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Folio 2 Rekenynghe die Joos Denys, den tresorier vanden stede van Poperynghe doende es 

van al dat by hem ontfanghen ende vutghegheven es binnen eenen jaere beghinnende den 

eersten octrobre xvc lxxvij ende verschenen den laedsten september xvc lxxviij beede incluus 

hebbende alsdan gheweist burghmeesters; te wetene van de commune Loys Makeblyde, 

vanden wet Jooris Van Goesteene ende Boudewyn Drieven, Laureyns Pilgrem, Gregorius 

Cloribu, Gillis de Bergh filius Jacobs, Jan Daeten, Cornelis de Schottere, Willem van 

Beveren, Jan Godduit, Jan Ghyselbrecht ende Matthys van Heede, scepenen.  

En dat van de zelve rekenynghe in ponden, schelinghen ende penninghen parisis.  
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Alvooren dat den voornoemde tresorier op ’t voorseide jaer zoude ontfanghen hebben van de 

tresorier van de voorleden jaere en wert alhier gheen rekenynghe ghemaeckt nochte ontfanck 

ghedaen, overghemerct de stede ter laetste rekenynghe tachter bevonden es gheweest, 

blyckende byden sloote vnaden zelve rekenynghe van den xvijde october lxxvij dus alhier – 

Nyet  

Folio 3 

 
 

Ontfanck van erfvelicke renten, cheinsen ende pachten 

Eerst ontfaen van Jan Vandernoot over de huere van den stede erfve onder zyn huus ter 

Coppernolle, groot een lyne xxxi roeden, ghevallen te Baemesse xxvij ende es teerste jaer van 

enghene – x schele p.  

Lauwers Pilgrem d’oude over de taille van een lyne preter twee roeden elstlandts inden 

Hamhouck hem dit jaer vercocht als ghegroeyt van de vijde jaere de somme van – xxi pond p.  

Item de taille van drie vierendeel min iij roeden elstlants inden hipshouck ten voorleden jaere 

ontbloot by Eloy Meerlevede nu tewee jaer oudt – es onghehouwen dus hier – nyet  

Item ontfaen item ontfaen van Alaert Voghelen over den pacht vande Hondsgracht dezes 

iiijde jaer van zeven, ghevallen te Baefmesse xvc lccvij – xxvj schele p.  

Item van Pieter van Heede over den pacht van drie vyveren van de stede, de wetene Sint 

Bertins, Onze vrauwe ende Sint Jans dezes tviijde jaer van neghene ghevallen te baefmesse 

lxxvij – iiij pond p.  
Item van Cornelis Stilte over den pacht van een hommelhove ter Noordtstraete vyvere ende 

es tiijde jaer van xij naer ’t bewys van de pachtbrief – xiij pond p.  

Item ontfaen van dofficieren van de raeuwe peertse over ’t stederecht van 1 schele parisis 

op elck lakene – v pond iij schele.  

Item van Pieter Rouvroy over ’t ghebruuck van de erfve neffens de Noortstrate vyvere, groot 

xix roeden ende breedt van vooren ter straete iij vierendeel van een roede, ghevallen te 

Baefmesse lxxvij ende es tiij de jaere van ix – vi pond p.  

Item van de zelve Pieter Rouvroy over de recognitie van zijn pitgalghe staende op de 

voorseide vyvere dezes iiijde jaer van ix, ghevallen ter voorseide Baefmesse xvc lxxvij – vi 

schele p.  

Folio 4  

Item van Pieter De Worm over tghebruuck van xiiij roeden landts onder zyn huus jeghens 

over Sint Jans vyvere, naer vuytwysen van zes paelen dezes tide jaer van xviij ghevallen te 

Baefmesse lxxvij, mets by hem de voorsyede  erfve te belemmeren ende daerop te stellen een 

nieu huus binnen derden jaere van zijn pachte op peine van dobbel landshuer – xv schele p.  

Item van Willem de Rycke over tghebruuck van xxxij roeden landts onder thuus ende 

backerie daer hy woont streckende van de nieuwe vierstede tot an de vyvere, ende commende 

tot aen de paele die staet vooren opden dam, over te Baefmesse xvc xxvij en dezes es tjste jaer 

over ix – iij pond p.  

Item van Meester Pillaert over de huere van thien roeden erfve ten zuudhende van Sint 

Jansvyvere, tusschen de poorte van d’aeldynghen van Jaques Oudegheerste ende ’t 

Coddenaerstraetken, wesende tijde jaer van vij, ghevallen te Baefmesse lxxvij – xxiiij schele 

p.  

Item van de zelve Pillaert over den pacht vande erfve onder zyn twee huuzen, staende ant 

voorseyde Coddenaerstraetken ende an thuus van d’aeldynghen van Caerle Sys dezes tijde 

jaer van vij  - ghevallen te Baefmesse lxxvij – iiij pond p.  



 

 

4 

Item van Gregoir Cloribus over den pacht van de erfve onder zyn huus op de 

Beestenmaerckt ghevallen te Baefmesse lxxvij dezes tiij de jaer van is – xv schele p.  

Item ’t straetken van de stede op de nieuwe maerckt ter riole tusschen thuus van Pieter 

Everaerdt ende thuus en erfve van Steven Canen loopende totter beque es vut pachte – dus 

hier voor memorie 

Item ontfaen van Gillis Deberch filius Joris, over den pacht van ’t straetken  tusschen d’erfve 

van Cornelis van Bethleem ende den voornoemde Gillis Deberch, breet zes voeten ende 

lanck xiiij roeden, ghevallen te baefmesse lxxvij dezes tlaetste jaer van ix – xv schele p.  

Item van Maillard de Peckere over den pacht van drie ghemeten landts onder elst ende 

meersch inde prochie  van Bertene, ghezeyt Garonde, van Baefmesse xvc lxxvij daer tijde 

jaer van ix – xx pond p.  

Item ’t straetken tusschen thuus van Jacob van Lovelde ende Jan van Daele, breet vijff 

voeten ende lanck ix roeden, es vut pachte ende ghesloct omme t’schuwen van dangiere – dus 

hier voor memorie.  

Folio 5  

Item ontfaen van Jacob Debergh filius Jacobs over tghebruuck ende pacht van de 

hommelhove ten Zwynlande, groot een half ghemet oft daerontrent, ghevallen te Baefmesse 

lxxvij dezes tiste jaer van is naer ’t bewys van de pachtbrief van de xvde october lxxv – v 

pond p.  

Item van de wedwe van Goossen de Vriese over den pacht van de caulchierechten vande 

voorleden jaere, borghe ende principael Pieter Christiaen – xvi pond x schele parisis.  

Item van Paschier Wyts over den pacht van de oppersten overdraeghe metgaders vi ghemet 

landts daermede ghaende dezes es t’vde jaer van ix, ghevallen te Baefmesse lxxvij – xxiiij 

pond p.  

Item t’straetken tusschen thuus van Cornelis De Schottere ende de wedewe van Pieter 

Vramboudt es vut pachte ende by haer betemmert op ’t verband van passagie, naer 

dordonnantcie van xvij de october lxxv – dus hier voor memorie. 

Item ontfaen van Jan Vlamynck over den pacht vande stede erfve onder zyn assecot ter zyde 

van de watermuelen en speye over te Baefmesse lxxvij – xv schele p.  

Een ‘assecot’ is volgens De Boo hetzelfde als een ‘orsekot’ = een gebouw waarin 

molenstenen om graan te malen of heiblokken om olie te slaan, bewogen worden door een 

paard dat in een cirkel gedurig rondgaat. Ook wel rossekot of peerdekot geheten.  

Item de partie van lande groot metter dreve ende de waterpit vijftich roeden ligghende jeghens 

‘tgoedt van Lauwreyns de Groote anden muelenpit te vooren bewoont by Pieter de Vooghd, 

en alsnu ghelaeten ten behouve van de bryckerie – es vut pachte – nyet  

Item Pieter Christiaen, pachter van de stedeboeten en heift dit jaer gheen betaelynghen 

ghedaen – dus hier van memorie 

De somme van de ontfanck beloopt ijx lxix pond xix schele parisis 
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Folio 6 

 
 
Ander ontfanck van vutstaenden ghelden wanaff mijn eerw heere den abt van St. 

Bertins als werelicke heere vanden stede ontfanct deene helft ende de stede d’ander helft  

 

Van bastaerden ghoeden en es op tvoorseide jaer nyet ghevallen ofte ontfanghen dus alhier – 

Nyet  
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Folio 7 

 
 

Ander ontfanck van diversche rechten ende imposten diemen heft inde vrye jaermaerct  

 

Eerst ontfanck van de rechten van de lakenen op de halle – xxxviij pond p. 

Item van Christiaen van Beveren meitere van de lakenen int ghasthuus – iiij pond v deniers 

p.  

Item van Jaspar Pels over ’t recht van laeckenen in ’t gasthuis – ix pond parisis ij schele xi 

deniers 

Item van Cornelius van Maerle, meitere van laeckene op de halle – Liij schele ix deniers 

Item van Clays Begier over trecht vande tol ter beestenmaerct dezes tijde jaer van vi – L 

schele p.  

Item van Willem Millecamp over den pacht van de stederechten in clein lynwaetmaerckt – iij 

pond parisis 

Item van de gasthuusmeesters over ’t recht van de craemheure – iij pond parisis  

Ij de somme van de ontfanck beloopt lxi pond vij schele i denier p.  
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Folio 8  

 
 

Ander ontfanck van d’assijzen van wijnen, azijn ende ghebranden wijn, wanaff men 

ontfanct ij schele parisis van elcke stoop wijns, xvj schele parisis van elcken amborghen 

tonne azijn ende viij schele parisis van elcken stoop ghebranden wijn, by vergaderynghe 

onder de gaugie ende contrerolleurschap vande stede  

 

Eerst ontfaen van de wijnassyze vanden voorseide jaere boven alle affpreterynghe naer 

tbewijs vanden gaugie van Mahieu van Valleye daertoe gheeedt, blyckende byder 

rectifficatie van Caerle de Schottere, contrerolleur, al conforme den ontfanckbouck van de 

voornoemde tresorier de contrerolle van de voornoemde Schottere de somme van – vij c pond 

xi schele  

Item van azijn assyze van de voorseide jaere, naer vutwyzen vande voornoemde gaugie ende 

contrerolle – de somme van – xxxv pond iiij schele p.  

Item van de  assyze van de ghebranden wijne tvoorseide jaer ghepacht by Hilarius van West 

– de somme van xxxvj pond p.  

Iijde somme van ontfanck beloopt viij c xxi pond x schele p.  
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Folio 9 

 
 

Ander ontfanck van bierassyze wanaff men ontfanct x schele parisis van elcke tonne 

cleen bier houdende lxiiij stoopen –  

xiiij schele parisis van elcke tonne dobbel bier xx schele parisis – 

xx schele parisis van elcke tonne inckel queite ende crabbelaere –  

xxx schele parisis van elcke tonne dobbel queite vijff pondt bier – houdende als vooren 

ende andere groote inlandtsche bieren naer advenante van huerlieden prys,  

metghaders xl schele van elcke tonne ynghels bier, welcke assyze byden tresorier 

ghecollecteert wert onder de contrerolle van de stede.  
 

Ontfaen van de assyze van alle de bieren ghesleten op tvoorseide jaer naer tbewijs van de 

ontfanckbouck van de voorseide tresorier ende de contrerolle, eerst van meester Jacob 

vanden Doene, ende naer zyn aflyvigheyd van Caerle de Schottere, boven alle 

affpreterynghe van de billetten – ghedaen byden voornoemde gaugier, blyckende byder 

certifficatie van de voornoemde Caerle de Schottere, contrerolleur, de somme van – iiij m vij 

c lxiiij pond xij schele parisis.  

Iiijde somme van ontfanck beloopt als boven iiij m vij c lxiiij pond xij schele parisis.  
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Folio 10 

 
 

Ander ontfanck van issuen van alle de ghoedinghen der stede toeghecommen by 

versterfvenesse ofte vervremdynghe buuten de stede ende cuere wanaff men ontfanct 

den xde penninck vut crachte  van eeuwich octroy ende privilegie onder de tauxatie, 

moderatie ende grootynghe zo vanden wet als van de tresorier,  contrerolleur, 

pensionnaris ende deellieden naer vuytwysen van ‘tregister van isswuen rustende ter 

greffie.  
 

Heift ontfanghen van Jan de Nuwelaere over dissuwe van de ghoede by hem ghedeelt ten 

sterfhuuze van de huusvrauwe van Jan Deconynck ghetauxeert by deellieden ende greffier 

onder de cautie van Gheleyn de Conynck den ijde october lxxvij – xxxix pond x schele p.  

Item van Maillaerd Maerten aeldynck ten zelve sterfhuuze onder de cautie van Staes de 

Bouck ende Clays Regier – xxxv pond iiij schele p.  

Item van Adriaen van Heede als borghe over meester Pieter Borry, aeldynck ter sterfhuuze 

van meester Aernoudt Borry zynen vadere ten xde october xvc xxvij – xxxij pond p.  

Item van Jan van Blues over derffve van zijne ghoedynghen ghemodereert byden wet als 

vervremder metter woonste den xij de october lxxvij – xxxvi pond p.  

Item van Jacob Beque over de tweede helft van de issuwe van Marie zijne dochtere wedewe 

van Jaques Baerdts vervremdt by huwelicke van meester Andries vande Clyte, poortere van 

de Sint Winnocx bertghe, ghevallen den 1
ste

 september lxxvij – cxx pond p.  

Item van Jan Quadghebuer fillius Lauwers als borghe over Caerle Quaghebuer over 

derffve van ghoedynghe byden zelve Caerle ghedeelt ten sterffhuuze van Hansken de weeze 

van Jacob Quaghebuer ghetauxeert by deellieden ende pensionnaris den xvden october xvc 

lxxvij – x pond x schele p.  

Item van Jan Quadghebeur filius Jans als borghe over Jan de Mol aeldynck ten zelven 

sterfhuuze – xxvij schele p.  

Item van Ghelein van de Maerle als borghe  over derffve van de ghoedynghen ghedeelt by 

Clays Gillis ten sterffhuuze van Andries Gillis zijnen vaedere ghetauxeert by deellieden ende 

greffier den xxsten october lxxvij – lx pond p.  

Item van de zelve over derffve van de generale aeldynghen vande zelve sterffhuuze ter cause 

van zeker vervremde ghoedynghen ghetauxeert als boven – xij pond p.  

Folio 11 

Item van Pieter Melis over dissuwe  vande ghoedinghen van Jacob de Reckenmaekere 

vervremt vanden cuere ende ghemodereert byden burghmeester ende tresorier contrerolleur 

ende tresorier den xxiijde november lxxvij – c ij pond p.  

Item van Jan vande Zoole over de tweede helft van derffve van zijne ghoedynghen ghevallen 

thalf maerte lxxviij – xxxvj pond p.  
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Item van Gheleyn Geulx als borghe ende principael over Jan Marcelis filius Pauwels 

aeldynck int sterffhuus van Janneken de wedewe van Pieter Tribone, ghetauxeert by 

deellieden ende greffier den vi den in november xxvij – c xxvij pond iiij schele p.  

Item van Jaspar Huughe als borghe over Willem Geulx, aeldynck ter zelfver sterffhuuze 

ghelde – c xxvij pond iiij schele p.  

Item van Christiaen de Nuwelaere filius Joos als borghe ende principael over Loyse de 

dochtere van Thomas van Reyny, poorteresse van Ypre, over dissuwe van de ghoede by haer 

ghedeelt ten sterffhuuse van Christiaen de voornoemd vaedere ghetauweert by deellieden 

ende greffier den iiijde nnovember xvc lxxvij – ij c xlix pond p. 

Item van Jan de Wyntere over derffve van zijne ghoedynghen als gheworden vremde 

ghetauxeert by de tresorier ende contrerolleur te betaelen te Coudt Ypremaerct  - borghe 

Caerle de Conynck den iijden januari xvc lxxviiij – xxvij pond p.  

Item van Jacob Hondschoote als borghe ende principael over daeldynghen van twyff van 

Frans Godschaclk ghetauxeert by de tresorier ende contrerolleur den viden in maerte xvc 

lxxviij – l schel i denier parisis  

Item van Jan Thooris ende dander aeldynghen van de steffhuuze van Maeyken de dochtere 

van Jan Thooris over disswue van de ghoede by hem aldaer ghedeelt ghetauxeert by 

deellieden den xxvj january lxxviij – xxiij pond p.  

Item van Eloy de Backere als borghe over daeldynghen van de wedewe van Gadifer 

Cauweren over derffve van de ghoedinghen ten zelver sterffhuuze ghedeelt ende ghetauxeert 

by deellieden den iijde aprilis xvc lxxviiij – xxv pond p.  

Item van Gillis Speleman ove dissuwe van zijne ghoedinghen als vremde ghemodereert 

byden wet den vide aprilis lxxviij – iiij pond x schele p.  

Folio 12 

Item van Ghelein Butstraen als borghe ende principaelover Ghadifer Vandemaerle over 

derffve van de ghoede by hem ghedeelt ten sterffhuuze van Frans vanden Maerle 

ghetauxeert by deellieden  

Ghetauweert by deellieden en den greffier den xxviijde in maerte lxxviij ende ghelicht vuter 

greffie bij namptissemente – iiiij xx xvj pond p.  

Item van Caerle de Waele ter causen van Mayeken Lancszweert zijn wyff aeldynck ter 

zelver sterffhuuze – lx pond p.  

Item van Caerle de Waele als borghe ende principael over Michiel Cavele ghetrauwet 

hebbende Magdaleene de dochter van Jacob Lanczweert aeldynck ten sterffhuuze van 

Christine Lamoots wedewe van  Frans vanden Maerle ghetauxeert als boven – lx pond p.  

Item van Cornelis van Bethleem als borghe ende principael over Lauwer van Opstaele ter 

cause van dissuwe van Collyncken zijne huusvrouwe bevonden ter rekenynghe van de 

weezen xvc lxxviij – vj pond p.  

Item van Jacob vande Peereboome als borghe ende principael over Pieter Bodaert over 

derffve van Jaquemyncken de dochter van Gillis van de Peereboome zijn wyff bevonden in 

de zelve rekeninghe van de weezen – iiij pond xvi schele p.  

Item van Passchier Wyts als borghe ende principael over Jan van Aelst ghetrauwet hebben 

Janneken de dochtere van Passchier Staelen bevonden ter voorseide weezerie – lx pond p.  

Item van Clays Meerlevede als borhge ende principael over Pieter Baelden getauxeert 

hebbende Margh doutste dochter van Mahieu de Puud, bevonden ter voorseide rekenynghe 

van de weezen den xxviijden aprilis – xxvij pond p.  

Item van Jaspar Huughe als borghe ende principael over Lauwers Mortier ter cause van de  

ghoede bij hem ghedeelt ten sterffhuuze van de dochter van Joris Mortier ghetauxeert by 

deellieden den ijde nin meye lxxviij – v pond viiij schel p.  
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Item van Gillis Craye als borghe ende principael over Frans van Achte zone ghetrauwet 

hebbende Adriaeneken de dochtere van de voornoemde Gillis Craye vervremt bevonden ter 

rekenynghe van de weezen den xvijde in meye lxxviij – iij pond p.  

Item van Jan van Bambeke over derffve van zijn ghoedynghe vervremdende tYpre by 

huwelicke ende ghemoedereert byden wet den xxvde in wedemaent lxxviij – c pond p.  

Folio13 

Item van Christiaen de Nuwelaere ove dissuwe van de ghoedynghen by hem ghedeelt ten 

sterffuuze van Matthijs de Nuwelaere op Andries zijn broedere ghetauxeert by deellieden 

den xxi se juny lxxviij – ix pond iij schele p.  

Item van Jooris de Nuwelaere aeldynck ten zelven sterffhuuze – ghelde – ix pond iiij schele 

p.  

Item van Christiaen Waermoes cause uxoris aeldynck ten zelven sterffhuuze – ix pond iij 

schele p.  

Item van Caerle Willems over Caerle zijnen zone van issuwe van zijn ghoedinghen vervremt 

den ijden july lxxviij – xiiij pond p.  

Item van Jooris Willems filius Caerle over dissuwe van zijne ghoedinghen vervremdende by 

huwelicke ende ghetauxeert by den tresorier ende contrerolleur den xxste september xxviij – 

xiiij pond p.  

Item van Sanders de Haene over hem ende zijne mede aeldynghen over dissuwe van de 

ghoedinghen by hemlieden ghedeelt ten sterffhuuze van de huusvrouwe van Jan Haezebaert 

ghetauxeert van de deellieden den xxijden september xxviij – vi pond vij schele p.  

Item van Jooris Verbaeys ove dissuwe van zijne ghoedynghen als vervremt tYpre 

ghemodereert by den wet den iijde augusti xvc lxxviij – xx iiij pond p.  

 

Vde somme van ontfanck beloopt xvi c lxiiij pond ix schele ij deniers parisis  
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Folio 14  

 
 

Ander ontfanck van extraordinaire incommen baeten ende proffiten  

 

 

Segt ontfaen van Caerle de Conynck over de pracht van de heerlicke coopdaeghen deser 

stede ghevallen den eersten in wedemaent laetsleden dezes tweeden jaer van drien de somme 

van – lxix pond p. 

  

Vi de somme van ontfanck beloopt lxx pond parisis  

 

De totale somme van de ontfanck beloopt vij m vi c l pond xij schel iiij 

deniers  
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Folio 15  

 
Vutgheven ende betaelynghe ghedaen jeghens de voorscreven ontfanck  

 

Alvooren betaelinghe ghedaen byden voornoemde tresorier van erfvelicke ende 

losselicke renten metgaders van octroyen, cheinsen ende pachten ghevallen binnen den 

voorseide jaere  

 

Eerst betaelt de  kerckemeester van St. Jans van onderhalff vierendeels landts in twee 

parcheelen ter Coppernolle over de Baefmesse lxxvij dezes tviijde jaer van thiene iij pond 

ghemynck iij schele over den xden penninck blijft – lxij schele p.  

Item Chaerles de Waeghemaekere ontfanghere van de heere van Ogyes over de cheyns 

vande erfve onder de huusynghe ten nedersten overdraeghe ghevallen te Baefmesse lxxvij vi 

pond van twee gansen tsjaers ghevallen den iste augustui xxviij van een spynt haevre 

voormaels ghevallen den viden december xxvj schel megaders van de pacht van xij ghemeten 

ix roeden landts ghevallen ten voorseide baefmesse xx iiij xx xvi pond i schele parisis c iiij 

pond xv schel dezes tvijde jaer van neghen ghemynct ix pond xij schel parisis vut de helft van 

de xde penninck blijft – iiij xx xv pond iij schele  

Item den ontfanghere int hoff van de renten bevonden te baefmesse lxxvij  - xi schele p.  

Item de vooghden van Magdaleene over twee halfve jaerrenten ghevallen te kersmesse ende 

Sint Jansmesse – lastleden viij pond ghemynck den xden penninck – blijft vij pond x schele p.  

Item dheer Jacob Meesschaert priestere als ontfangher vanden ghilde van de heilighen 

sacrament te Sint Bertins over een jaer losrente ghevallen te Kersmesse ende Sint-Jansmesse 

laestleden c lviij pond x schele vi deniers parisis ghemynck xv pond xvij schel parisis over 

den xden penninck, blijft – c xlij pond xi deniers  

Item den ontfanghere van Westvlaenderen ove de recognitie van de octroye van de ordinaire 

assyzen vanden stede ter cause vande voorseide jaere – iiij c pond parisis  

Item  den zelve ontfanghere twee acquiten van betaelinghe van de voorseide octroye by twee 

halff jaeren telckens xij schele compt – xxiiij schele p.  

Item mijn heere den proost vande stede over gheldelicke recognitie van de octroye toegestaen 

mijn eerweerde heere den abt van Sint Bertins als weerlicke heere van de stede – de somme 

van iiij c pond parisis  

Folio 16  

Item den zelven proost van erfvelicke renten ghevallen te Baefmesse xxvij – vk pond xviij 

schel v deniers p.  

Item Jan de Moor ontfangher van de commandeur van Caesteren over een jaer rente 

ghevallen te kersmesse lxxvij – iij pond parisis  
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Item Jan van Heede, ontfangher van de transport van Vlaenderen toebehoorende de prince 

van Condé over te baefmesse lxxvij – v pond parisis  

Over t’acquit van de zelve beaelinghe ghegheven den zelve ontfangher – xij schele p.  

Item de moedere van de gasthuuse over de huere van de ghasthuuspoorte daermen svrijdaechs 

houdt de vlasmarkt, ghevallen den xide december  – 4 pond parisis  

Item Christiaen Baes voor pachtere van de lande daer de theghelrye vanden stede op staet by 

hem ghepacht jeghens de dochtere van Willem de Zelverre, gehvallen te Baefmesse lxxvij – 

is pond parisis  

Item Gheleyn Staessen over de pacht vanden erfve daermen deerde van de teghelrie vut delft 

ghevallen te baefmesse lxxvij xij pond ghemynck xij schele over den xden penninck blijft – xi 

pond xiij schele p.  

Item den ontfanghere int hoff over een erfvelicke grondrente op thuus ende erfve van de 

schoole opden Overdam xx schele v deniers metgaders i schele iiij deniers over van een 

brandtwech ghevallen te baefmesse lxxvij tsaemen – xxi schel parsiis 

Item de beleeders van de ghilde van Sint Jans over een jaer erfvelicke rente ligghende op 

derfve van de voorseide schoole ghevallen te baefmesse lxxvij – xxxij  

Item Willem Blieck pachter van de tweeden overdraeghe over ’t bedienen van tzelve 

overdraech ghevallen thalff maerte lxxvij naer tbewijs van de pachtbrieff – reste tjaer xxviij 

par acquict van de xiijde october lxxviij – xxiiij pond parisis  

Item betaelt Gregorius Cloribus over Jacob Maerten ontfangher van mijn heere van 

Duunen over den erfvelycken cheyns van xiij pond parisis sjaers van de landen ten nedersten 

overdraeghe tlaetste jaer van vijfven ghevallen te baefmesse lxxvij lx pond ghemynct iiij pond 

parisis over den xden penninck  van de jaere lxviiij ende den helft van de vden penninck van 

de jaere 78 en 77 blijft den vijde december 77 – lvij pond parisis 

Item betaelt de dischmeester van Sinte Bertins over derfve ende catheilen van de stede int 

ghervelgat xviiij pond parisis ghemynct xvij schele van den xde penninck metghaders is pond 

xv schele betaelt by Jan Ghyzelbrecht over zijn advenant naer raete van tyden blyft zuver – 

vij pond vij schele parisis 

 

De iste somme van betaelinghe bedraecht xi c iiij xx pond xix schel i denier parisis   

 



 

 

15 

Folio 17 

 
Ander betaelinghe van pensioenen ende gaigen  

 

Eerst betaelt myn eerweerde den proost als commissaris St. Luucx daeghe – xxxvi pond p.  

Item dheer Willem Baroen, cappellaen van de wet over de wetmesse bij hem ghedaen 

swondaeghs den saterdaeghe binnen den voorseide jaere – xvi pond p.  

Item den bailliu ende ampman over hunder bevelen van de zelve jaere elck xxiiij schele compt 

– xlviij schele p.  

Item Loys Makeblyde, burghemeester van de commune over zijn pensioen – xxx pond p.  

Item Jooris van de Ghoosteene burghemeester vande wet over zijn pensioen – vj pond p.  

Item burghemeesters ende scepenen over de quartieren van huerlieder berecht lxvi pond p.  

Over de caemere boeken xij pond 

Over thooren van de rekeninghe van kercken, cappellen, disch ende ’t gasthuus xlviiij schele 

en de over twaelff dynghedaeghen te vi pond xij schele daechts – lxxx pond iiij schele 

tsaemen  

Totaal – x lix pond xij schele p.  

Item den pensionnaris over zijn pensioen van de voorseide jaere – xl pond p.  

Item Joos Denys de tresorier van de zelve jaere over zijn pensioen – lxxi pond p.  

Item de twaelff raeden van de zelve jaere over huerlieder gaigen elck xl  schele comt – xxiiij 

pond p.  

Item paisierders van de zelfste jaere over de vier quartieren van huerlieder berecht – xxi pond 

p.  

Item meester Joos de Cat, docteur in medicijn over zijn pensioen – lxxij pond p.  

Item meester Maillard Triboul, schoolmeester over de vier quartieren van zijn pensioen – ij c 

pond parisis. 

Item Frans Philips duerwaerdere vanden wet over zijn pensioen van dezen jaere xviij pond 

vut tluijden de wetschelle, werckclocke ende winderoen xlij pond ende over tcuisschen van de 

camere i schele tsaemen – lx pond vi schele p.  

Item Jaspar Philips  als messagier van de stede over zijn pensioen van de zelven jaere – xvi 

pond p.  

Item Mahieu van de Valleye over zijn pensioen als gaugierder van de wijnen xxiiij pond 

ende iiij pond over tgaugieren van de vutlandsche bieren tsaemen – xxviij pond p.  

Folio 18 

Item Clays van Westbrouck over zijn pensioen als meester temmerman van de stede xij 

pond over tbewaeren van de speyen xl schele ende over tsluuten van de baillen xxiij schel 

tsaemen – xv pond iiij schele  

Item Michiel Quaghebuer als yckere vande stede over zijn pensioen – vi pond p.  

Item Nicasen van de Peerboome bezorgere van de clockslach over zijn pensioen – xxxvj 

pond p.  

Item beede d’ommeloopers voorsitters, ghebieders vande waeke over huerlieden pensioen 

elck xl schele compt – iiij pond p.  

Item meester Pieter Coucke advocaet voor de stede inden raet van Vlaenderen over zijn 

pensioen – vi pond p.  

Item item Ollivier Meyne procureur voor de stede inden zelve raedt over ghelicke pensioen – 

vi pond p.  
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Item meester Gheeraerdt Baervoedt, chirurgien over de stede dissche ende gasthuus voor 

tderde van lx pond pensioens blijven daerdoor twee derde deelen ten laste vande voorseide 

disch ende gasthuus, compt over tderde van de stede – xx pond p.  

Item meester Boudewijn Ysaerdt zanckmeester van Sint bertins over twaelff maenden 

pensioens ghevallen den laedsten wedemaent – xxxvi pond p.  

Item Ollivier Begune, organist St. Bertins over de vier quartieren van zijn pensioen ghevallen 

den laetsten september – xxxvi pond p.  

Item Jacob de Haene over zijn gaigie van tcuusschen van de visschemaert hem betaelt by 

vier quartieren sjaers – xx pond p.  

 

Ijde somme van betaelinghe bedraecht ixc lxviij pond x schele parisis  
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Folio 19 

 
Ander betaelynghe ghedaen inde vrije jaermaercte  

 

Eerst betaelt de vier schalmeiers van te spelen op St. Bertins tor – xviij pond p.  

Item Cornelis vanden Maerle over ’t meten van laekenen op de halle – xl schele p.  

Item Christiaen van Beveren over tmeten van de laekenen int ghasthuus – xij schele p.  

Item Frans Philips over thelpen van de tresorier op de halle – xij schele p.  

Item Jaspar Philips over den ontfanck van de stederechten int ghasthuus – xij schele p.  

Item de moedere van de gasthuuze over tstaen van de lakenen int ghasthuus – xvj schele p.  

Item de dienaers van de heere over ’t convoyeren van de baillu ende ampman in de zelve 

jaermaerckt – xij pond iiij schele p.  

Item den pensionnaris over tschryven van de saulfconduyten van de zelve jaermaerck – vj 

pond p.  

Item den messagier over tdraeghen van de zelve saulfconduiten – vi pond p.  

Item beede de burghmeesters over tbeschicken van de craemen elck xx schele comt – xl 

schele 

Item Willem Millecamp ende Jacob Boy over tbewaeren van de lakenen opde halle – elck x 

schel compt – xx schele p.  

 

Iij de somme van betaelinghe beloopt xliiij pond xvi schel parisis  
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Folio 20  

 
 

Ander betaelinghe van zaeken ende lasten ordinaire  

 

Eerst betaelt tjonc wijff int hoff te Wynghelde Sint Lucxdaeghe lxxvij – xij schele p.  

 

Item den poortier aldaer ten zelven daeghe – xi schele p.  

Item Christiaen van de Ameele over de theeringhe tzyn huuze ghedaen bij tcollegie vande 

wet met mijn heere den proost ende ander daertoe ghemoet, daerinne begrepen den noenmael 

en tbancquet – avondmaele al tjaer gherekent naer tbewijs van de billette van xix copies – c ij 

pond vi schele  

Item de dienaeren van de wet over huerlieder ghecostumeerden stoop wijns ten zelve 

maeltijde elck xvi schele compt – xlviij schele p.  

Item de bierwerckers vanden stede heurlieder in hooftcleede ghegeven te Baefmesse, 

Paesschen ende St. Jansmesse telckent xx schele compt – iij pond p.  

Item de dienaers van de heere over tconvoyeren vande wet ter processie vande 

sacramentsdaeghe ende ommeghanghe – xvj schele p.  

Item Gillis Clays over viij tortsen elcke van twee pond was te xx schele tpondt ende iij schele 

elcke schacht omme de processien van sacramentsdaeghe ende ommeganghe wanaff de viere 

zijn beschickt te Sint Bertins, twee  tonse vrauwe ende twee Ste. Jans tsaemen – xvij pond iiij 

schele p.  

Item Caerle van Waereghem over elff hoykens van iiij pond viij schel  tstack ende elff paer 

handtschoen van viiij schele tpaer, voor mijn heere den proost, bailliu, amman, 

burghmeesters, beede voorschepenen, pensionnaris, tresorier, cappellaen ende duerwaerdre 

van de wet te sacramentsdaeghe naer costume taemen – xvj pond xvj schele p.  

Item over den coop van een verschen zalm ghezonden anden prelaet ende couvent van Sint 

Bertins voor Paesschen laedtsleden naer costume – xix pond ij schele 

Item Jaspar Philips over tdraeghen van de zelve zalm te Sint Bertins par billet – iiij pond p.  

Item mijnheere den proost, bailliu, ampman ende burghmeesters, elck iij pond  

beede voorschepen, pensionnaris, tresorier ende capellaen elck xl schele  

den duerwaerdere van den camere xx schele over huerleiden portie inden verschen zalm dit 

jaer nyet ghecocht – xxvi pond p.  

folio 21  

Item de ghebroeders van Sint Jooris ghilde van xxij xxiij dixaimerdaeghen te xviij schel 

parisis elcken dach gevallen te meye laedtsleden – xxi pond xij schele p.  

Item de ghebroeders van Sint Sebastiaens ghilde over ghelycke dixaimerdaeghen te xij 

schele parisis elcken dach ghevallen als boven – xiiij pond viij schele p.  

Item de ghebroeders van Sint Andries ghilde over tzelve op billet – xiiij pond viij schele p. 

Item over tjaerghetijde van de ghoede lieden ghebleven inden dienst van de prince datmen 

jaerlicx doet svrijdaechs naer Paesschen, den pasteur xvj schele ,diakene ende subdiakene 

elck iij schele, de costere met luiden xx schele, de kynderen iij schele, de clapere van tgroote 

staen te stellen viij schele – van broode ende wijn ij schele i denier – comt sjaers – lv schele vi 

deniers p.  

Item Gillis Claeys van vier ponden was omme tzelve inde ghetijden te xx schele tpondt – iiij 

pond 
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Item Jan Deveren over de voorseede costen ghedaen tzijnen huuze by tcollegie van de wet 

tswondaeghs naer rekenynghe van de weezen par billet van onderrekenynghe van de xix den 

september xxviij – c vij pond xiiij schele p.  

Item betaelt de voornoemde vanden wet, te wetene bailiu, ampman, burghmeesters, 

schepenen, pensionnaris ende tresorier over huerlieden vacatien ter zelver rekenynghe van de 

weezen by dat d’ordinaire maeltijden nyet ghehouden hebben gheweist duer de dierste van de 

spijse ende dranck elck iiij pond tjaers de drie cnaepen elck vanden wet elck xlviij schele – 

comt tsaemen – lxxi pond iiij schele p.  

Item Jacob Schevele hebbende gheweist refectiemeester van de stede ten voorleden jaere 

over zijn ordinairen dienst xxiiij pond ende over zijne extraordinaire vacatien xvj pond tsjers 

par billet van tauxatie van de wet ende de raedt – xl pond p.  

Item Gregoris Cloribus hebbende gheweist contrerolleur vande zelve voirleden jaere over 

zijn ordinaire gaige xxiiij pond metgaders iiij pond over den toesicht ten indoene de verteren 

van de wijnen in voldoenynghe van de nyeuwen statuute i schele bij tonne taux van wetten 

ende raeden – xxvij pond p  

Item den pensionnaris ende tresorier over tmaeken van de jeghenwoordighe rekeninghe de 

recht ordinaire – xxiiij pond 

Item over tverteerde in maken van de zelve rekeninghe – vi pond p.  

Item de voornoemde pensionnaris over tscryven van de zelve rekeninghe in ‘twee volumen by 

tauxe van de commissaris wet ende raedt – xviij pond p.  

Item den commissaris over het contrerolleren van de zelve rekeninghe – xij pond p.  

Item dofficieren van de hooghe loyen over een jaer gaugie ghevallen Ste. Luuxdaeghe lxxviij 

naer costume  - xxxix pond p.  

Item de terminarissen van de vier ordenen over huerlieden ommeganck ghelost op tghemeente 

met ghelde  - elck iiij pond xvj schele ghevallen Sint Jansmesse midsomers lxviiij tsaemen – 

xix pond iiij schele p.  

Item de drie conynghen van de drie ghilden en hebben dit jaer gheen gaigen ontfanghen by 

datter gheen gaeyen van eeren gheschooten en zijn – dus hier voor – memorie 

Item Anceel Sobele over tcloppen vande sermoen clocke ten voirleden vastene – xxiij schele 

p.  

 

Iiijde somme van vutgaeven beloopt xi c xl pond ij schele parisis  
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Folio 23  

 
 

Andere betaelinghe van cleedinghe van de wet ende cnaepen vanden wet  

Eerst betaelt Pieter Peike over neghen halfve roo lyste Bertins daermede de wet van de 

voorseide jaere ghecleet es gheweist  naer tbewijs van de acquicte vande ijde september 

lxxviij – xc lviij pond p.  

Item betaelt Gheleyn Tryssensone over ses ellen drie quarten fluweel te xi pond parisis delle 

omme de linten vande wet blyckende by acquict van de vide in wedemaent lxxviij – lxxiiij 

pond v schele 

Item over de lakenen waermede den clerck van de berechte ende drie cnaepen vanden wet dit 

jaer ghecleet hebben gheweist blyckende by vier acquicten elck van xix pond  - lxxvj pond  

 

Vde somme van vutgheven beloopt xvc viiij schel v deniers parisis  
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Folio 24  

Ander betaelynghe van de present wijnen te xxiiij schele parisis te canne 

 
 

Eerst betaelt mijn heere den proost over alle de wijnen hem ghepresenteert ordinairelick ten 

daeghen van de heilighe sacraments ende ommeghanghe ende Ste. Luucx metgaders over alle 

de pretatien van wijne ghedaen den religieusen ende de officieren van de convente van Sinte 

bertins alhier ter proostrie ghecommen naer tbewijs van de billette van de voornoemde proost 

in daten vande xxde october lxxvij te voorleden jaere in ghelde tekenynghe ghebracht – lij 

pond xvj schele p.  

Item Charles Billaert over vier cannen wijns ghepresenteert den bailliu ende tresorier van 

Belle ghedeputeert ande wet alhier over versaemder handt te voorziene jeghens de roverie 

vande volghende plaetsen metgaders twee cannen wijns ghepresenteert meester Pieter 

Broeders greffier van Steenvoorde – tsaemen ses cannen den vijden december xvc lxxvij – 

vij pond iiij schele p.  

Item den zelven over de presentatie van in wyne ghedaen mijne heer meester Maercx 

Dhertoghe ende meester Pieter van Steelandt, commissarissen van de raede in Vlaenderen, 

hebbende alhier ghedaen zeker enqueste jeghens den ghedeporteerden bailliu Linde par billet 

van den xde january lxxviiij – xiiij pond p.  

Item Christiaen van Ameele over vier cannen wijns ghepresenteeert joncheer Charles 

Lottin ende meester Chaerles Blomme ghedeputeerden van de lande van Vuernamacht par 

billet van de xvden february xvc lxxviij – iiij pond xvi schele p.  

Item mattijs Thielen over vier cannen wijns ghepresenteert Niclaes de la Croix, 

ghecommitteert tot opscryven van de soldaten metgaders ander vier cannen wyns 

ghepresenteert den pensionaris van Brugghe ghedeputeert met brieven anden wet alhier tzy 

acht cannen par billet vande xvden februari xxviiij – ix pond xij schele p.  

Item den lieutenant van compagnie van mijn heere van Beveury over se scannen wijns hem 

ghepresenteert den xxvi in maerte xvc lxxviij – vij pond iiij schele p.  

Item Philip Billaert over twee cannen wyns ghepresenteert den commis vande imposte par 

billet van de xxviij de aprilis lxxviij – xlviij schele p.  

Item meester Hendrick Gijzelbrecht ende Christiaen Staessen, ridders van den heilighen 

lande over vier cannen wijns hemlieden ghepresenteert ten processie vande ommeghanghe par 

billet van de xden in hoymaent lxxviiij – iiij pond xvi schele p.  

Folio 25  

Item Charles Billaert over drie cannen wijns ghepresenteert meester Pieter van Steelandt, 

raedt ende commisaris van Vlaenderen par billet van den xden in hoymaendt lxxviij – iiij 

pond xij schele 

Item dezelve Billaert over drie cannen wijns ghepresenteert Charles van Steelandt 

ontfangher van de generale middelen van Brugghe metgaders twee cannen wyns 

ghepresenteert een scepen van Brugghe tzy vijff cannen par billet vande xijden augusti lxxviij 

– vj pond p.  

Item den zelven Billaert over drie cannen wyns ghepresenteert de ghedeputeerde van Belle 

par billet vn de xvij de augusti – iiij pond xij schele p.  

Item Christiaen Rogier over ses cannen wyns ghepresenteert mijn heere van Wasmes 

ghecommitteert van de staten van Arthois metgaders twee cannen wyns ghepresenteert  
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Mijn heere van Bimille tsij acht canne par billet van de xijden augusti xvc lxxviij – ix pond xij 

schele p.  

Item Joncheer Jan van Pottelberghe commissaris van de stede van Ghendt over se scannen 

wijns hem ghepresenteert op billet van de iijde septebmer xvc lxxviij – vij pond iiij schele p.  

Item Philips Billaert over twee cannen wijns ghepresenteert de ghedeputeerde van Belle alhier 

vachierende over te hebben asystentie van vituraille par billet van den xvden september xxviij 

– xlviiij schele p.  

Item Gillis Clays over twaelff cannen wyns ghepresenteert in specie den deken, drie 

pasteuren, de religieusen van St. Jans ende van de  ghasthuuze te sacramentsdaeghe ende 

ommeghanghe commende vierentwintich stoopen ten pryse van xxx schele parisis den stoop – 

compt op billet van acquicte – xxxvj pond p.  

Item Jan Diemerey over vier cannen wyns ghepresenteert de ghedeputeerde van Nyeukercke 

metgaders vijff cannen wyns ghepresenteert metgaders vijff cannen wijns ghepresenteert de 

ghedeputeerde van Ypre alhier besonghierende in zekere instrument by laste van de 

gouverneur van Ypre tzy neghen cannen op billet van de ijde meye xxviij – x pond xvi schele  

Item Jan Deveren over de presentatie ghedaen in theerynghe de ghelde presenterende van 

draperie van Nyeukercke par biallet van de xide january – ix pond vij schele item de 

voorseide Jan Deveren over xi stoopen en halff madeire wijn te xxxiiij schele de stoop 

metgaders een stoop Orleans alle ghehaelt in Sint-Jooris int presenteren van 3 

ghecommitteerden der stede van Ypre vanden casselrie van Waestene par billet vanden xden 

februari – xij pond ix schele p.  

 

Vide somme van betaelinghe bedraecht ij c iij pond xij schele parisis  
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Folio 27  

 
Ander betaelinghen van de voyagien van den wet, de wetene van burghmeesters, 

scpeneen ende pensionnaris.  

 

Eerst betaelt den burghmeesters van de commune ende den pensionaris up de tauxatie van een 

dagh tYpre an ’t college van de wet, ter oirzake van de nieuwen heesch gheconcipieert by de 

generaele staeten op billet vanden eersten october lxxvij – iiij pond xij schele parisis  

Item den burghmeester van de commune ende voorschepen over de vacatie van een dagh 

tYpre consulterende zeker different tusschen die van binnen ende buuten baillien iij pond xij 

schele met verschot van iiij pond in advysen tsaemen par billet van viijde october xvc lxxvij – 

vij pond xij schele parisis. 

Item Jan Godduid, scepen over de vacatie van ses daeghen te Ghendt; an advocaeten 

ghezonden by tcollege van de wet, xiiij pond viij schele parisis met tverschot van viij pond 

parisis van twee advisen van vier advodaten  tsamen – xxij pond viij schele parisis 

Item den zelve Godduid over de vacatie van neghen daeghen te Brugghe anden otnfangher 

van de xden penning ende beweghen de penning ande vier leden by vorme van leeninghe op 

billet van de xxde augusti lxxvij- ten voorleden jaere ende in gheen rekenynghe ghebracht – 

xxi pond iij schele parisis.  

Item den voornoemde Godduid, schepen ende Pieter Everaerdt, ontfangher van de xde 

penning over de vacatie van neghen daeghen te Brugghe an die vander wet ter oirzake van de 

voorseyde xden penning elck xxi pond xij schele comt tsamen op billet van de vde december 

lxxvij – xliiij pond iiij schele parisis.  

Item Jan Daeten ende Jan Godduid, scepen over de vacatien van drie daeghen an mijnheere 

van de convente van Ste. – Bertins communicqueren zeker affairen van de opcommende 

troubelen elck vij pond viiij schele comt tsamen par billet van de xviiij february lxxviij – xiij 

pond viiij schele parisis.  

Item Loys Makeblyde, burghmeerster van de commune ovder de vacatien van xv daeghen te 

Ghendt aldaer ghedeputeert over te instrueren zeker procureur ende te consulteren andere 

diverssche met advocaten par billet van de xxiste february – xxxvi pond parisis  

Item den greffier van den wet voor de vacatien van xxxiij daeghen in ’t zelve voyaige metter 

burghmeester van de commune over d’instructie van de processen ende andere occupatie par 

billet van tauxe vanden wet van de xxiste februari lxxviiij – lxxix pond iiij schele parisis.  

Item Loys Makeblyde, burghmeester ende Gregoris Cloribus, scepen, over de vacatien van 

xij daeghen te Brugghe ter vergaederinghe vande leden, steden ende casselrien van 

Vlaenderen by den hove gheconvoyeert elck xxviij pond  xvi schele tsamen par billet vanden 

iste maerte – lvij pond xij schele parisis  

Folio 28 

Item Loys Makeblyde, burghmeester over de vacatie van xiij daeghen te Ste. Omaers ten 

blyde incomste van de prelaet van Marolles ghecooren heere van Ste. – Bertins par billet 

van de xxiiij de aprilis lxxviiij – xxxi pond iiij schele parisis. 

Item den greffier van de stede over tzelve metten voornoemde burghmeester ven de commune 

par billet van de zelve daeghe ghelick – xxxi pond iiij schele parisis. 

Item den burghmeester van de commune over de vacatien van drie daeghen tYpre in 

zunderlinghe affairen vanden stede – v pond viij schel parisis. 
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Item Jan Daeten, scepen over de vacatien van vij daeghen te Ste-Omaers anden prelaet van 

Marolles over zunderlynghe affairen van de stede xvj pond xvj schele metghaders derthein 

daeghen ’t Antwerpen anden zelve heere met briefven van de convente van Ste-Bertins ende 

van de wet alhier xxxj pond iiij schele parisis met noch twee daeghen te Berghen Ste. 

Winnocx an mijn heere van Dossay – vij pond iiij schele tsamen op billet vande xvjde in 

meye – lv pond iiij schele parisis. 

Itgem den voornoemde Daeten over de vacatien van twee daeghen te Renynghelst anden 

sergeant van mijn heere van Reunry iiij pond xxij schele met verschot van iij pond iij schele 

parisis – ander drie daeghen te Roedtbrugghe ende Ste-Omaers an mijn heere van Marolles 

over te doen vertrecken de voorseide compagnie vij pond iiij schele metgaders drie distincte 

daeghen tYpre anden souverain general ende een dach te Wytschaete gheldende vij pond iiij 

schele tsamen op billet vande xvde meye – xxij poond iij schele parisis.  

Item Boudewyn Drieulx, voorschepen over de vacatien van een dagh te Roetsbrugghe xxxvj 

schel ende Jan Godduid, scepen, twee daeghen aldaer anden sergeant van de compagnie 

mijneheere van Reunry – iij pond ij schele tsamen op billet van de xvij meye – v pond viij 

schele parisis.  

Item den voornoemde voorschepen over de vacatien van eenen dach tYpre ter oirzake vande 

ontfanck van de generale middelen – xxxvj schele met verschot van xxiiij schele tsamen op 

billet van de laedsten in meye – iij pond parisis. 

Item den greffier van de stede over de vacatien van twee distincte daeghen tYpre an die van 

den wet over zunderlinghe communicatien op billet van de xijde in de wedemaent – iiij pond 

xij schele parisis.  

Item den burghmeester van de commune over de vacatien van twee distincte daeghen tYpre 

onderzouckende de interpretatie op de lyste van de generale middelen nopende tdraeghen van 

fluweel ende syden laken – iij pond xij schele met verschot van xxxvi schele tsamen op billet 

van de xxvi ste in wedemaendt up viij schele parisis. 

Item Jan Daeten, scepen over vacatien van xiiij daeghen d’Antwerpen int hoff vande saeyen 

deser stede, met een dach te Curtrycke; over anderen dach te Hondschoote par billet van den 

xxiij de metten bailly generael vervolghende tzeghel in de hoymaendt – xviij pond parisis  

Folio 29  

Item den burghmeester van de wet ende den greffier over de vacatien van twee daeghen tYpre 

an de commissarissen van Ghendt elck iiij pond xij schele; Jan Wyts ende Pieter 

Eeveraerdt, raeden, elck een dach van tzelve ter cause van de presche elck xxxvj schele 

tsamen op billet van de xxix in hoymaendt – x pond xvi schele parisis. 

Item Jacob Beque, bailliu over de vacatien van vier distincte daeghen tYpre ande wet ende 

commissarissen van Ghendt op billet van de viijde augussti – vij pond iiij schele parisis.  

Item Gregoris Cloribus, scepen over de vacatien van een dach te Hondschoote, 

onderhoorende de lasten op de saeyen aldaer metghaders een dacht tYpre metten bailliu an de 

commissarissen van Ghendt par billet van den viij de augusti – iiij pond iiij schele parisis.  

Item Jooris van de Ghoorsteene, burghmeesters, ende de greffier over de vacatien van vier 

daeehgen tYpre opgeroupen voor de comissarissen van Ghendt omme te anhoren haeren 

vertooch met alle ander steden van WestVlaenderen- elck ix pond xij schele tsamen op billet 

vande viijde augusti xvc lxxviij – xix pond iiij schele parisis.  

Item Loys Maeckeblyde ende Jan Daeten, scepene, over de vacatie van xxi daghen in ’t 

hoff, hebbende vervolgt ende vercreghen octroy van de saeyen, met de vacatie te Ryssel 

ende ’t registreren van de zelfde octroy – elck l pond viiij schele – tsamen par billet den viij 

de augusti 78 - c pond parisis, xvi schele parisis.  

Item de voornoemde Jan Daeten over de vacatie van xvij daghen te St. Omaers, Curtrycke, 

Ypre, ter oirzaecke van ’t voorseyde octroy ende anddre occupatien op billet vande viijde 

augusti lxxviij - – xl pond parisis xvi schele  
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Item Jan Daeten, scepene over de vacatien van thien daeghen dAntwerpen int hoff, te peerde, 

om myn heere van Marolles aldaer ghedeputeert omme zunderlinghe affairen daerinne 

begrepen de peerdthuere ende de peysteringhe al tsamen op billet van de xviij den september 

lxxviij – xxxiiij pond vi schele parisis.  

 

 
Vijde somme van d’vutgheven beloopt vij c i schele ix deniers parisis  

 

Folio 30 – Nihil  
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Folio 31  

 
Andere betaelynghe van boden  ende messagiers van de wet  

 

Eerst betaelt Jaspar Philip over de vacatie van drie daeghen te Bruxelle ende Mechelen 

vervolghende besloten letteren anden raedt int hoof met verschot van xiij schele parisis 

tsamen op billet vande xxden november lxxvij – vj pond xviij schele parisis. 

Item den zelve over de vacatien tot Rexpoe, onderhoudende de claer van de clockslach in 

Bergambacht metghaders over de vermaeninghe van diversche insetenen tot leenghelde 

tsamen par billet van de vden december lxxvij – iiij pond parisis. 

Item den voornoemde Jaspar over de vacatien van viiij daeghen te Brugghe metten 

burghmeester van de commune op billet van den iiij den maerte – viij pond parisis. 

Item Frans Philip over de vacatien van is daeghen te Ste- Omaers met ghedeputeerde vande 

stede par billet van de xxviij de april – ix pond parisis.  

Item Jaspar Philip, messagier over de vacatie van elff daeghen dAntwerpen int hoff met 

ghedeputeerde van de stede xi pond parisis metghaders twee daeghen Ste. Omaers met 

brieven anden bailliu generael van Ste. Bertins tsamen par billet vanden iste augusti – xv pond 

xvi schele parsisis 

Item den zelve messagier over de vacatien van drie daeghen tYpre met ghedeputeerde van de 

stede an de commissarissen van Ghendt par billet van den iiijden september - iiij pond  

 

Viijde somme van betaelinghe beloopt lx pond iiij schele parisis  
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Folio 32  

 
 

Ander betaelinghe ghedaen ande reparatie van de caulchien ende ander wercken binnen 

den port  

 

Eerst betaelt Mahieu van Valleye van tmaeken van een boom ende vyff houpen inde sloote 

van Michiel Haeghebaert omme t’ycken van te maeken par billet van de refectiemeester van 

de xijde october lxxvij – xv schele 

Item Jan Wyts van de coope van iijc eecken plancken par billet van de vijde october 77 – xxij 

pon x schele 

Item Jan Wyts van coope van anderee iijc plancken ten behouve vande stede op billet van de 

zelve daeghe ghelt – xxij pond x schele 

Item Jacob Chier over vier daeghen te reyen inden schipvaert par billet vande xij october 

lxxvij – xlviiij schele parisis .  

Item Michiel Haeghebaert over tmaeken van vier nieuwe stehers om de carsaybayen xl 

schel, metghaeders xij schele van een slot ende sleutele voor de loyers par billet tsamen lij 

schele parisis. 

Item Jan Bory over tvoeren van plancken in tstedehuus par billet van de xiiijde october lxxvij 

– xl schele parisis  

Item Corneel Sobele ghevrocht hebbende an een busse tSt. Bertins par billet – x schele p.  

Item Jan Wyts van coope van hondert eecken plancken par billet van de xiiij de october – vij 

pond x schele parisis 

Item Willem Bruneel over de leeveringhe van zijn cogge over te landen een riviere par billet 

van de xxde november – xv schele parisis 

Item Jan van Houcke vutghaders recht hebbende in een schietreep ende anders par billet – L 

schele  

Item Hendrick Decmaeck over tverghaederen van hondert caulchiesteen par billet – xxv 

schele 

Item Anthoine de Wailly over de leeveringhe van lc xxv fasscheelen over de tauxuteurs 

vande vden penning op billet van de xiijde december – lv schele parisis   

Item Gueraerdt van Nieupweghe over tmaeken van diverssche stehers ende munten voor de 

loye op billet van de xvde december –xv pond xix schele parisis  

Item Clays van Westbrouck over zijn derde drie daeghen en half werckens an de baillien 

vande stede par billet – vij pond vij schele parisis. 

Item Gheleyn Babelaere over tsleypen van een stake ten  Crombecqstraete par billet – vij 

schele parisis.  

Item Michiel Haeghebaert over de leveringhe van een ijseren valle den ….  

in dElssenbrugghestraete met ander ijserwerck op billet van de xxde december – vi pon v 

schel parisis 

Item Michiel Ravele over tvoerren van fascheelen in de vierschaere par billet – xx schele 

parisis. 

Item Frans Philip over tlegghen van fasscheelen inde vierschaere par billet – xvi schele 

parisis  
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Item Gillis vande walle over een yckynch zeezaut par billet van de iiijde january – vij pond 

parisis 

Item Jacob Lippin over de leveringhe van ghelicke zeezaut par billet van de xden lauwe – vi 

pond parisis 

Item Jacob Bette ende Corneel Verzuydt, schippers van twee yckinghe zeezaut ende anders 

par billet – xv pond parisis  

Item Gueraerdt van Nieupweghe over de leveringhe van munten stekers ende tanghen voor 

de loye par billet van xxvde lauwe – vij pond ij schele parisis 

Item Michiel Ravele over tvoeen van c fascheelen voor de tauxcuteru vande vde penning par 

billet xiij schele parisis 

Item Hendrik de Cuack over tversmyten van een yckinch zaudts ter vercoope paer billet – 

xiij schele parisis.  

Item Caerle Pert scheippere van een yckynch zauts den iste sporcle – vij pond parisis 

Item Michiel Haeghebaert over de lvernghe van naghels, cramen, sleutels ende ander 

yserwerck par billet van de iijde sprocle – v pond i schele parisis. 

Item Jan Cavele over de leeverynghe van een yckinch zeezaut par billet – vij pond parisis. 

Item Jan Wyts over de leveringhe van ij c xvi voeten en half eecken palncken den xxvde in 

sporcle 78 – xvi pond iiij schele iiij deniers parisis.  

Item Frans Philip over tassen van ses voeren houdts in de vierschaere den laedsten february 

78 – xxiiij schele parisis. 

Item Maillaerd Baes over de leveringhe van een hondert forneel den iste marty – vi pond 

parisis.  

Item Frans Keerne ove de leveringhe van l fasscheelen over de voorseide tauxuteurs den iste 

marty – v pond parisis 

Item Corneel Sobele over tsmyten van de sneeu vuten voye tSte-Bertins ende ander werck 

den iiijde marty – xij schele parisis 

Item Gleleyn Babelaere over tvoeren van fasscheelen an de voorseyde tauxuteurs den vijde 

maerty par billet – x schele parisis.  

Folio 34  

Item Maillaerd de Ruddere over de leeveringhe van ic fascheelen voor de wet op billet van 

den isde marty – x pond parisis 

Item Frans Christiaen over de leveringhe van ijc xvi voeten en half plancken op billet van 

den xden marty – xvi pond iiij schel x deniers parisis. 

Item Joos Dagevaert, schippere , over de lveringhe van een yckinge zauts den xxijde marty – 

vij pond iiij schele parisis. 

Item Jan de Zoole over de leveringhe van xx beerien calck den xviijde marty – xij pond 

parisis.  

Item Jan de Puudt over topdraeghen van tvoorschreven calck par billet – vij schele parisis. 

Item Pieter de Craeck over tgaderen van ic lxxvi caulchiesteenen par billet van de xix marty 

– xliiij schele parisis. 

Item Clays van Westbrouck over zijn derde vijf daeghen an tstedewerck op billet van de 

xxiste marty – x pond x schele parisis. 

Item Clays Nurdt, schippere over de leveringhe van een yckynghe zeezaudts den xxijde 

maerty lxxviij – vij pond iiij schele parisis. 

Item Gheroom de Meersseman, schippere over tbrynghen van een duust doublet caulchie 

steen den xxiiij maerty – iij ond xij schele parisis.  

Item Jan de Puud met zijn complicen over tlossen van de zelve steene par billet – vij schele 

parisis  

Item Jan Robrecht over de leveringhe van doublet steen par  billet – viij pond parisis 

Item Jacob Salomon over tlossen van een duust doublet par billet – iiij schel parisis.  
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Item Jan Wyts over de leveringhe van iij c een voedt plancken den xxxde maerty – xxij pon 

xi schele vj deniers parisis. 

Item Michiel van de Driessche over de leveringhe van abeelbert almen reghels ende ander 

werck voor de stede par billet – v pond parisis.  

Item Gheleyn Deroo over tschoonmaeken van de halle den ixden april – xij schele parisis. 

Item Frans Stelle over de leveringhe van doublet steen par billet den xiste april – lxvij pond 

xiiij schele parisis.  

Item Jan Struve over zijn derde ende diendere een dach werckens ande Ghervelghatbrugghe 

den xxijde meye – iiij pond ij schele.  

Item Gueraerdt van Niepweghe over tmaken van een nieuwe stilt grootste ende handschoe 

ende ander werck voro de loye par billet van de xxviste in meye – iij pond viij schele parisis.  

Item Gheleyn Babelaere over tvoeren van greys ende calck voorden stellage – billet – xiiij 

schele parisis.  

Folio 35 

Item Corneel Sobele met zyn complicen over zeker werck ande groote clocke paar billet – xx 

schele parisis  

Item Michiel Haeghebaert over tvermaken van de clippele van de groote clocke met ander 

werck den xxxsten in meye – viij pond viij schele parisis.  

Item Willem Verschoote over tvoeren van steenen ter Ghervelgatbrugghe den xisten in 

wedemaendt – x schele parisis. 

Item Mahieu vande Valleye over de leveringh van een cuupe par billet – x schele parisis.  

Item Anthoon Dervailly over de leveringhe van plantsoenen omme de caulchie te te 

verponden par billet – iij pond x schele parisis.  

Item Jacob Salomon op zijn  werck van caulchien paer billet – iij pond parisis.  

Item den zelve van caulchieden by den zwylande den iste in hoymaendt xxvij – v pond 

parisis.  

Item Joos Schouteten cnape vande caulchiemaekere par billet – xviij schele parisis.  

Item Gheleyn Babelaere over tvoeren van diverssche houtte den viden july – xliiij schele 

parisis 

Item Clais van Westbrouck over zijn derde ghewrocht te hebben inde Watoestrate par billet 

van de zelve daeghe – iiij pond iiij schele parisis.  

Item Frans van Lovelde over tschilderen van tvaentken van de carroywaeghen – vi schele 

parisis.  

Item Jacob Salomon met zijn diendere van caulchieden de Watoestraete par billet – vij pond 

parisis. 

Item Gheleyn Babelaere over tleveren van zavele ter voorseide Watoestraete den xijde in 

hoymaendt – xxviij schele parisis.  

Item Hendrick Decaech over tgraeven van caulchiesteen par billet – xliij schele is deniers 

parisis. 

Item Gheleyn Babelaere over tvoeren van zeezaut ende plantsoen ter Watoestraete den 

eersten hoymaent – xl schele parisis.  

Item Anthone de Wailly over de leveringhe van xl plantsoen par billet – vi pond parisis.  

Item Michiel Haeghebaert over tmaeken van een ijzeren 

… ende vaentken omme tcarroy vande 

stede par billet – xx schele parisis.  

Item Clays van Westbrouck met zijn zone over een dach werckens ter voorseide 

Watoestraete den xxiijden hoyemaendt – xxiiij schele parisis.  

Item Jacob Salomon met zijn diender van caulchieden ter voorseide watoestraete ende 

casselstraete par billet – vij pond viij schele parisis.  
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Item Gillis Dobbele van coope van plantsoen par billet – xlviiij schele parisis.  

Folio 36  

Item Gheleyn Babelaere over tvoeren van zeezaut aen de caulchie ter Watoestraete par billet 

– xxiiij schele parisis.  

Item den zelven over tzelve den iste ougst lxxviij par billet – xl schele parisis.  

Item Jacob Salomon van caulchieden met zijn dinedere ter voroseide Watoestraete par billet 

van den iste augusti – vij pond parisis.  

Item den zelve over ghelicke werck op billet van viiijde in ougst ghelick – vij pond parisis.  

Item den zelve over tgzelve den xiiij sten ougst par billet – vi pond parisis. 

Item Claysvan Westbrouck zijn derde over tstellen van de sauvegarde ten vutcante vande 

Heerstraeten vande cuere – den xvde augusti – vij pond x schele parisis.  

Item Gheleyn Babelaere van tvoeren van de staecken van de saulvegaerde ten vutcante vande 

cuere par billet – xxiiij schele parisis.  

Item Jacob Salomon over tcaulschieden van Ste. Bertins  kerckhoff par billet van de xxijde 

augusti – vi pond parisis. 

Item den zelven Salomon over ghecaulchiet te hebben ter Watoestraeten met zijn diender 

ghelick – vi pond parisis.  

Item Frans Philip over tlegghen van ses voeren houdts ter vierschaere par billet – xxiiij 

schele parisis.  

Item Michiel Haeghebaert over de leveringhe van xxxi pond naghels den xxvij ougst – iiij 

pond xiiij schele parisis 

Item Ghelein Babelaere van ses voeren zeezauts te Watoestraete ende anders par billet – 

xxviiij schele parisis.  

Item Corneel Sobele over tweeren van de steenen vut Sint Jans vyvere ende ander werck den 

xxxden augusti – xiiij schele parisis. 

Item Gheleyn Babelaere over tvoeren van diverssche houtte, steen ende zaut ter 

Watoestraete, vierschaere ende stedehuus par billet van de xxxde augusti – iiij pond xvi schele 

parisis.  

Item Frans van Lovelde over tschilderen van de saulvegarden ghestelt ten vutencante van de 

cuere den iijde september – vij pond x schele parisis.  

Item Jan Bory de jonghe over tleveren van steen par billet – xvij schele parisis.  

Item Clays van Westbrouck zijn derde over ghewrocht thebben ende vier daeghen naer 

tbewys van billette den vijde september – vij pond iiij schele parisis.  

Folio 37  

Item Gheleyn Babelaere over tvoeren van zeezaut ende steen te Watoestraete den vijden 

september lxxviij – xxxvi schele parisis.  

Item Corneel van Losvelde over tmaken van vijff berden omme de saulvegarden vande stede 

den xijde semptember – xxvi schele parisis.  

Item Staes Melant over ghevrocht thebbene an doirloge ende yzeren clyncke, roede ende 

ander werck par billet – v pond vi schele parisis 

Item Gheleyn Babelaere over toveren van zeezaut, steen ende plantsoen den xxiste 

september lxxviij – xl schele parisis.  

Item Maximiliaen de Jonghe over de leveringhe van een steert van een jucs ende een 

swynghel par billet – x  schele parisis.  

 

Ixde somme van de betaelinghen bedraecht vc ix pond xij schele iiij deniers parisis.  
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Folio 38  

 
Ander betaelinghe ghedaen van reparatien van de schipvaert ende ander wercken 

buuten bailen  

 

Eerst betaelt Jan Vanhoucke coordedraeyer van de leveringhe van een nyeuwe speyereep ten 

nedersten overdraeghe par billet van den viijden october lxxvij – iiij pond x schele parisis.  

Item Lampsen Clays ende Pierken van Westbrouck over twee daeghen werckens ter 

Coppernolle den xijde october 77 – iiij pond iiij schele parisis 

Item de zelve over drie daeghen wercken ter oppersten overdraeghe per billet van de xix 

october lxxvij – vj pond vi schele parisis. 

Item de zelve Westbrouck over diversche daeghen werckens ande slethoutten ende wielen 

ende speye ten nedersten overdraeghe par billet van de iste november 77 – viij pond viij 

schele parisis.  

Item Jaocb Maes over drie daeghen werckens anden houvers van de schipvaert par billet – 

xxx schele parisis.  

Item Clays Lamxsen ende Pierken van Westbrouccx over drie daeghen werckens op de 

houve den xviiij november – vi pond vi schele parisis. 

Item de zelve Westbroucx te Clynckenboombrugghe ende elders par billet van de 

xxiste december – viiij pond xvij schele parisis.  

Item Joris de Brune over zijn zich ghedolven thebbende anden schipvaert par billet van de 

isten in lauwe – viij pond viiij schele parisis.  

Item den voornoemde Westbroucx over twee daeghen werckens ten oppersten ende ’t ijde 

overdraeghe den iij den in lauwe – iiij pond iiij schele parisis. 

Item dezelve Westbroucx over drie daeghen werckens ter Coppernolle ende ten opprsten 

overdraeghe den xden in lauwe – vj den january – xiiij pond xiij schele vi deneirs parisis.  

Item den zleve ghevrocht thebben met zijn cnaepe twee daeghen ten oppersten overdraeghe 

anden stryck ende wyntreep den xvsten in sporcle – l schele parisis.  

Item de voornoemde temmerlieden over drie daeghen werckens ten nedersten overdraeghe 

ende hoochbrugghe par billet – vj pond vj schele parisis.  

Item Jan Willemse, schippere over tvoeren van diverssche besleghen houtten ende plancken 

ter hoochbrugghe ende die te vermaeken den xixde in sporcle – xxvj schele parisis.  

Folio 39 

Item Michel Haeghebaert over de leveringhe van xxxij pond naghels voor de voorseide 

brugghe met ander yzerwerck ter Coppernolle op billet van den isten in maerete 78 – vij pond 

x schele parisis.  

Item de voornoemde temmerlieden over vijff daeghen en halff werckens ter hooghbrugghe 

metsgaders een dach aldaer op billet van den ijde in amerte – xij pond xix schele parisis.  

Item de zelve over vijff daeghen wercken an ’t schiettewiel ter nedersten overdraeghe ende 

twee daeghen ter Coppernolle an ‘tplanquet den ix den maerty – x pond x schele parisis.  

Item Jan van Houke over de leveringhe van een stryck ten oppersten overdraeghe, een ander 

om de wetschelle ende twee ter Coppernolle – tsamen par billet – xviij pond parisis.  

Item de zelve temmerlieden over drie daeghen werckens an de slethoutten ter Coppernolle den 

xxvijde marty – vi pond vi schele parisis.  
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Item de zelve over vier daeghen werckens ten zelver overdraeghe par billet van de xxiiij de 

augusti 78 – viij pond viij schele parisis.  

Item betaelt de zelve temmerlieden met Corneel Meerlevede over vijff daeghen wercken an 

’t slet ter Coppernolle op billet van de xiiij de september 78 – xij pond parisis.  

Item Jooris de Brune over zijn derde te delfven by de roede ten oppersten overdraeghe den 

xxiste september – vi pond parisis.  

Item Cornelis Meerlevede over gheholpen thebbene Jooris de Brune int bedelf van de spriet 

by de roede ten oppersten overdraeghe par billet van de xxviij ste september 78 – xi pond 

parisis. 

Item betaelt Jan vander Vest over dmeerssche refectien by hem ghedaen ten nedersten 

overdraeghe metsghaders ten woonhuuze ende speye met  leveringhe van diversschen 

yserwerck – naer dvytwysen vande billette van de refectiemeester van de jaere xvc lxxv ten 

voorleden ajer in gheen rekeninghe ghebracht op billet vuter camere van den xx november 

lxxvij – ic xxvij pond xiij schele parisis.  

 

Xde somme van vuytgheven bedraeght iiij c vi pond iiij schele vij deniers parisis.  
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Folio 40  

 
 

Andere betaelinghen van zaken ende lasten extraordinaiere 

 

Eerst betaelt Corneel Sobele over tusschen van de vier schapenmaerken ende halle den xijden 

october 77 – xxiiij schele parisis.  

Item Pieter van Burcques over trecht van de nyeuwe imposten opde wet laekenen van de 

voorgaende jare by hem verschooten par billet van den xijden novembris lxxvij – xlviij pond 

xvj schele parisis. 

Item den ampman van de stede by hem verschooten in zaken vande stede iiij pond viij schele 

met een overloot in zijn wetlaeken van xl schele tsamen par billet vanden xden october – v 

pond viij schele parisis.  

Item de ghedeputeerde van den wet ende raedt over verschoten penninghen voor de stede te 

Mechelen inden grooten raedt metghaders te Ghendt ende elders vervolghende liquidatie van 

de penninghen tusschen die van buuten end binnen, op billet vande xden october lxxvij – 

lxviij pond xij schele parisis.  

Item dofficieren van den hooghe loye over tloyen vande wetlaekenen van de voorleden jaer vj 

pond – de cnaepe xx schele ende voor tweghen xiiij schele – tsamen op billet vande xijde 

october – vij pond xiiij schele parisis.  

Item Christoffle du Bureau over de leverynghe van twee manden omme daerinne te 

bewaeren de pampieren van den camere in de greffie den xix de octobre – xx schele parisis. 

Item Joos vande Cloene over de schaede ende interest by hem ghedoocht duer thouden van 

dammunitie van de garnizoene tzynen huuze by opostille op requeste van den xxiste october – 

ix pond parisis.  

Item Jan Vander Haeghe over tdoodtslaen van eender vergoeden hondt par billet – iiij schele 

parisis.  

Item Joos Denys als hebbende gheweist ontfangher van de xxste penning over zijnen 

ghoetwillighen aerbeyt, moyte ende cost ghedreghen ende ghedoocht ter cause van zijne 

innynghe midts vervallende van sallaris van de vier tauxateurs hem toegheleyt by wet ende 

raedt op requeste van de viijde in meye – lxxij pond parisis.  

Item Boudewyn Driulx, Pieter Everaerdt, Joos Denys ende Pieter Ellieul over haerlieden 

vacatien int redresseren van de quoyden van den xde penning van de jaere lxxvij par billet van 

de xxxde october – viij pond parisis.  

Folio 41 

Item broeder Lieven, prior van de Augustynen buuten Ypere, hem toegheleyt in zoetynghe 

van zijn huushuere als terminaris by appostille op requeste van de xiijde november – xij pond 

parisis.  

Item musicienen voor St. –Bertins hemlieden toegheleyt ter recreatie van de daeghe van 

huerlieder patronesse by appostille op requeste van de xxiste november – x pond parisis.  

Item Frans Philip over de vermaeninghe van tgenerael ghemeente buuten ende binnen tot 

leeninghe omme de vier leden slandts par billet van de voorseide daeghe – v pond parisis.  

Item Philip Billaert over de prestatien in theeringhe ghedaen de ghedeputeerde van Brugghe, 

Belle ende andere omme zunderlinghe communicatie metter wet te drie stonden al tsamen 

gherekent par billet van de xijde december – xxi pond vi schele parisis  
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Item Hilarius van West over tverschot van brieven van Brugghe ende van twee copien van 

de commisse van de reformatie vercregehn by de ghedeporteerde dienaeren deser  stede par 

billet van de ixde decembper – xl schele parisis. 

Item Caerle Maerten over zijn aerbeydt, cost ende diligentie ghedaen ende ghesupporteert int 

opbrynghen van de sayen ende grogreynen binnen deser stede hem toegheleyt by wet ende 

redt par apostille op requeste van de xiijde december – lxxij pond parisis.  

Item Frans Keerne over de leverynghe van ijc fascheelen par billet van de refectiemeester 

van de xvij de december – xx pond parisis. 

Item den zelve over de leveringhe van L fascheelen omme de tauxcuteurs van de vden 

penning by ghelicke billet – v pond parisis.  

Item Jan Hauwen over tbesclach van de blasoene van mijn heere van St. Bertins naer zijn 

vutvaert metghaders een schabellebanck voor tbuffet vande camere tsamen par billet van de 

viijste january – v pond xij schele parisis. 

Item Willem Millecamp ende Gheraert de Conynck over twechleeden van een schamel 

vrauwe, cranck van zinnen tot Herzeele met haere mondtcost tsamen op billet van de viijde 

january – xl schele parisis.  

Item Philip Billaert over tderde van de verteerde costen van de commissarissen van de raede 

hebben ghebesoigneert int proces van Pieter van Linde verdreghen bailliu par billet van de 

xde january – xxiiij pond.  

Folio 42  

Item Anthoon Demaes over diveerssche voyagien bij hem ghedaen inde voirleden jaeren te 

Ghendt ende elders mete verschot van ghelde al tsamen gherekent par billet van de xden 

january – lv pond ij schele parisis.  

Item Christiaen van Beveren over tremboursen van de xde penning van de wynghelde van 

de pacht vanden elle by hem verschooten int jaer lxxvj par billet van den xden january – vi 

pond parisis.  

Item Ollivier Meyne procureur inden raedt van Vlaenderne over zijne vacatien alhier, 

beleeden van de enqueste jeghens Pieter van de Linde hem ghetauxeert by de comissarissen 

van de raede den vijden january – lxv pond parisis.  

Item Frans de Brier over de presentatie in ghelde hem ghedaen byden wet over zeker 

vriendschap der stede ghedaen ende voor bekendt salvechierende de somme van – xij pond 

parisis.  

Item meester Frans van Straceele hem toegheleyt by apostille op requeste als musicien den 

xxvden xiijde january – vj pond parisis 

Item Gheleyn Deroo over tdoodtslaen van eenen quaden hondt den xxvide in lauwe – iiij 

schele parisis.  

Item Frans Keerne over de leveringhe van li fascheelen over tauxuteurs van de vde penning 

par billet van de xxviiij lauwe – v pond ij schele parisis.  

Item Adriaen Proventier over tluyden ter processie genereale tOnse Vrauwen par billet van 

de xxixde january – viij schele parisis.  

Item Maillard Baers over de leveringhe van houwe omme de wet ende de voorseide 

tauxateurs den xijde in sporcle – xij pond parisis.  

Item Philip Billault over de presentatie in wyne ende theercosten ghedaen an de 

ghedeputeerde van Ypre metghaders mijn heere van Hollebeque, hoochbailliy vanden stede 

en casselrye van Belle, den bailliu van de zale ende den hoochbailliu van de stede ende 

casselrye van Waestene daerinne begrepen de cost van huerlieden peerden in ghetaele van xv 

par billet vande xvijde februari – lxix pond parisis.  

Item Willem Millecamp over de vacatien van x daeghen te Ghendt aldaer ghesonden andre 

ghedeputeerden van de stede en elders par billet van de zelve daeghe – xi pond parisis.  
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Item Corneel Sobele over tluyden vande processie generale by cause van de hove met ander 

werck in vierschaere – xiiij schele parisis.  

Folio 43  

Item den burghemeester van de commune ende Gregoris Cloribus, scepene over de 

montcost van de messagier int voyaige van Brugghe ter vergaderinghe vande staten van 

vlaenderen den tijt van xij daeghen met tverschot van vi pond i schele van copien anghaende 

tghebesoignierde aldaer tsamen op billet van den iste maerte – xiiij pond v schele parisis.  

Item meestere Pieter Coucke advocat voor de stede inde raedt van Vlaenderen over de 

tachterheydt van zijne diensten ende sallarissen tot ende met den jaere lxxvi naevolghende 

zijnen staet par billet vande vide in maerte – lxxix pond xij schele parisis.  

Item Ollivier Meyne, procureur voor de stede inden zelve raedt over ghelicke tacherheyd van 

dienste, sallaris ende verleydt ghelt voor ghelycken tyt hebbende veele goet de jaeren lxxvij 

ende lxxviij – xlviij pond xiiij schele parisis.  

Item Jaspar Philip, messagier over de vacatien van xxv daeghen te Ghendt ende elders 

metghaders ghedeputeerde van den stede par billet van de vijde maerty – xl pond parisis.  

Item den burghmeester van de commune  ende greffier over tverschot voor hemlieden 

ghedaen voor de stede te Ghendt int consulteren van diverssche processen met advocaten ende 

ander costen par billet van de viiij de in maerte – xxvj pond v schele parisis.  

Item de vier tauxuteurs van de vde penning van de jaere lxxvij van huerlieden extraordinaire 

costen gheldaen int maeken van de quoyeren meet huerlieden diligentie bij tauxatie op billet 

van de  iijde in maerte – xxiiij pond parisis.  

Item Frans Philip over ’t vermaenen van diverssche proprietarissen ende pachters buuten 

ende binnen te commen by tauxateurs voorseid metghaeders den dienst hemlieden ghedaen 

par billet vande viij marty – x pond parisis.  

Item Christiaen van Ameele over tverteerde tzijnen huuze naer tbesteden vande wetlaekenen 

boven den lijffcoop par billet van den xxvi de marty – vij pond parisis.  

Item Anthoon Demaes over tvermaenynghe van diverssche personen by laste van de wet par 

billet – xxiij schele parisis.  

Folio 44 

Item Philip Billaert over de presentatie in wijne ende theerynghe ghedaen de ghedeputeerde 

van Ghendt an de wet van ’t ghemeente met besloten letteren par billet vande xxijde maerte – 

xxix pond viij schele parisis.  

Item Dierick van Dycke over tbeleet van soldaeten tot Watoe – x schele parisis.  

Item Lauwers Pilgrem doude over zijne assistentie ghedaen den refectiemeester ten incoope 

van de houtte omme de brycquerie par apostille op requeste van de xxvijse in maerte – v pond 

parisis. 

Item Broeder Jan Hossaert, religieux vande predicheeren tYpre over tpreken vande vastene 

xxx pond, over de passie vj pond ende voorts over den loon van zijn debvoir xviij pond 

tsamen den iijde april – liiij pond parisis.   

Item een boode van Berghen brynghende expresse briefven van de wet aldaer den xijde paril – 

xxiiij schele parisis.  

Item Clays Christiaen over tvoeren van ses pionieren tot Brugghe par billet – xij pond 

parisis.  

Item Pieter Christiaen over de vacatien van drie daeghen te Berghe in affairen van de stede 

par billet van de xixde april – iiij pond parisis. 

Item Jan Noorman vut dalimentatie van xiiij pioniers in vanghenesse den xxide april – xlvj 

schele parisis.  

Item de officieren van de stede over tbeleeden van ses pionniers te Brugghen met drie 

dienaers ende costen van de pionniers tsamen par billet van de xxide april – xxiiij pond 

parisis.  
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Item Passchier Verhaeghe over tdoodtslaen van eender verghoeden hondt den xxiiijste april 

– iiij schele parisis.  

Item Jan Wyts ove de vacatien van vijff daeghen te Brugghe beweghende een partie van de 

vde penning van de jaere lxxvij met iij pond voor tvoeren van de zelve ghelde, tsamen – xv 

pond parisis.  

Item Hilarius van West over den coop van eender trommel voor de wachte den xxviij april – 

v pond xi schele parisis.  

Item den zelve over dmeerssche voyaigien eender bootschappen ghedaen tYpere metghaders 

tbrynghen van eender versschen zalm tsamen op billet – vi pond x  

Folio 45 

Item een cramer van Ypere over den coop van bleckmaten ten behouve van den wake - den 

vde in meie – xlvij schele parisis.  

Item Jan Hauwen over tmaeken van twee nieuwe laeden an twee handroers vanden stede den 

vijde in meye – lij schele parisis.  

Item Jan Noorman over een voyaige te Heerzeele by laste van de wet – xxi schele parisis.  

Item een messagier expres brynghende briefven met sentencie vuten raedt van Vlaenderen 

van de processen ghewonnen jeghens Pieter van Linden den xijde in meye – iiij pond parisis.  

Item Nicolaes de la Ville vut dexecutie van de wet over den xden ende vden penning den 

xijden in meye – vi pond parisis.  

Item den zelve over ander executie omme de betaelinghe vande vde penning van de jaere 

lxxvij den xxvijde in meye – iij pond parisis. 

Item Frans Philip over diverssche vermaeninghen ghedaen buuten en binnen omme 

d’inninghe van de vde penning iij pond vij schele metghaders Jaspar Philip over tzelve xxxvj 

pond tsamen par billet – v pond viij schele parisis.  

Item de ghilde van de Royaerts over een vel van huerlieder trommele te wachte ghescheurt 

par billet – xxiiij schele parisis.  

Item Staes Meylandt vut tcuusschen ende repareren van diverssche stedebussen par billet – 

iij pond parisis.  

Item Willem Denys over xxxij pond buscruut gheconsenteert de gheene schamel ghezellen te 

processie van sacramentsdaeghe par billet van de xxvij de in meye – xxxviij pond viij schele 

parisis.  

Item dofficieren vanden loye over tloyen vande laetste wetlaekenen vi pond de cnaepe xx 

schele voor tweghen xij schele tsamen par billet vande vde in wedemaent – vij pond xij schele 

parisis.  

Item Adriaen de Witte, duerwaerdere over zeker sommatie ende executie ghedaen ten laste 

van de wet ter instantie van Jacob Lodyck met Boudewijn Drieulx met huerlieder 

consorten, den xiijde wedemaent – vi pond parisis.  

Item Maerten de Waghemaekere over tdoodslaen van eenen quaeden hondt par billet – iiij 

schele parisis.  

Item Jan Wyts  over de vacatien van vijff daeghen te Brugghen met een deel van de vde 

penning ende iiij pond voorden voerman par billet van de xiiijde wedemaent tsamen – xv 

pond parisis.  

Folio 46 

Item Pieter van Ackere over de huere van twee peerden voor Jan Daeten ende den 

messagier ghedeputeert ten hove metten bailliu generaal van Sinte Bertins den tyt van xij 

daeghen te xxiiij schele elck peert sdaechs compt par billet van de iiijde in hoymaendt – xxviij 

pond xlj schele parisis.  

Item Lambrecht Mahareel over de ghemeene slandslieden van zeker costen ghetauxeert ten 

laste van die van binnen ende ten proffyte van die van buuten naer tbewys van de acte den 

xden in hoyemaent – xlij pond i schele parisis.  
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Item Dixmas Bocquillon over de copie van twee commissien bedient ten laste vande stede 

den xviiijde hoymaent – xxiiij schele parisis.  

Item de wedewe van Gillis Clays over diverssche wijnen thaeren huuze ghehaelt in tfesteren 

van diverssche commissarissen ende capiteinen par billet van de xixden hoymaent – xlv pond 

vi schele.  

Item Jan Daeten over de verteerde costen by hem ghedaen pmetter bailliu general zijn werde 

ten hoven omme tvercryghen van de zeghele van saeyen voor tghemeene vande stede naer 

tbewijs van de billette hier by ghevoucht daerinne begrepen de peisterynghe van vier peerden 

ende twee messagieren al tsamen den xxiijde in hoymaent – ij c ij pond vi schele parisis.  

Item een expres  brynghende de sauvegaerde van de archiduc Matthias voor de stede vut den 

hove den xxv in hoymaendt – xxiiij pond ij schele parisis.  

Item Michiel Longuespee over zeker stacken ende bewijsen bij hem ghelicht vuten greffie 

van Brugghe par billet – xx schele parisis.  

Item Caerle Maerten ove d leveringhe van een saye gheputeert mijn here van Marolles – 

xxxiiij pond iiij schele parisis.  

Item burghmeesters vanden wet ende greffier over de copien van zeker vertooghen ghedaen in 

ghescrifte by commissarissen van Ghendt tYpere met den montcost van de messagier tsamen 

par billet van de viiij augusti – liij schele parisis.  

Item Jan Daeten over tverschot by hem ghedaen voor de stede te Ryssele ende Curtrycke 

naer tverclaers van billette den ixde augusti – xxvj pond ix schele parisis.  

Item Clays Babelaere over de leveringhe van vier ellen en halff canevets over de 

peysterzacken van de carroye den xden augusti – xlv schele parisis.  

Item de werdane int schaek over de rekenynghe ghedaen by eender huissier met vijff 

wetbooden ende assistenten hebbende gheëxecuteert aldaer ende metterdaet die vanden wet 

omme betaelinghe van de vden penning van de jaere lxxvij par billet vande xxvide augusti – 

xxxvj pond parisis.  

Folio 47 

Item Nicasen van de Peerboome ende Ameel Sobele over de waeke ghehouden thebbene op 

St. – Bertins torre ende kercke – xxv nachten elck vj pond compt – xij pond parisis  

Item Fabrice Emanuel duerwaerdere over ghesondert thebben die van de wet te commen in 

vulderrekeninghe metten ontfangher generael van Westvlaenderen par billet – iiij pond xij 

schele parisis.  

Item Frans Beque over  tdoodtlsaen van eender quaden hondt den viiijde september – iiij 

schele parisis. 

Item Willem Millecamp over de vacatien van twee daeghen tSte. Omaers met brieven anden 

bailliu general van Ste. Bertins ende eender dach te Waestene onderhoorende de passaige van 

soldaeten par billet van de ixde september – iij pond parisis.  

Item Frans Philip de duerwaerder over diverssche diensten ende vermaenynghen van 

landslieden ghedaen by laste vanden wet den xxvijden september – iiij pnd parisis.  

Item Lieven van Orteghem capiteyn vande soldaeten hier op ghenomen hem gheputeert over 

zeker weldaet den xde september – xxvi pond xij schele parisis.  

Item Victor van Neufville ende Gheleyn Deconynck over haerlieden gaige van tonderwijsen 

vande kynderen ter zondachschoole voor een jaer vallende tSt. Jansmesse laedtsleden elck 

xlij pond compt iiij xx  iiij pond parisis.  

Item dommelopers voorziters over tvermaenen vande nachtwaeke vijff maenden – te vi pond 

de maendt comt by vijff billetten – xx pond parisis.  

Item Maerten Singiere trommelslaegher over tslaen vande tommele ter waeke van de 

ghemeente ende anders by ses billetten tsaemen x pond vj schele parisis.  

Item de gheselschepen ende ghemeende vanden stede hemlieden geputeert ter 

wapenschauwinghe by drie billetten tsamen – xxiiij pond parisis.  
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Item Mahieu de Groote ende Michiel Haeghebaert over de presentatie van den busschieters 

gheputeert tSacramentsdaeghe by twee billetten – xx pond parisis.  

Item Michiel Haeghebaert over twee tonnen biers gheputeert zelve ghezelschap tot haelen 

vande men (?) par billet – x pond parisis.  

Item Pieter van Heede over tmaken van vier peysterzacken over tcarroy xvj schele  - 

Christiaen Vlamynck over de costen van de beleeders van de zelve carroye ende t’inbyt 

vande leveraers costen van peerden ende anders viiij pond xiiij schele  - Gheroom Vaes van 

zeker yzerwerck omme tzelve carroy xxxvj schele  - Glaude Willemoot over tbeslach van de 

tonne – Helene Hoilde vasten ende ander yzerwerck over tzelve v pond x schele metghaders 

een lyffcoop van de zelve carroye jeghens Maillard Chier vij pond tsamen by vijff billetten – 

xxiij pond xvi schele parisis.  

Folio 48 

Item den greffier vande wet over xxxvj partien van issuen by hem gheregustreert blyckende 

byde zelve partien van ontfanghe hier vooren in rekeninghe ghebracht – xxi pond xij schele 

parisis  

Item een voerman hebbende ghevoert de ghedeputeerde van de wet tSt. Omaers anden prelaet 

van St. Omaers par billet van xxiiijde in meye lxxvj – xij pond parisis.  

Item Jan Deveren over twee tonnen biers gheputeert tgheselschap van Pamele 

tsacramentsdaeghe x pond metghaders xxv pond i schele over tverteerde ten lyffcoope van de 

wetlaekens van twee voorghaende jaeren by drie billeten tsamen – xxxv pond i schele.  

Item meester Pieter de Vrieze over diveerssche boucken ghelevert ter zondachschole aende 

parteyn ter greffie tsamen by twee billetten – xxv pond vi schele parisis.  

Item de wedewe Pieter Roelens over alle de keerssen ghelevert ten behouve vande 

nachtwaeke vande gendaermerie ende poortere op dhalle metghaders alle tpapier, pennen, 

inckten ende was ghelevert ter greffie, dresorie, conterrolle, tauxuteurs ende onfanghers vande 

vde penning al tsamen gherekent naer tbewijs van de quoyere van rekeninghe – c xxxi pond v 

schele ij deniers parisis.  

Item de drie overdrachmeesters over xxxvij cogghen van vissche ghelast te wyndene zonder 

betaelinghe ten ten  secourse van tghemeente te xxi schele de cogghe blyckende by xxxvij 

billetten – xxxviiij pond xvij schele parisis.  

Item alhier gherekent voor betaelinghe deene helft vande vde penninck op d’incommen van 

alle de pachte van de stede, naer tbewijs vande specifficatie by billette – xxxix pond iiij schele 

v deniers parisis.  

 

 



 

 

39 

Naervolghende zijn dextraordinaire costen van capiteinen ende soldaeten  

 

Betaelt Christiaen van Ameele, weert inden Hoorne over de verteerde costen tzijn huuze 

ghedaen by  diveerssche capiteynen ende soldaeten te peerde ende te voet ende tzynen 

herberghe ghezonden ter ontlastynghe van tschamel ghemeente naer tbewijs van vijff billetten 

– tsamen - lxxv pond xviij schele parisis.  

Item Christiaen Rogier weert inden Hert over ghelicke theerynghe van capiteynen en 

soldaten by vijff billetten tsamen – c xlix pond xi schele parisis.  

Item Matthijs Cogieken over tzelve by twee billetten – tsamen – xxiiij pond xi schele parisis. 

Item Michiel Haeghebaert weert in Haenken over ghelicke theerynghe van soldaten naer 

tbewijs van vijf billetten – tsamen – xvij pond xiiij schele parisis.  

Item Christiaen Vlamynck over ghelicke theerynghe van soldaten tzyn huuze ghezonden 

naer tbewijs van vier billetten – tsamen – xvij pond xvi schele parisis.  

Item Philip Billault over ghelicke alimentatie van soldaeten naer tbewijs van twee billetten – 

xix pond xi schele parisis.  

Folio 49 

Item Jan Deveren over den wyn tzynen huuze ghehaelt by diverssche capiteynen ende 

officieren van gendarmerie in Ste. Jooris te weten by stoop te xxiiij schel de stoop compt 

inden viijden in west – viij pond viiij schele parisis.  

Item Jaques de Labeau ende Jan Boone over de leveringhe van brooden ende bier voor de 

soldaeten te Noord Berquyn by laste vande coronnel Zomevelt par billet vande xxvijde 

september – xlj pond v schele parisis.  

Item Jan vanden Slype over ghevoert te hebben eenen capiteyn tot Meessene den vijde 

september – iij pond parisis. 

Item Willem vander Schoote vover tvoeren van de zelve capiteyn tot Hondschote ende 

haelen op billet van de xvijde september – v pond v schele parisis.  

Item Jan Deveren over xxiiij stoopen wyns gheputeert Hans Vorst, capiteyn vande 

Duutschen hier ghesoriert tgzynen feestelicken maeltyde ghehouden met zyne officieren ende 

van de wet daer by ghenoot par billet van laedsten october 78 ten voirleden jaer in gheen 

rekeninghe ghebracht – xx pond viij schele parisis.  

Item Philip Billaert over de costen ghedaen by vier officieren van de peerderuuteren van 

mijnheere van Assche alhier ghecommen omme te fornieren een partie vande ruuteren 

daerinne begrepen huerlieder peerdecosten ende ghereserveert den wyn ghehaelt ten huuze 

van Jan Deveren par billet vande xvijde in hoymaendt – xij pond parisis  

 

De costen vande theeringhe van soldaeten beloopen iiijc iiij xx xv pond vijf deniers  

Xide somme vanden ontfanck beloopt ijm vc xliiij pond i schel vij deniers parisis  
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Folio 50  

 
Andere betaelynghe van onderhoudenesse vanden aerme kynderen ende ander 

schaemele lieden wanaff de stede betaelt een derde ende den disch ende tghasthuus 

daerinne twee derden.  

 

Eerst betaelt Mattheux Schacht over thouden van Maeyken tkynd van Joos Schavele oudt x 

jaeren par billet van de dischmeesters van de iste ovtober lxxvij – xij pond parisis.  

Item Jacob vande Peerboome over thouden van Paulyncken tkynt van Frans Everaerdt 

oudt xiiij jaeren par billet van den vijden october – v pond parisis.  

Item de moedere van de gasthuuze over thouden van twijff van Frans van Cassele cranck 

van zinnen der tyt van drie daeghen par billet  van de ixden october – xxviij schele parisis.  

Item Passchyne Porrents over thouden van Hansken tkyndt van Michiel Frans oudt xi 

jaeren par billet van de xxde october – xij pond parisis.  

Item Adriaen Proventier over thouden van Mayke Pillaerts den tyt van vier weken 

ghevallen den xxde october – xxiiij schele parisis 

Item Jan Buteulx over thouden van Fransken tkynt van Passchier Veroppe oudt iiij jaeren 

par billet van de xviijde november – viij pond parisis.  

Item Jan van Bochoute over thouden van Mechelyne Slusemans een maendt ghevallen den 

laedsten november par billet – lvj schele parisis 

Item Gheleyn Verhaeghe over thouden van Hansken tkyndt van Jan van Hondschoote oudt 

viij jaeren par billet vanden xvij november – x pond xiiij schele iiij deniers parisis.  

Item Jan Tryoen over thouden van Josken tkynt van de wedewe Daten, oudt xiij jaeren par 

billet van de iiijde november – xij pond parisis.  

Item Gheleyn Butseraen over thouden van Pierken tkynt van Jan de Reckemaekere filius 

Willem, oudt xij jaeren par billet van de vijde november – xij pond parisis  

Item Pieter Fromyn over thouden van Hansken tkyndt van Pieter Wilsin oudt x jaeren par 

billet vande viijde october – x pond parisis.  

Item Jooris de Jonghere over thouden van Gillekin tkynt van Clays Buuck oudt een jaer par 

billet van den ixden december – xiiij pond parisis.  

Item Jan de Spicht over thouden van Fransyncken tkyndt van Michiel Priem oudt xi jaeren 

par billet vanden xvden december – x pond parisis.  

Item Nicasen Delandsheere over thouden van Sampson tkynt van Pieter Wilsin cranck van 

sinnen, oudt xi jaeren par billet vande xxijde december – x pond parisis.  
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Item Maillard Deconynck over thouden van tkyndt van Jan Schoonaerds par billet vande 

xxide december – vi pond parisis.  

Item Maeyken de wedewe van Gheleyn Sheerjanssone over thouden van Grietken Pillaerts 

een tyt van een maend par billet vande iste in lauwe xxviiij – xxiiij schele parisis. 

Item Pieter van Berten over thouden van Calleken tkyndt van Michiel Priem oudt ix jaeren 

par billet van de zelve daeghe – viiij pond parisis. 

Item Jacob Verhaeghe over thouden van Christyncken tkyndt van Michiel Priem oudt v 

jaeren par billet vande zelve daeghe – xij pond parisis.  



 

 

41 

Item Jan van Hille over thouden van Suzanneken tkynt van Willem Wycke oudt v jaeren 

par billet van den iiijde january – xij pond parisis. 

Item Jan van Bochoute over thoduen van Mecheleyne Slusemans ghevallen ten laste van 

den stede den vide janauri – lvj schele parisis.  

Item de wedewe van Jacob Vermaerle over thouden van Martyncken tkyndt van Jan 

Pivent, oudt vij jaeren par billet vande xde janaury – vij pond parisis.  

Item Jooris DeJonghere over thouden van Thomyne de bastaerde dochter van Willem van 

Heede, oudt iiij jaeren par billet vande xiijde january – xij pond parisis.  

Item Gheleyn van Hondschote over thouden van Christyncken tkynt van Jan Gheldoff 

oudt een jaer par billet vande xxvij de january – xvi pond parisis.  

Item Frans Lebbe over thouden van Berten tkyndt van Paulyne Maertens, oud x jaeren par 

billet van de laedsten january – xx pond parisis.  

Item de wedewe van Robrecht Popershooft over thouden van Maeyken tkynt van Jan 

Pueudt oudt ix jaeren par billet – viij pond parisis.  

Item Willem Ogier over thouden van Janneken tkynt van Mattheus Ogier, oudt v jaeren, 

par billet vande ijden february – vj pond parisis.  

Item de wedewe van Clays Devos over thouden van Peryncken oudt iiij jaeren ende 

Cristyncken, oudt ij jaeren beede kynderen van Jan Crispijn par billet van de zelve daeghe – 

xxiiij pond parisis.  

Item Maillard Lucas over thouden van Hansken tkynt van Maillard Gheldoff, oudt vij 

jaeren par billet van den xiijde sporcle – ix pond parisis.  
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Item twyff van Jooris DeJonghe over thouden van Fransken tkynt van Quibus Quobris, 

oudt x jaeren par billet van de xvi febraury – xiij pond parisis. 

Item Meester Gheeraerd Baervoed over tderde vanden vierde ghedaen an Jannekin tkynt 

van Nicollas Coredyn par billet vande xxiijde in sporcle – vj pond parisis.  

Item de wedewe van Lauwers Dielles over thouden van Pierken tkynt van Willem Cristyn 

oudt i jaer par billet vande ijde in maerte – xiij pond parisis.  

Item de moedere van tgasthuuse over thouden van Mechelyne Slusemans den tyt van een 

maendt ghevallen den xxvste in sprocle par billet van de ijde in maerte – xiiij pond parisis.  

Item Christyne twyff van Michiel Vershaeve over thouden van tkynt van Caye de wedewe 

van Jan van Berghe filius Rogier, den tyt van twee maenden par billet vanden xde in maerte 

– vij pond x schele parisis.  

Item Willem Verschaeve over thouden van Daniel tkynt van Gillis de Waeghemaeker, oudt 

ix jaren par billet vande xvide in maerte xxviij – xi pond vj schele viij deniers parisis.  

Item Maillard Bicke over thouden van Hansken tkynt van Jan Vanderplancke oudt viij 

jaeren par billet van de xvij sten maerte – xij pond parisis.  

Item Gheleyn van Hondschote over ghouden van Christynken ‘tkynt van Lauwers Liere, 

oudt ix jaeren, par billet van de zelve daeghe – xij pond parisis.  

Item meester Geeraedt Baervoedt over tderde van de cuere ghedaen op de dochtere van Jan 

van Hille par billet vande xxiiijde in maerte – vi pond parisis.  

Item Jacob Haezeman over thouden van tkyndt van Adriaen de Witte den tyt van eenen 

maendt par billet vande zelve daeghe – iiij pond x schele parisis.  

Item Jacob Meerlevede over thouden van Lambertus tkynt van Maillard Verhaeghe oudt 

xiiij jaren par bille van de xxvisten in maerte – xi pond parsisi 

Item Jan Metsu over thouden van Willeken tkynt van Matthys Depuudt, oudt x jaeren par 

billet vande xxvijste in maerte – xi pond parisis 

Item Adriaen Proventier over thouden van Marxt Pillaerts den tyt van een maendt par billet 

ghevallen den iste parillis – xxiiij schele parisis.  

Folio 53  
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Item Jooris vande Broucke over thouden van Jooryncken tkyndt van Gheeraerdt Holen, 

oudt xiijde jaeren par billet vande xxviiijden april – viij pond parisis.  

Item de docchtere van Jan de Ruupele over thouden van Janneken tkyndt van Myne van 

Bachten, oudt xiij jaeren par billet vande xxvijde april – v pond parisis. 

Item Pieter van Hove over thouden van Maeyken tkyndt van Jacob Adrien, oudt v jaeren 

par billet vande xxvde paril – xi pond parisis.  

Item Jan Campe over thouden van Pierken tkynt van Wedewe Michiel, oudt vj jaeren par 

billet van de xxvde april – xi pond parisis.  

Item Jan Despicht over thouden van Maeyken tkynt van Jaene zyne dochtere, oudt viij 

jaeren par billet vanden xxisten april – viij pond parisis.  

Item Pieter Devos over thouden van Cristiaen, tkynt van Augustyn vande Alcont, oudt xiij 

jaren par billet van de xxste april – viij pond parisis. 

Item twyff van Jacob Depost over thouden van Carlye de wedewe van Jan van de Berghe 

ende haer kynt den tyt van een maendt ghevallen den ixden april par billet – xl schele parisis. 

Item de wedewue van Jooris Loovart over thouden van Maeyken tkynt van Pieter van 

Beveren, oudt xij jaeren par billet van de xiij de april – iiij pond parisis.  

Item Jacob de Raedt over thouden van Philipken tkyndt van Philip du Wailly, oudt ij jaeren 

par billet  van de iste meye – xij pond parisis.  

Item Jacob Debert over thouden van Hansken tkynt van Maillard Verhaeghe oudt xv 

jaeren par billet van de vijste in meye – viij pond parisis.  

Item twyff van Jacob Depost over thouden van xij daeghen tkynt van Frans de Tachtere par 

billet van de iiijsten in meye – xl schele parisis.  

Item Christiaen de Conynck over thouden van Josyncken tkynt van Jan Weyns oudt viij 

jaeren par billet van de xijsten in meye – xij pond parisis.  

Item Mahieu de Groote, backere over thouden van Calleken tkynt van David van de 

Cayseele, oudt ix jaeren par billet van de xxvste in meye – x pond parisis. 

Item Jacob de Bergh over thouden van Magdaeleenken, tkynt van Adriaen Propershooft, 

oudt ij jaren par billet  van de xxviste in meye –xij pond parisis.  
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Item de moedere van de ghasthuuze over thouden van Mechelyne Slusemans een tyt van een 

maendt ghevallen den xxvijde in meye lxxviij par billet – xiiij pond parisis.  

Item Jan Bastinck over thouden van Copken tkyndt van Pieter van Beveren, oudt viiij jaren 

par billet vande viijde juny – xi pond parisis.  

Item Jacob Deraet over thouden van Copken, tkyndt van Pieter van Beveren, oudt viij jaren 

par billet van de viijde juny – xi pond parisis.  

Item Jan Despicht over thouden van tkynt van Pieter Priem voor twee maenden ende es 

overleden par billet vande viijde in wedemaent lxxviij – vi pond vi schele parisis.  

Item de wedewe van Mahieu van Thielt over thouden van Franchynken, tkynt van Jan 

Bolle, oudt xvij jaren par billet – vi pond xiij schel iiij deniers.  

Item Jan Verhaeghe over thouden van Willeken, tkynt van Passchier Verhaeghe, oudt xij 

jaren par billet van de xviijde wedemaent – viij pond parisis.  

Item Willem Buen over thouden van Christyncken tkynt van Gillis de Waghemaekere, out 

xiij jaeren par billet vande zelve daeghe – ix pond parisis.  

Item Jan Moens over thouden van Jaeneken, tkynt van Christiaen Jachemeke, lam ende 

crepele par billet vande xxijde wedemaent – xx pond parisis.  

Item Jacob Waels ove thouden van Boyken, ktynt van Jacob Gruyer, oudt xvi jaren, par 

billet van de xxijde wedemaent – v pond parisis.  

Item Adriaen Proventier  over thouden van een maendt van Margh Pillaerts, ghevallen den 

iste hoymaendt par billet – xxiiij schele parisis.  
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Item Willem van Brochen over thouden van Fliveken, tkynt van Pieter Priem, oudt viij 

jaren par billet vande xiijde hoymaent – xij pond parisis.  

Item Jacob Depost over thouden van de wedewe van Jan van de Berghe ende haer kynt den 

tyt van een maendt ghevallen den ixsten in hoymaent par billet – xl schele parisis. 

Item Passchier Lyoen over thouden van Jaquemyncken, een vondelynck, oudt x jaren par 

billet vande xxiste hoymaent – x pond parisis.  

Item de wedewe van Pieter Tryoen over thouden van Mayken, tkynt van Jan Weyns par 

billet van de  

Item Jacob Bastynck over thouden van Sava, tkynt van Frans de Flie, oudt xiij jaren par  

billet vande xde augusti – x pond parisis.  
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Item Niclays van Langhemeersch by overstellinghe van Adriaen de Honghere, ghetrauwet 

hebbende de wedewe van Pieter Dynghelsche over thouden van Adriaenken, tkyndt van 

Claysken Coutville, oudt ix jaren par billet vande zelve daeghe – xij pond parisis.  

Item Willem vande (?) over thouden van Proncken tkynt van Jan 

Herreman, oud ix jaren par billet vande xviijde augusti – x pond parisis.  

Item Passchier Porrents over thouden van Vincentken, tkynt van Maeye Post, oudt xi jaer 

par billet vande xxiiijde augusti – xij pond parisis. 

Item Jan Verslype over thouden van Calleken, tkynt van Jaspar Maes, oudt ij jaren par 

billet vande laeststen augusti – xij pond parisis.  

Item Willem Meunick over thouden van Maeyken, tkynt van Willem van Yteghem, oudt xiij 

jaer, par billet van de xiijde september 78 – vij pond parisis. 

Item de moedere van ’t gasthuuze over tderde van acht ponden grooten van thouden van 

Jaeckelyne Slusemans den tyt van vier maenden ghevallen den xiijde september 78 par billet 

– xxxij pond parisis.  

Item Pieter Dehaene over thouden van Jaquemyncken, tkynt van Jan Beelchier, oudt xv 

jaer par billet vande xxste septebmer – vij pond parisis. 

Item Jooris van de Walle over thouden van de kyndt van Christiaen de Wevele, oudt vi 

jaeren par billet vande xxijde septembe – xij pond parisis.  

Item meester Claeys Denire over een cure ghedaen op tkynt van Joos de roode par billet van 

de xixde augusti – iij pond parisis.  

Item meester Geeraerdt Baervoet over een deel vande cure ghedaen op Maillard Beck bij 

vorme van aelmoessen par billet van de ijde december – vi pond parisis.  

Item de moedere van ’t gasthuuze over twee diverssche visitatien ghedaen by laste van de wet 

– xxxij schele parisis.  

Item Adriaen Petil over thouden van Mayken tkynt van Jan Beelsen, oudt xv jaren par billet 

vande xvde september – xi pond parisis.  

Item Janneken de wedewe van Vincent van Ameele, haer gheconsenteert te heffen van de 

stede viij schele de weke, compt van l weken byden dresorier betaelt over tderde vanden stede 

de somme van – xx pond parisis. By laste van de camere ende den bouck van de tresorier. 
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Item Clays Defelle hem geconsenteert voor zijne alimentatie met wyff ende kynderen xvi 

schel de weke voor xliiij weken compt xxxv pond iiij schele metghaders iiij pond xij schele 

parisis over xij schele parisis de weke den tyt van ses weken tsamen – xxxviij pond xvj schele 

parisis  

Item de wedwe van Lauwers Dommecent belast met vij kinderen haer gheconsenteert te 

hebben van de stede x schele parisis de weke compt over xxix weken totten ijde meye – xiiij 

pond x schel parisis.  
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Item Mattheux DeWorm blendt man over zijne alimentatie hem gheconsenteert te heffen van 

de stede vi schele parisis de weke compt over xlix weken – xiiij pond xiiij schele parisis.  

Item de wedewe van Frans Ghysels, blent ende ghelast met vele kynderen over haere 

alimentatie gheconsenteert te hebben van der stede xiiij schele parisis de weke, compt over 

xlix weken – xxxiij pond vi schele parisis.  

Item de wedewe van Simoen van Lokeren over dalimentatie van haer persoon ende ses 

kynderen haer gheconsenteert te heffen van de stede xij schele parisis de weke compt over xlv 

weken – xxvij pond parisis.  

Item Frans van Cassele over dalimentatie zijns persoons met wyff ende kynderen he 

mgheconsenteert vi schel de weke te heffen van den stede compt over lxij weken midts by 

hem ontfanghen ten voirleden jaere tsamen - xvij pond ij schele parisis.  

Item de wedewe van Christiaen Jaechdumele over haere 

alimentatie meet haer kynderen gheconsenteert te heffen vanden stede vi schele parisis de 

weke beghinende in lauwe totten iijden augusti laedtsleden tsy xxviij weken compt – viij pond 

viij schele parisis.  

Item de wedewe van Gheleyn van de walle over haere alimentatie met haere kynderen haer 

gehconsenteert viij schele parisis de weke beghinnende den xxiijde novmebrer ende 

verschynende den xxixde in maerte maekende xix weken, compt – vij pond xij schele parisis.  

Item Jacob van Hille over tzijne alimentatie met zijne kynderen he mgheconsenteert xij 

schele parisis de weke van de xxvijde in sporcle totten viijden in ougst makende xxiiij weken 

clompt – xiiij pond viij schele parisis.  

 

Xijde somme van vutgheven bedraecht xc lxix pond iij schele iiij deniers parisis.  
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Folio 57  

 
 

Andere betaelinghen ghedaen an vremde booden ende messagieren  

By affirmatie van de tresorier ende conforme zijnen bouck hier jeghen  

 

Eerst betaelt een boode van Brussele brynghende belsoten letteren an de wet vande generale 

staten den xix october lxxvij – xij schele p.  

Item een boode brynghende besloten letteren van Ghendt den is november – viij schele p.  

Item een boode van Cassele brynghende eenen breiff ande wet den xiiijde november – iiij 

schele p.  

Item een boode van Ghendt brynghendetwee placcaeten deene van de ghelde ende dander 

van de vde penning met besloten briefven den xixde november – xxiiij schele parisis.  

Item een boode brynghende een brieff met placcaet duer de handt van Hilarius van West den 

ijde december – xij schele parisis.  

Item een boode van Ghendt brynghende een placcaet met belsoten letteren den xxiijde 

december – xij schele parisis. 

Item een boode brynghende een brief van Ypre den xxxde december – vj schele parisis.  

Item een boode brynghende saulve conduyt van de toude Brugghemaerct den xxijde 

december – xij schele parisis 

Item een boode brynghende placcaet met besoten brieff den vij de in lauwe – xij schele 

parisis.  

Item een boode brynghende twee placcaten met besloten letteren van Ghendt den ixde in 

lauwe – xxiiij schele p.  

Item een boode vuten raedt van Vlaenderen voor zijn iijden jaer den vijden in lauwe – xx 

schele p.  

Item een boode brynghende placcaet met besloten brieff van Ghendt den xvde in lauwe – xij 

schele p.  

Item een boode van Bruessele voor zijn nyeuwe jaer den xxijde in lauwe – xxiiij schele p.  

Item een boode brynghende twee placcaeten van Ghendt den ijde in sporcle xxiiij schele p.  

Item een boode brynghende besloten letteren van Brugghe den ijde in sporcle – xij schele 

parisis.  

Item een boode brynghende placcaet van Ghendt met besloten letteren den vijden in sporcle – 

xij schele p.  

Item een boode brynghende briefven van Brugghe den xide van sporcle – vij schele p.  

Item een boode brynghende placcaet van Ghendt met belsoten letteren den xiijde in sporcle – 

xij schele p.  
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Item een boode brynghedne besloten briefven van Ghendt den xvijde van sporcle – xij schele 

p.  

Item een boode brynghende placcaet van Andwerpe met besloten briefve den xxijde in 

sporcle – xij schele p.  

Item Jacob Beque over een pacquet briefven by hem verschooten an een vremde boode den 

iste in maerte – vj schel viij deniers p.  

Item een boode brynghende placcaet met besloten brieff van Ghend den xvde in maerte – vij 

schele p.  
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Item en boode brynghende twee briefven van de wet van Brugghe den iijde april – xvj schele 

parisis.  

Item Jan Vramboudt, boode van Ypere op Ghendt, over diverssche packetten ende briefven 

by hem ghedreghen tot Ghendt ende van daer ghebracht tot  Ypre nar tbewys van zijn billet 

den ijde april – iiij pond iiij schele parisis. 

Item een boode brynghende tsaulf conduit van den tijde jaermaect van Brugghe den xide april 

– xiij schele vj deniers p.  

Itm een boode brynghende twee placcaeten met besloten briefven vuter raedt van 

Vlaenderen den xijde paril – xxiij schele p.  

Item een boode brynghende een pacquet briefven van Ghend den vijden lauwe – viij schele 

parisis.  

Item een boode brynghende briefven van Brugghe den xijde in lauwe – xij schel parisis.  

Item een boode brynghende brieven van Ghendt den ijde in sporcle – vj schele parisis. 

Item een boode brynghende briefven an die van de wet vuten raedt van Vlaenderen den 

xxvijde sporcle – xij schele parisis.  

Item den boode van Cassele brynghende biefven van Ghendt in handen vande burghmeesters 

van de commune den iijden in lauwe – xij schele parisis.  

Item een boode byrnghende briefven van Ollivier Meyne den xvijde in maerte – iiij schele 

parisis.  

Item een boode brynghende placcaet met besloten brieff van Ghendt den xvijde april – xij 

schele parisis. 

Item den burghmeester Makeblyde by hem beaelt een boode brynghende briefven van Ypre 

den xxde april – vij schele parisis.  

Item een boode brynghende twee placaten met besloten brieven van Ghendt den viste meye – 

xxiiij schele parisis.  
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Item een boode brynghende placcaet met brieff van Ghendt den xijde in meye – xij schele p.  

Item een boode brynghende placcaetvande nieuwe ghifte met eenen brieff van Ghend den 

xvde in meye – xij schele parisis.  

Item een boode brynghende placcaet van Ghendt met besloten letteren den xvjde in 

wedemaent – xij schele parisis.  

Item een boode van Bruessele brynghende placcaet met besloten letteren den xxde 

wedemaent – xij schele parisis.  

Item een boode van Ghendt brynghende besloten briefven an die van den wet duer de handt 

van Hilarius van West den xxde in wedemaent – xij schele parisis.  

Item een boode van Bruessele brynghende placcaet met besloten brieven – xij schele p.  

Item een boode van Bruessele brynghende briefven met placcaet vande contnuance van 

ghelde ende briefven van de verghaederinghe te Dendermonde dne ixde in hoymaendt – 

xxiiij schele parisis.  

Item een boode brynghende placcaet ende twee briefven van Andwerpe den xvide hoymaent 

– xxiiij schele p.  

Item Hilarius van West by hem verschooten an een boode brynghende besloten brieven van 

Brugghe den xixde in hoymaent – xij schele parisis  

Item Jan vramboudt over de briefven ende packetten by hem ghedreghen te Ghendt  

Met andwoorden ende boodtschappen naer tbewys van zijn tweeden billet den xxvjde in 

hoymaend – iij pond viij schele p.  

Item Hilarius van West over een brieff ghezodnen tot Ypre by ghedeputeerde van de wet vut 

Andwerpe den laedsten hoymaendt – iiij schele parisis.  

Item een boode brynghende placcaet van Ghendt den iijde september – xij schele p.  
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Item een boode brynghende ander placcaet van Ghendt met besloten briefven den xijde 

september – xij schele p.   

Item een boode brynghende briefven van Brugghe an de wet den iste september – xij schele 

Item een boode brynghende besloten briefven van Douay met een bouck vuter universiteyt 

den vden september par billet – xxiij schele parisis.  

Folio 60  

Item een boode brynghende briefven van Belle den xxijde september – iiij schele parisis 

Item den boode van Cassele brynghende briefven van Ghendt met acte van de raede omme te 

doen ommestellynghe van de carroye den xxiijde september – xx schele parisis.  

Item een boode brynghende beslooten brieff van Brugghe den xxiijde septebmer – x schele p.  

Item een boode brynghende een brieff van Andwerpe vuten hove den xvde septebmer – xij 

schele parisis.  

Item een boode brynghende tsaulf conduyt vanden jaermaeckt van Andwerpe – xij schele p.  

Item Joos Dyseren over ghebracht thebben twee briefven van Brugghe den iste october – xvj 

schele p.  

Item een boode brynghende breifven van Ghendt den xvden september – xij schele parisis.  

 

 
Xiijde ende laetste somme van vutgheven beloopt xliiij pond xvij schele ij deniers parisis 

 

Somme totale vanden vutgheven ende betaelinghe beloopt neghen duust drie hondert 

vijfentzeventich ponden veerthien schellingen twee penninghen parisis. 

 

 
 

Ende den ontfanck boven beliep ter somme van zeven duust zeshondert vijftich ponden 

twaelff schellingen vier penninghen parisis 
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Ons blyct dat den voornoemde tresorier meer vutghegheven ende betaelt heeft dan 

ontfaen de somem van een duust zevnehondert vyfentwyntich ponden twee schellinghen 

zeven penninghen parisis.  

 

Dese rekeninghe was aldus ghedaen, ghehort, gheexamineert, ghepasseert ende gheslooten 

onder protestatie van de costume van inkennynghe by eerzaeme Mahieu Voede, bailliu ende 

Michiel Longuespee, ghecommiteert daertoe by oopene letterren van commissie van myne 

heere van de convente van  Ste-Bertins, werlicke heere der voorseide stede van Poperinghe in 

date van de xvide deser maend, ter presentie van Loys Makeblyde ende Jooris van 

Ghoorsteene, burghmeesters, Lauwers Pilgrem, schepen, Kaerle de Schottere, raed ende 

cotnrerolleur ende Louwys van Ghoorsteene raed ende refectiemeester, den xvijste octobris 

xvc lxxviij  toorconde  

 

 
 

Folio 61  

De voornoemde stede es schuldich mijne heere ende abt ende religieusen van Ste Bertins de 

somme van iiij m ponden parsisis gheleent der stede in haerre nood, wanaff den ontfanck 

ghedaen es by burghmeestes ende schepenen ende geemployeert inde leenynghe ghedaen den 

duudschen garnisoene by laste van de hove – dus hier voor -  memorie 

Item es schuldich Jacob Loodyncq de somme van iiij m ijc ponden parisis wesende de 

penninghen van coop vande huuse, erfve ende cathelen op den overdam, daer de ghemeente 

schoole vande stede onderhoudende es, de voorseide pennynghen - verwyssende de pennynck 

zesthiene – dus hier voor ghelycke memorie. 

Item es schuldich den zelve Loodycq vic pond parisis die gheemployeert hebben geweist inde 

costen van de Duudschen onder tregiment vande Grave Hamibal de alte duips 

hebbende binnen deser stede gheleghen in 

gharnisoene ende hier ghestelt voor gelycke memorie.  

 


