj  - 66 - jaren, schrynwerckere van zynen style 

3 – Clays Beuware filius Elias oudt lxix – 69 - jaren, lantsman van zynen style  

4 – Jan de Brune filius jans, oudt lviij – 58 - jaren, lantsman 

5 – Christiaen de Berch filius Jacobs oudt lvij – 57 - jaren lantsman  

6 – Joos vande Haghen filius Guillaume, oudt lxiij – 63 - jaren, lattemakere 

7 – Marten Inghelbert filius Christiaens oudt xlvij- 47 -  jaren ofte daerontrent, lantsman 

woonende upde heerlichdede vande Zwynlande  

8 – Jan van Houcke filius Joos, oudt vyftich jaren oock lantsman 

10 – Willem Scherrier, fiolius Willems, oudt xxxvij – 37 - jaren portere der stede van 

Poperinghe  

11 – Jan Platevoet filius Mahieux oudt xlviij – 48 - jaren lantsman 

12 – Jooris Visaige filius Pieters, oudt lij – 52 - jaren lantsman 

13 – Pieter Quatghebuer filius Philippe oudt vyftich jaren lantsman eertyts schepenen van 

Poperinghe 

14 – Willem vander Muelene filius Pieters, oudt vyftich jaren, lantsman 

 

Hebben verclaert ende gheaffirmeert op eede tot verificatie van de veue du lieu als hedent by 

ons ghehouden deur den mont van Clays Beuware by dandere achtervolcht dat de herberghe 

van tGroote Zwynlandt alhier in questien ghestaen ende gheleghen is upde recht caulzyde 

ende herbaene loopende van Poperynghe naer Steenvoorde ende Cassele ende dat de zelve 

herberghe van de Zwynlande ghescheeden wert met een straetgen loopende noort de 

voorseide herberghe naer de Werfstraete, separerende alzo de jurisdictie van Poperinghe ende 

vande heerlichede van Zwynlande.  

 

Segghen voorts dat zy altyts ghehoort hebben dat de voorseide herberghe van de Groote 

Zwynlande gheleghen is buyten tbeluyck ende de vryheyt vande ambachten ofte neeringhen 

der stede van Poperinghe als staende buyten de ryole die de vryheyt van  de voorseyde 

stede besluyt,  
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maer nochtans dat de zelve herberghe ghelegen is binnen de waterynghe ende cautzyde vande 

voorseyde stede mitsgaders rontsomme in jurisdictie der stede van Poperinghe mits niet 

moghelick en is op de voorseide heerlichede van de Zwynlande te geraeckene zonder te 

passeren de landen ofte straeten ressorterende onder de jurisdictie van Poperinghe  

 

In teecken van dies zyn wel versekert dat het huus van Willem Scherrier daer nu inne woont 

Jan Leuse, schoenlappere, ghestelt ende ghemaect is op de jurisdictie van Poperinghe staende 

naers over de herberghe in questien op dande zyde van de cautchyde.  

Segghen voorts dat de voorseide herberghe gheleghen is verre van alle busschen ende 

wildernessen, zoo dat zy niet en weten dat aldaer eenighe vrybuyters gheloopen ofte 

ghelatiteert thebben tsedert de reductie als ligghende contrarie den wech vande vrybuyters 

ende dat oock aldaer diversche weerden ghewoont hebben die bier ende eenighe somptyts 

wyn ghetapt hebben, byzondere ende by name Jan Braem, Clays Paeskensone, Jan Smet, 

Coppe Melis, Christiaen de Weert, marten van Broucke, Hendrick Ryckier, jan van 

Lantschoot, Anthoone Baert, Willem van Noeufville, Christiaen Lammens, Jooris van 

Loovelde ende dat tichtent den jare vyfthien hondert tzestich zoo aen yghelick van deposanten 

in zijn particulier naerder verclaeren zal daerup ghehoort zynde.  

Al twelcke zy houden voor warachtich als over vele jaren aldaer ghecommerseert hebbende 

ende  bydien ghesien hebbende de gheleghenthede vande voorseide herberghe van tGroot 

Zwynlant de cautzyde ofte straete daerneffens ligghende ende dat de wateringhe daerby 

gheleghen is een ghemeene ordinaire ende vrye wateringhe der stadt van Poperinghe 

toebehoorende, die licht verre boven de voorseyde herberghe dies hier questie is 

 

Toorconden dit onderteeckent ten daghe jare ende plaetse als boven  

Aldus ghedaen ghevisiteert ende bevonden by ons commissaris ende adjoinct onderschreven 

ten daghe, jaere ende plaetse als boven 

Toorconde dit onderteeckent  
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Enqueste van heer van Inghelmunster heescher i^’toctroy en veue 

Jeghens Burghmeesters, ampman en schepenen der stede van Poperinghe  
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