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Folio 2
Rekenynghe die Franchois de Schottere als tresorier vanden stede van Poperynghe doet van al
dat by hem ontfanghen ende vutghegheven es binnen den tyd van zesthien maenden ende xviij
daeghen, te wetene vande xiiijde in meye xvc lxxxiiij tot ende met de laetsten september
lxxxv, hebbende alsdan gheweest burghmeester van de commune Loys Makeblyde, vanden
wet Jacob beke, schepenen Pieter Everaerd, Cornelis de Schottere, Mahieu van
Renynghe, Pieter Rouvroye, Clays Bamelaere, Meester Jan Beyens, Franchois De Vos,
Jan Fobert, Barthomoleus Liebaerd ende Eloy Moreel.
Ende doet haer de selve rekenynghe in ponden, schellinghen ende penninghen parisis.
Alvooren dat den voornoemde tresorier zoude ontfanghen hebben van zijnen voorszet in
ghelycke officie, en weet alhier geenen ontfanck ghemaec, noch rekeninhge ghedaen,
by dat de stede ter laetste rekenynghe van Clays Bamelaere daertoe bevonden was,
blyckende byden sloote vande zelve rekenynghe ghehouden den xvij february lxxxij.
Ende dat sydert gheene andere rekenynghe ghedaen hebben gheweist duer de pillage van de
stede ende vlught vande ghemeente ten ougst van de voorseide jaere lxxxij, dus hier –
nyet

Folio 3

Ontfanck van erfvelicke renten, cheynsen ende paghten
Eerst van Jan Vandernoote, pachtere vande stede erfve onder zyn huus ter Coppernolle,
groot een lyne xxxi roeden, ghevallen te Baemesse xvc lxxxi, lxxxij, lxxxiij en lxxxiiij, en es
gheen opheve, nogh ontfanck aldaer ten opziene van de beroerten ende ruïne van de lande,
dus hier – nyet
Item de taille van een lyne preter twee roeden elstlandts inden Hamhouck, laetsmael ontbloot
by Lauwer Pilgrem, nu zeven jaeren oudt, es onghehouwen, dus hier – nyet
Item den Hondsgracht, competerende der stede es vut pachte – dus hier – nyet
Item ontfanghen van Pieter Rouvroy ende d’aeldynghen van Loys van Ghoosteene over den
pacht van de vyvere te Noordstraete, ghevallen te Baemesse lxxxi, lxxxij en zynde ijde en
iijde jaeren van neghene – tsamen – vj schele parisis.
Item van d’aeldinghen van Willem de Rycke ende Pieter De Worm, over den pacht van St.
Jans vyvere ghevallen te Bamesse lxxxi ende lxxxij ende zyn de ijde en iijde jaeren van
neghene – tsamen comt vj schele parisis.
Item Onse Vrauwe vyvere inde nyeustraete es vut pachte – dus hier – nyet
Item van wylen Corneel Stilte over den pacht vanden hommelhove ter Noordtstraete vyvere
en es nyet ontfanghen duer zyn insolventie, dus hier – nyet.
Item van Pieter Rouvroy over ’t ghebruuck van de erfve neffens de selve vyvere, groot xix
roeden ende breedt van vooren ter straete iij vierendeel van een roede, van Baefmesse lxxxi,
lxxxij, lxxxiij ende lxxxiiij te vi schele – tsamen comt – xxiiij schele parisis
Item van de zelve Pieter Rouvroy over de recognitie van zijn pitgalghe staende op de
voorseide vyvere van de jaeren lxxxi, lxxxij, lxxxiij en lxxxiiij te vi schele tsjaers – tsamen
xxiiij schele parisis
Item van d’aeldynghen van Pieter De Worm over den pacht van xiiij roeden landt onder zyn
huus jeghens over Sint Jans vyvere, naer vuytwysen van zes paelen waerop hy ghehouden was
te stellen een nyeu huus binnen derden jaere van zynen pacht, met bewys vande pachtbrieff
eertyds ghezien, op pene van dobbelen pacht van Baemesse lxxxi, lxxxij, lxxxiij en lxxxiiij te
xv schele tsjaers – comt viiij pond parisis.
Item van Willem de Rycke over de pacht van xxxij roeden lands onder thuus ende backerie
daer hy woont streckende van de nieuwe vierstede tot an St. Jansvyvere, ende commende tot
aen de paele die staet vooren opden dam, van de Baefmesse lxxxi, lxxxij, lxxxiij, en lxxxiiij
wanaff laetste es viiijde jaer van neghene te iiij pond sjaers, comt - xij pond parisis
Folio 4
Item van daeldynghen van Meester Jacob Pillaert over de huere van thien roeden erfve ten
zuudzyde van de Sint Jansvyvere, tusschen de poorte van d’aeldynghen van Jaques
Oudegheerste ende ’t Coddenaerstraetken, van Baefmesse lxxxi, lxxxij, lxxxiij ende
lxxxiiij te xxiiij schele parisis tsjaers – comt iiij pond xvj schele parisis
Item de zelve aeldynghen over den pacht vande erfve onder zyn twee huuzen, staende ant
voorseyde straetken ende an thuus van d’aeldynghen van Caerle Sis van Baemesse lxxxi,
lxxxij, lxxxiij, ende lxxxiiij te xv schele tsjaers – comt viiij pond

Item van de wedewe Gregoris Cloribus over den pacht van de erfve onder haer huus op de
Beestenmaerckt van de Baefmesse lxxxi, lxxxij, lxxxiij ende lxxxiiij te xv schele tsjaers –
comt viiij pond parisis.
Item ’t straetken van de stede op de nieuwe maerckt ter riole tusschen thuus van Pieter
Everaerdt ende derfve van Steven Canen loopende achterwaert totter beke es oopene ter
geryfszaemhede van t’ ghemeente - ende vut pachte – dus alhier voor – memorie
Item ontfaen van de aeldinghen van Gillis Deberch filius Joris, over den pacht van ’t
straetken tusschen d’erfve van Cornelis van Bethleem ende den voornoemde Gillis Deberch,
breedt zes voeten ende lanck xiiij roeden, vande baefmesse lxxxi, lxxxij, lxxxiij ende lxxxiiij
te xl schele tsjaers – comt – viij pond parisis.
Item van Maillard de Peckere over den pacht van drie ghemeten landts onder elst ende
meersch inde prochie van Bertene, ghezeyt Garonde, borghe ende principael Kaerle
Butstraen vande baemesse lxxxi, lxxxij, lxxxiij ende lxxxiiij en es nyet betaelt – memorie
Item ’t straetken tuysschen thuus van Jacob van Losvelde ende Jan van Daele, breet vijff
voeten ende lanck ix roeden, es vut pachte, dus hier voor – memorie
Item vande wedewe van Jacob Debergh over een pacht van de hommelhove ten Zwynlande,
groot een half ghemet oft daerontrent, ghevallen te Baefmesse lxxxj ende es tvde jaer van
neghene – v pond parisis
Item van Jan van West over den pacht vande nedersten overdraeght met vier ghemeten lx
roeden lands, toebehorende myn heere van Oguys metghaders viij ghemeten den zelve heere
toebehoorende ende noch vijf ghemeten lands ofte daeromtrent ghehouden in eeuwighen
cheynse van tclooster van de dunnen en es by den thresorier nyet ontfanghen duer zyne
pachters insolventie ende afflivigheyd – dus alhier – nyet
Item van Passchier Wyts over den pacht vanden oppersten overdraegh ende zes gemeten
lands daermede gaende en es by de selve thresorier van ghelycken nyet ontfanghen, dus hier
van ghelycken – nyet
Folio 5
Item t’straetken tusschen thuus van Cornelis De Schottere ende de wedewe van Pieter
Vramboudt es betemmert ende zonder pacht, op verbandt van passagie vuer de ghebeueren,
naer d’ordonnancie vande xvijde octobris xvc lxxv – dus hier voor – memorie
Item de partie van lande groot metter dreve ende de waterpit vijftich roeden ligghende jeghens
‘t goedt van Lauwreyns de Groote op de Brugghestraete anden muelenpit es vut pachte
ende ghehouden ten behouve van de bryckerie van de stede – dus hier – nyet
Item en es een pacht van de caulchierechte nyet ontfanghen er oirzaeke van de voorleden
beroerten – dus hier – nyet
Item van d’officieren van de raeuwe pertse over stederecht te wetene ix schel parisis van elcke
laken en es van ghelycken nyet ontfanghen ter cause als vooren – dus hier – nyet.
Item de wedewe van Kaerle DeRoode over den pacht vander erfve onder d’assecot ter zyden
van de watermeuelen ende speye, ghevallen te baemisse lxxxi en lxxxij te xv schele tsjaers –
comt iiij pond parisis
Item de voornoemde tresorier en heeft gheenen ontfanck ghehadt van stedeboeten ter oirzake
vande voorseide ruïne – dus hier – nyet.
D iste (d’eerste) somme vanden ontfanck bedraeght ic iiij pond parisis

Folio 5

Ander ontfanck van vutstaenden ghelden wanaff mijn eerw heere den abt van St.
Bertins als werelicke heere vanden stede ontfanct d’eene helft ende de stede d’ander
helft
Van bastaerden ghoede en es by desen thersorier nyet ontfanghen, nyet ghevallen - dus hier –
Nyet

Folio 6

Ander ontfanck van diversche rechten ende imposten diemen heft inde vrye jaermaerct
Vande rechten ter voorseide jaermaecte en es nyet ontfanghen ter oirzake vande voorseide
roof, pillage en depopulatie, dus hier – nyet

Folio 7

Ander ontfanck van d’assijzen van wijnen, azijn ende ghebranden wijn, wanaff men
ontfanct vier stuvers van elcken stoop wijns, xvi schele parisis van elcken amborghen
tonne azijn metghaders viij schele parisis van elcken stoope ghebranden wijn, by
collectatie ende verghaderynghe onder de contrerolle vande stede
Eerst ontfanghen vande wijnassyse binnen den voorseide tyde boven alle affpreterynghe naer
tbewijs vanden gaugie van Mahieu van Valleye daertoe gheeedt, blyckende byder
rectifficatie van Nicolas Bamelaere, hebbende bedient het contrerolleurschap vande stede,
conforme den ontfanckbouck vande voorseide thesorier ende contrerolle van de voorseide
Nicolas Bamelaere – de somme van – ij m vij c lxxiij pond ij schele viij deniers parisis
Item van de assyze van de azyne naer tbewys vande voorseide ontfanckbouck ende contrerolle
de somme van – xv pond xij schele parisis
Item van de assyze van de ghebranden wijne naer tbewys als boven – xv pond iiij schele
parisis
T’ijde somme vanden ontfanck bedraeght ij m viij c iij pond xviij schelviij deniers
parisis

Folio 8

Ander ontfanck van bierassyze wanaff men ontfanct xxx schele parisis van elcke tonne
dobbelbier, iiij pond parisis van elcke tonne groot bier, vutlandsch ende inlandsch,
onder de contrerolle vande voornoemde Nicolas Bamelaere ende conforme den
ontfancbouck vande voornoemde thresorier
Ontfanghen van de assyse van alle de bieren ghesleten binnen den voorseide tyde van desen
ontfanck naer tbewijs vande rectifficatie vande voornoemde contrerolle boven alle
affpreterynghe van de billetten de somme van – ij m ix c xxij pond xi schele viij deniers
parisis
D’iijde somme beloopt alboven ij m ix c xxij pond xi schele viij deniers parisis

Folio 9

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 thresorier, contrerolleur,
pensionnaris ende deellieden naer vuytwysen van ‘t register van issuwen rustende ter
greffie.
Eerst ontfanghen van Jan Olynck ghetrauwet hebbende Maeyken Scherrier, wedewe van
Jacob De Worm filius Jacobs, over d’issue vande goede by hem ghedeelt ter sterfhuuse
vande voornoemde wylen Jacob De Worm den xxste in hooymaend ende xx september bede
xvc lxxxiiij gemodereert by deellieden vuerschreven ende derffven blyckende by voorseide
register van issuwen – ij c l pond
Item van Cornelis de Cuwere over d’issue vande ghoede bij hem ghedeelt ter zelven
sterfhuuse ghevallen als boven – xxiiij pond parisis
Item van Janneken ende haere zustere, kinderen van Jacob Belle, aeldynghen int voorseide
sterfhuuse ghevallen als boven – gelycke – xxiiij pond parisis
Item van Eloy Moreel als borghe ende principael over Franchois Lamoot ende zijn
complicen, aeldynghen van Pieter van Noppe, ghetauxeert by deellieden ende greffier, den
wwijde in wedemaent lxxxiiij – lviij schele parisis
Item van Pieter Stilte ter cause van Colyne zijne huusvrowue, over d’issue vande goede by
hem ghedeelt ten sterfhuuse van Maeyken tkind van Willem Brues ende Maeyken Thooris
ghetrauwet by deellieden ende greffier den xiste in hooymaendt xvc lxxxiiij – xxi pond xiiij
schele parisis
Item van Claysken Thoris aeldynck ten zelven sterfhuuse ghetauxeert als boven ghelyck –
xxi pnd xiiij schele parisis
Item van Jan Blieck ter cause van Janneken Bries aeldynck tot selve sterfhuuse – x pond
xvij schele vi deniers
Item van Jooris Claereboult ter cause van Surwyne Lauwers zyn wyff aeldynck aldaer –
xxxij pond xiij schele parisis

Item van Clays Steven over Janneken de dochtere van Clays Metsu, ter cause van de issue
van den ghoede by haer ghedeelt ten sterfhuuse van Jan van Harynchouck ghetauxeert by
deellieden ende grefier den xijde in hooymaend lxxxiij – xxxvij pond xviii schele parisis
Item van Pieter van Daele over d’issue vande goede ghedeelt by Colyne Hazebaerdt,
aeldynck ten voorseide sterfhuuse ghetauxeert als boven – xxv pond xvi schele parisis
Item van Andries de Nuwelaere als borghe over Joosken tkind van Jan de Nuwelaere,
over d’issue van goede by hem ghedeelt ten sterfhuuse van Jan Christiaen ende zyne
kinderen van de ijde bedde ghetauxeert by deellieden ende greffier, den iijde augusti lxxxiiij –
gheredresseert by deellieden op ix pond viij schele parisis
Folio 10
Item van Joos Maerten als borghe over Christine de wedewe van Clays Beke tercause van
de issue van goede, vervremdende by huwelick met Clays Meerlebeck Vrylault,
ghemodereert byden wet den laetsten augusti lxxxiiij – lx pond parisis
Den xxiiij september lxxxiiij – xlvij schele iiij deniers parisis
Item van de selven Clays van Ameele als borghe ende principael over maeyken van Ameele
aeldynck aldaer ghelycke – xlvij schel iiij deniers parisis
Item van de zelven als borghe ende principael over Jan Mostaerd aeldynck ten zelven
sterfhuuse ghelycke – xlvij schel iiij deniers parisis
Item van de zelven als borghe over Claisyne de dochtere van Maillard van Ameele aeldynck
ter zelven sterfhuuse – gelycke – xlvij schel iiij deniers
Item vande zelven als borghe over Calleken van Ameele aeldynck aldaer gelycke – xlvij
schel iiij deniers parisis
Item van dne zelven als borghe over Maelken van Ameele, aeldynck ten zelven sterfhuuze
ghelycke - xlvij schel iiij deniers parisis
Item van Jan Marcelis, borghe over Janneken tkind van meester Benoot, aeldynck aldaer –
ix pond ij schele parisis
Item van Gheleyn Quaghebuer als borghe over maeyken tkind van Kaerle Ghyzelen,
aeldynck ter zelven sterfhuuse – xiiij schele parisis
Item van Jan van Bethleem filius Gillis over dissue van goede by hem ghedeelt ten
sterfhuuse van Cathelyne zijne moedere, ghetauxeert by deellieden ende bethaelt den xviijd
novembris lxxxiiij – lxvi pond parisis
Item van Jan van Heede als borghe over Maeyken tkind van Joos Been, ter cause vande
issue vande ghoede by haer ghedeelt int sterfhuus van Chrsitine d’overleden huusvrouwe van
Jan van Pecchele haere groote
? – ghetauxeert by deellieden ende
greffier ende ghevallen ter Synxen – xlij pond parisis
Item van Cornelis de Schottere als borghe over meester Willem Bubbe, ghetrauwet
hebbende Clayseken, de dochtere van meester Vramboult, ter cause vande issue van hueren
goede vervremdende by huwelick met den voornoemde meester Willem, poortere van Belle,
ghemodereert by den wet, thresorier ende contrerolleur den niet ingevuld – iiij xx xij pond
parisis.
Item van Franchois Dekene ter cause van Antonette Stalins, zijne huusvrowue over dissue
vande ghoede by haer ghedeelt ter sterfhuuse van Pieter Denys, ghetauxeert by deellieden en
de greffier den xxxde marty lxxxv – xij pond parisis
Item van de zelven over dissue van de ghoede gedeelt by Jaquemynken Stalins wedewe van
Frans van Daele, aeldynck ten zelven sterfhuuse ghelycke – xij pond parisis
Item vanden zelven over dissue van de ghoede gedeelt by Jaquemynken Stalens wedewe van
Frans van Daele aeldynck ten zelven stefhuuse gelycke – xij pond parisis

Item van Gillis de Zouter ter cause van Janneken Stalins zijn wyff aeldynck aldaer over
dissue vande ghoede by haer gedeelt ghelycke – xij pond parisis
Folio 11
Item vande pasteur van Ste Bertins exequuteur vande testamente van wijlen Jan de Harde,
over dissue van de ghoede gedeelt by den aeldynghen vande voornoemde wijlen Jan De
Harde, ter grootgynghe vande ghecommittteerde van de wet den iiij july lxxxv – lxxij pond
parisis.
Item van Jan van Pecchele over dissue van zyn ghoede vervremdende by huwelicke van den
cuere ghetauxeerd den xxviiij in meye lxxxv – lxxxij pond parisis
Item van Jan Jacobbssone als borghe ende betaelende dissue van de ghoede ghedeelt by de
kinderen van wylen Jan van Bleucx, ten sterfhuuse van Alaerd de Groote filius Adriaens
ende Maeyken zijn zuster, getauxeert den xvide july lxxxv – xx schele parisis
Item van de zelven Jan Jacobssone betaelende dissue vanden ghoede ghedeelt by meester
Jacob de Groote ten voorseide sterfhuuse – xlviiij schele viij deniers parisis
Item vande zelven Jan Jacobbssone betaelende dissue vanden ghoede ghedeelt by meester
Jacob de Groote ten voorseide sterfhuuse – xlviiij schele viij deniers parisis
Item vande zelven betaelende dissue vande kinderen van Alaerd de Groote, aeldynghen ten
zelven sterfhuuse – ghelycke - xlviiij schele viij deniers parisis
Item den zelven betaelende dissue vande kinderen van Abel de Groote, aeldynghen aldaer
ghelycke - xlviiij schele viij deniers parisis
Item van de zelven betaelende dissue van de ghoede ghedeelt aldaer by Willeken, Maeyken
ende Orythen de kinderen van Jan Pladys – ghetauxeert als boven – xij pond vi schele
parisis
Item van de zelven Jacobsse betaelende dissue van Christiaen de Bergh, aeldynck aldaer –
xxxvi schele parisis
Item van Anthone Courtyl betaelende dissue van de ghoede ghedeelt by Loys Thooris ter
cause van Jooryncken Luuphonds zijn wyff, ten sterfhuuse van Pieter Denys, ghetauxeert
den xxvide in hooyemaend lxxxv – xviiij pond parisis
Item van de zelvne betaelende dissue vande ghoede ghedeelt by den voornoemde Thooris ter
cause als boven ter sterfhuuse van Pieter de Brauwere ende vande kynderen van Clays de
Brauwere, ghetauxeert ten voorseide daeghe – xviiij pond parisis
Item vanden zelven betaelende dissue vande voorseide Loys Thoris, ter cause van zynen
wyfve, aeldynck int sterfhuus van Christiaen van Haerynchouck, ghetauxeert als boven –
iiij pond parisis
Item van Willem de Rycke betaelende dissue vanden goede geproffiteert by Pieter de
Vriend, ter cause van Perone zyn wyff, aeldynck van Willem de zone van Jacob Buct,
verhaelt by den greffier den xxxde augusti lxxxv – xlviij schele parisis
Item vanden zelven betaelende dissue van de ghoede gheproffyteert by Mahieu Vramoult ter
cause van Isabelle zyn wyff, aeldynck vande voornoemde Willem Buct, bevonden als boven
– xlviiij schele parisis
Item vanden zelven Willem de Rycke betaelende dissue van ghoede gheproffiteert by de
kinderen van Thomas Coemelck vande voornoemde Buct ghelycke – xlviij schele parisis
Folio 12
Item doet alhier te noteeren dat binnen de stede van Ste. Omaers by deellieden ende greffier
ghetauxeert heeft gheweest dissue van de ghoede ende ghelde van Colyne Thoris, wedewe
van Olivier Buecten, vervremt vande cuere by huwelicke met Pieter Stelt te Cassele opden
xxiijde in meye lxxxiij ter somme van xxx pond, welcke pennynghen hebben ghegheven
gheweest in handen van Jan Ryssen de jonghe op rekenynghe ende ten goeden bevinde van
dat hem de stede schuldich ende tachter es van verschooten penninghen, twelcke alhier
ghevoucht es by – ic xx pond parisis

Item Eloy Moreel, borghe ende betaelende over Manaerd Ghent, in huwelicke hebben
Betken, de dochtere van Clays Gheerardyn, bevonden by den griffier, den ijde in meye
lxxxv – iiij pond xv schele parisis
Item van de zelven betaelende als borghe van de kinderen van Gheleyn Bastaerd, over dissue
van de ghoede ghedeelt van Maillard Bastaerd, bevonden by den voornoemde greffier op
den vi de aprilis lxxxv – ij pond xij schele parisis
Vierde somme van de ontfanck bedraeght xij c xxvi pond xviiij schele parisis

Folio 13

Ander ontfanck van extraordinaire baeten ende profficten
Eerst ontfanghen van Loys Makeblyde, burghmeester, ten goeden bevinde ende by moderatie
van de pennynghen die Remy de Langhige der stede schuldich en taghter was, tzynen
rekenynghe van assisen ende andere lasten, den xiijde novembris lxxxiiij – iiij xx xvi pond
parisis
Item van Dheer Jacob Meersschaerd, pasteur van Ste. Bertins, over den coop van diverssche
partien van houten vander gevallen muer van de stedeschoole langhes d’Elssenbrugghestraete
die vercocht was op den viijde octobris lxxxiiij op daghe te kersmesse naervolghende – xxxix
pond xviiij schele parisis
Item van Gabriel van Thune vut de penninghen van de ontfanck vande generale middelen
den viijde february lxxxv – lxvi pond x schele parisis
Item van Mahieu Voed, bailliu, de wedewe van Lambrecht vander Doene, in synen leven
ampman, dheer Jan Bateman, capellaen van de wet, Eloy Moreel, meester Jan Beysen, Jan,
Fobert, Bartholomeus Liebaerd, schepenen ende Franchois de Schottere, thresorier over
halende wetcroessen gheroupen in eede, elck xxiiij pond comt – ix iiij xx xij pond parisis
Ende den laetste somme vnden ontfanck bedraecht iijx iiij xx xiiij pond iiij schele parisis

Folio 14

Vutgheven ende betaelinghen ghedaen byden voorseide thresorier jeghens den
voorschreven ontfanck
Alvooren betaelinghe ghedaen van erfvelicke ende losselicke renten, octroyen, cheynsen
ende pachten
Eerst de huere van anderhalf vierendeel lands toebehorende de kercke van Ste. Jans te
Coppernolle es verschenen ende nyet betaelt – dus hier voor memorie
Item den pacht vande landen vande heere van Oguyes ten nedersten overdraeghe, metgaders
de renten ende cheinsen en zijn by desen thresorier nyet betaelt ende alhier gestelt voor
memorie.
Item de vooghden vande Magdaleene en syn van ghelycken nyet voldaen van renten by desen
thresorier, dus hier voor gelycke memorie
Item den ontfanghere int hoff en es van ghelycken niet betaelt, alhier voor gelycke memorie
Item dheer Jacob Meersschaerd, pbr als ontfangher van de gilde vanden heilighe sacramente
tSinte Bertins over twee half jaeren losrente ghevallen te kersmesse lxxxiiij ende Ste.
Jansmesse lxxxv - Par acquit – ix lviij pond ix schele v deniers parisis
Item den ontfanghere van WestVlaenderen en heeft vande voorseide thresorier gheen
recognitie van octroyen ontfanghen, dus hier voor memorie
Item mijn heere den prelaet van Ste. Bertins en heeft oick gheen recognitie ontfanghen van
desen thresorier – dus hier voor memorie
Item den proost vande stede en es nyet betaelt van erfvelicke renten, zoo oick niet en es den
commandeur van Caestre, alhier voor memorie
Item beaeld Adam van Ruebeken, ontfangher van de transport van Vlaenderen,
toegehoirende den heere van Condé over vier jaeren ghevallen te kersmesse xvc lxxxi, lxxxij;
lxxxiij ende lxxxv ten v pond parisis sjaers, by vier distincte acquicten van de iste in
wedemaent lxxxv – xx pond parisis
Item over de vier acquiten van de zelve bethalinghe bethaelt den voornoemde ontfanghere –
lviij schele parisis
Item de moedere vande gasthuuse vande huere van de gasthuuspoorte, daermen svrydaedhgs
plagh te houden den vlasmaerct en es nyet bethaelt – dus memorie
Item d’erfve vande wedewe van Christiaen Baes ende Gheleyn Staessen es vut pachte, dus
hier – nyet
Item de beleeders van de ghilde van Ste. Jans ende syn nyet bethaeld vande rente ligghende
op de stedeschoole, zoo oick nyet en es den ontfanghere int hoff, dus voor memorie

Folio 15
Item tweede overdracht Coppernolle en heeft tzydert tjaer lxxx nyet bedient geweist als
verbrand – dus hier – nyet
Item den prelaet van Duunen en heeft gheenen erfvelicken cheyns ontfanghen van desen
thresorier al vooren betaelt tot vc lxxxi dus hier voor memorie
Tiste somme van de betaelynghen beloopt ix iiij xx pond xvij schele vi deniers parisis

Folio 16

Ander betaelynghe van pensioenen ende gaigen
Eerst bethaelt commissarissen vande wet ende rekenynghe Ste. Luuxdaghe lxxxv ofte
t’anderen daghe van leste rekenynghe – xxxvi pond parisis
Item dheer Jan Bateman, capellaen vander wet over de wetmessen by hem ghedaen
swonsdaeghe ende saterdaeghe ten voorleden jaere – xvi pond parisis
Item den bailliu ende ampman over huerlieden bevelen elck xxiiij schele comt – xlviij schele
parisis
Item Loys Makeblyde, burghmeester vande commune over zyn pensioen ordinaire – xxx
pond parisis
Item Jacob Beke, burghmeester van de wet over zyn pensioen ordinaire – vj pond parisis
Item burghmeesters ende schepenen over de twee quartieren van huerlieden berecht lxvj pond,
over de camerboeten xij pond ende over de dynghedaeghen lxxix pond iiij schele – tsamen –
ix lvij pond iiij schele parisis
Item den greffier over syn pensioen ghevallen te baemesse lxxxiiij – xl pond parisis
Item den voorschreven thresorier over zyn pensioen ordinaire – lxxij pond parisis
Item de xij raeden over huerlieden pensioen elck xl schele comt – xxiiij pond parisis
Item de voorleden jaere en hebben gheen paysierders ghestelt geweist ende hier – nyet
Item meester Jan Sluusman over een halff jaer pensioen als schoolmeester vande stede, te iiij
xx iiij pond tsjaers, ghevallen te Ste. Jansmesse lxxxv – xlij pond parisis
Item meester Gheeraerd Baervoed, duerwaerdere, van de camere over den vier quartieren
van zijn pensioen – xviij pond parisis
Item den voorseide duerwaerdere over tluuden van de wetschelle, tot baeffmesse lxxxv boven
tvoorseide vulle pensioen – vj pond parisis
Item ten voorleden jaere en hebben ghene messagier, nogh gaugierdere huerlieden officie
bedient, dus hier voor memorie
Item den voornoemde thresorier en heeft gheen yckere, noch werclieden vande stede pensioen
betaeld, noch oick den bezorghere vande clocslaeghe dus hier voor – memorie
Item ten voorleden jaere en hebben gheen ommeloopers voorzitters ghestelt gheweist noch
gaige ontfanghen, dus hier gelycke memorie
Item den advocaet ende procureur vande stede in den raed van Vlaenderen en zyn by de
voornoemde thresorier nyet betaeld van huerlieden pensioenen noch sallarissen ende vacatien
dat alhier oick voor memorie
Folio 17
Item den chirurgien vande stede en es van gelycke nyet ghegaigiert geweist, noch oick den
cuusschere vande visschemaert alzoo hier voor gelycke memorie

Ijde somme van vutgheven beloopt iiij c clix pond xviij schele parisis

Folio 18

Andere betaelynghen ghedaen inde vrye jaermaert
Ten voorleden jaermarcte en es nyet ghespeilt op den tor, noch oick eenighe andere
betaelinghe gedaen van diensten, vut causen vande beroeringhen tijd ende hier – nyet
Item over de possessie van tvrydom vanden voornoemde jaermaerct, zijn de ordinaire letteren
van saulfconduicten gheschreven, ghezeghelt ende vutgezonden geweist by diverssche lieden
ende darvooren betaeld den greffier – vi pond parisis
Iijde somme van bethaelinghen bedraecht als boven xi pond parisis

Folio 19

Andere betaelinghe ghedaen van zaken ende lasten ordinaire
Eerst van vermaken vande wet te Ste. Omaers den xviijde aprilis lxxxiiij en was gheen portier
noch joncwyff dryncgeld ghegheven – dus hier – nyet
Item d’officieren generale vande stede en hebben nyet ghestelt geweist naer coustume, nogh
festyn ghehouden, dus hier van ghelycken – nyet
Item de bierwerckers van de stede in hofschede te kersmesse, Paessen ende Ste. Jansmesse elc
kent xx schele comt – iij pond parisis.
Item den prelaet ende couvent van Ste. Bertins en hebben ten voorleden jaere geenen verschen
zalm ghekendt nogh geld daervooren – dus hier voor memorie
Item bethaelt baillu, ampman, beede burghmeesters, beede voorschepen, pensionnaris ende
thresorier over huerlieden deel inden versschen zalm palmzondaeghe lxxv elck iij pond comt
– xxiiij pond parisis
Item betaelt Pieter de Mol t’Ypere over de leveringhen van thien hoeykens, te v pond x schele
t’stuk voor bailliu, ampman, burghmeesters, twee eerste schepenen, thresorier, pensionaris,
capellaen ende duerwaerdere vande camere Sacramendsdaeghe lxxxv blyckende by billette
vande voornoemde coopman – tsamen lv pond parisis
Item Adriaen Naghels over de leveringhe van thien paeren handschoen te xiij schele tpaer
comt vi pond xv schele metghaders van tolle ende tbrynghen vande voorseide hoeykens ende
handschoen van Ypere xxx schele vij deniers tsamen by billet vande voornoemde coopman –
viij pond v schele vi deniers parisis.
Item de gebroeders vande drie gilden en hebben ten voorleden jaere geen dixaimerdaeghen
ghekendt, dus hier voor memorie
Item svrydaeghs naer Paesschen en es gheen jaergetyde gedaen noch daertoe was bestidt
vande goede lieden gebleven inden dienst vande prince, dat hier voor memorie.
Item en zyn ten voorleden jaere geen maeltyden ghehouden van de weezerie, dus hier – nyet
Item bailliu, ampman, burghmeesters, schepenen, greffier ende thresorier, over huerlieder
vacatien ter voorseide rekenynghe van de wezen, by dat dordinaire maeltyden nyet en hebben
gehouden geweist elck iiij pond, metghaders den duerwaerdere van de camere xlviij schele –
comt tsmaen lxiiij pond vi schele parisis
Item ten aenkommen vande wet den xviijde aprilis lxxxiiij en was geen taux van gaigen van
contrerolleur, noch refectiemeester gedaen noch d’officieren bedient, dus alhier – nyet
Item den greffier vande stede over tmaken vande jegenwoordighe rekeninghe metghaders den
thresorier elck xij pond - comt xxiiij pond parisis
Item over tverteerde int stellen ende maken van de zelve rekeninghe – vj pond parisis
Item den voornoemde greffier over tscryven vande zelve rekeninghe int twee volumen – xviij
pond parisis
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Item den commissaris auditeur van de jeghenwoordighe rekeninghe – xij pond parisis
Item d’officieren van de Looye over haerlieder gaige ghevallen ste. Luuxdaeghe lxxxv –
xxxix pond parisis

Item de conynghen van de drie gilden en hebben ten voorleden jaere nyet gheproffiteert vande
stede ter cause vande gayen van eeren nyet gheschooten – dus alhier – nyet
Item de terminarissen vande drie ordene en hebbenten zelven jaere gheen predicatie gedaen
noch ommeganghen geheven – dus hier voor memorie
Item bethaelt den greffier vander stede, over 44 xliiij partien van d’issuen by hem ghetauxeert
ter jegen gestelt ende hier in rekenringhe gebracht te xij schele parisis van elcke partie, recht
ordinaire, comt – xxvi pond viij schele parisis

Iiijde somme van vutgheven beloopt ijc iiij xx pond ij schel vi deniers parisis

Folio 21

Ander betaelynghen van cleedynghe van de wet ende cnaepen van de wet
Eerst betaeld bailliu, ampman, beede burghmeesters, thien schepenen, greffier, thresorier ende
capellaen in ghetaele van xvij over huerlieden keerle lakenen in deelde, elck xxxvi, comt vi c
xij pond, metgaders elck iiij pond voor haerlieder linten –tsamen – vi c lxiij pond parisis
Item meeser Christiaen Baervoed als duerwaerdere vande camere over zyn keerlelakenen –
xvi pond parisis
Item Gheleyn de Conynck als clerck vanden berechte, over ghelycke laekene – xv pond
parisis
Vde somme vande betaelynghe beloopt vi c iiij xx xv pond parisis

Folio 22

Andere betaelinghen van presentie wynen, te xxiiij schele parisis elcke canne, wanaff
comt den penning iiij schele parsisis vande canne over de presentatie
Eerst betaelt Gheleyn de Conynck over twee stoopen wyns ghepresenteert ten ommeganghe
de zusteren van de gasthuuse ende Sint Jans par billet vande ijde augusti lxxxiiij – iij pond
parisis
Item Sebastiaen Noret, over vier cannen wyns ghepresenteert den Greffier van Cassele ende
zyne compangie, gecommen ter assistentie van die van de stede, omme te vervolghen
tgheboufte van Oostende par billet vande iijde novembris lxxxiiij – iiij pond xvi schele parisis
Item Jan Courtyl over ghelicke vier cannen wyns ghepresenteert den bailliu van Cassele met
zyn volck ghecommen met den voorseide greffier ter assistentie als boven op billet vande
voorseide daeghe – iiij pond xvi schele parisis
Item den voornoemde Jan Courtyl over vier cannen wyns ghepresenteert den bailliu van
Steenvoorde, vervolghende tvoorseide geboufte ende alhier nemende zijn repas op billet
vande de iijde novemberis lxxxiiij – iiij pond xvi schele parisis
Item Gheleyn de Conynck over zes cannen wyns hem gepresenteert tzynder bruiloffeeste in
bekendzaemheyd vande dienst by hem der stede gedaen par billet vande vide juny lxxxiiij –
vij pond iiij schele parisis

Item Anthone Courtyl over vier cannen wyns die ghepresenteert waeren den commis vande
imposten doende velde, den xxiij de in hooymaend lxxxiiij – iiij pond xvi schele parisis
Item Anthone Courtyl over vyf cannen wyns gepresenteert den bailliu ende andere
ghedeputeerden van Belle an die van de wet par billet van de xviij september lxxxiiij – vi
pond parisis
Item Gheleyn de Conynck over vier cannen wyns die gepresenteert hebben geweist de
ghedeputeede van Hondschoote an de wet ter oirzake vande generale middelen par billet
vande ix de aprilis lxxxv – iiij pond xvi schele parisis
Item Anthone Courtyl over vier cannen wyns gepresenteert Jan van Doorne ende Chaerles
Ryzelen gecommiteert ter verpachtinghen vande imposten voor de zes maenden incommende
den iste meye lxxxv par billet vande xde aprilis – iiij pond xvi schele parisis
Item Gheleyn de Conynck over twee cannen wyns gepresenteert den greffier van de casselrie
van Belle par billet vande xxvide septembris lxxxv – vlviiij schele parisis

Item Anthone Courtyl over viij cannen wyns in specie ghepresenteert de twee pasteuren
vande stede, zusteren van de gasthuuse ende Ste. Jans te Sacramendsdaeghe ende
ommeganghe laetsleden teclk ij cannen, te xxx schele de stoop par billet van xxiiijste july
lxxxv – xxiiij pond parisis

Vde somme van de betaelinghen beloopt lxxi poond viiij schele parisis

Folio 23

Andere betaelinghe van voyaigen vander wet
Eerst betaelt Pieter Everaerd ende Jan Fobert schepenen over de vacatie van vier daeghen
ten twee stonden tot Hondschoote met brieven van de heere De La motte omme te vercryghen
peerderuyteren vande capitein Balcque tot bewaerrenesse vande stede, elck iiij pond parisis
boven alle verschot, metgaders xxx pond xvij schele xij deniers parisis van convoye,
waghenhuere, theerynghe van de voornoemde capiteyn ende andere tsamen par billet vande
vde in wedemaent lxxxiiij – xxxviiij pond
Item meester Jan Beyens, schepene, over de vacatie van eenen daghe tYpere an den bisschop
van Ste. Omaers, omme zonderlinghe bezouck te doene nopende de reconcilatie vande
kercken metgaders over de copie van diverssche sticken by hem gemaect tsamen par billet
vande zelven daeghe – iij pond parisis
Item de bailliu ende greffier vande stede over de vacatie van vier daeghen en half tSte.
Omaers an den prelaet van Ste. Bertins ende an den heere de La Motte omme te vercrygen
peerderuyters voor de stede, elck x pond xvi schele, metgaders xi pond ij schele parisis van
verschooten ende waghenhuere, tsamen par billet vande xviijde in wedemaent lxxxv – xxij
pond xij schele parisis
Item den greffier van de stede over de vacatie van zes daeghen distinctelick tot Ypere ende
Renynghe in zonderlynghe affairen van de wet xij pond, metgaders tverschot van xiij pond iiij
schele parisis, in costen ende hofschede tsamen par billet vande iiijde in hooymaend – xxv
pond iiij schele parisis
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Item Pieter Everaerd, voorschepene, over devacatie van drie daeghen te Hondschoote omme
de incoop van havere voor de peerderuyters vander stede, vij pond iiiij schele, metgaders een
dagh tYpere ter oirzake vande generale middelen xl schele ende over tverschot van v pond x
schele parisis van convoy ende theerynghe van soldaten te Hondschoote ende iiij pond ix
schele parisis van twee tortsen ter sacramendsdaghe metgaders van eenen strynck omme
tcolckxken van tzusterhuus xij schel vij deniers, tsamen op billet vande xiiijde july lxxxiiij –
xviiij pond vij schel vi deniers
Item den ampman vande stede over de vacatie van eenen dagh tYpere met meester Jan
Beyens omme te spreken met den bisschop van Ste. Omaers ten fyne vande herwydynghe
vande kercken deser stede, paer billet vanden xxide in hooymaendt lxxxiiij – xxxi schele
parisis
Item den bailliu vander stede over de vacatie van twee daeghen tYpere, twee te Hondschoote,
viere met den heere van Werp en eenen dagh te Cassele in affairen van de stede, metgaders
zijn verschot ende peysteringhe van peerde alt samen ghesleghen par billet van de xxiste
hooymaend lxxxiiij – xxxviij pond v schele
Item Jan Fobert, schepene over de vacatie van drie daeghen te Grevelynghen an myn heere
de la Motte met den bailliu, boven alle costen iiij pond x schele parisis, met verschot van xx
pond peysteringhe, theerynghe ende peerdhuere tsamen par billet van de xxviij djuli lxxxiiij –
xxiiij pond xviij schele parisis

Item den greffier vande stede over de vacatie van xxiiij deghen te Ste. Omaers an mijn heere
den prelaet van Ste. Bertins ter oirzake vande xij opgenomen dienaeren, ten Douay an den
raed van Vlaenderen, ende tadvis op de verzochte letteren van attenuatie voor de stede,
metgaders te Doornick anden gemeen raedt scoynckx ter zelve oirzake ende de voirseide
letteren vercreghen voor den tyd van drie jaeren, tsamen par billet van e vijde in ougst lxxxiiij
– lvij pond xij schele parisis
Item den baillu van de stede over de vacatie van drie daeghen te Grevelinghen metter huere
van zijn peerde ixde ende verschot van vij pond x schele in peysterynghe ende peerdecosten
met een soldat, tsamen par billet van de xiiij de augusti lxxxiiij – xvi pond x schele parisis
Item Bartholomeus Liebaerd, schepene over de vacatie van twee daeghen te Hondschoote
omme te doene den incoop vande havere voor de ruyteren van de stede par billet vande xijde
september lxxxiij – iiij pond xvi schele parisis
Item den burghmeeser van de commune ende greffier over de vacatie van drie daghen tYpere,
aldaer ontbooden byden prior van Sinte Bertins ende proost omme te communigueren
d’affairen van de stede metgaders den voornoemde greffier andere drie daeghen aldaer ter
oirzake van tlighten van de rentebouck ende andere zaken par billet vande vijde october
lxxxiiij – xx pond xi schele parisis
Item den voornoemde burghmeester ende greffier over de vacatie van vyf daeghen tYpere
doende aldaer executeeren by duerwaerdere, de wet ende raedt van de jaere lxxxiij omme de
reparatie deser stede by hemlieden gestelt in brande vut crachte van de eerste commissie par
billet van de xxv october lxxxiij – xxxvi pond xvi schele parisis
Folio 25
Item Pieter Everaerd, voorschepene, over de vacatie van drie daeghen ter Ste Omaers,
besoignerende met meester Jacob Canin ter oirzake vande generale middelen ende imposten
vij pond iiij schele met verschot van vijf ponden in theercosten, tsamen par billet vande
xxixde octorber – xij pond iiij schele parisis
Item den bailliu van de stede over de vacatie van drie daeghen met eenen soldat van de stede
an myn heere de La Motte te Grevelinghen ter oirzaeke vande brieven ghescreven by
capiteyn Balcque ande gene tbelech vanden garnisoene, met verschot ende peerdehuere
tsamen par billet vande xxvijde novembris lxxxiiij – xxxiij pond parisis
Item den griffier vande stede, over de vacatie van xxiiij daeghen te Doornicke int hof van den
secreten raedt ende financie sconinckx hebbende vervolcht ende vercreghen nyeuwe letteren
van attenuatie vande stede schulden voor drie jaeren, letteren van daeghynghe omme de
schultheeschers voor den raedt in billetten, letteren van ontlastinghe vander generale middelen
van consumptie, metgaders den quydscheldinghe van de recognitie van octroyen op wijn ende
bier voor twee jaeren - lvij pond xij schele, metghaders xxviij pond over sijne diligentie
stellen van requesten, consideratie van alleene gereist thebbende, hem vut hofschede
toegeschut byde wet, tsamen par billet vande xxvij de november lxxxiiij – iiij xx v pond xij
schele parisis
Item den burghmeester van de commune over de vacatie van vijf daeghen tYpere an den
ontfangher van Westvlaenderen ter oirzake van de ontlastynghe vande generale middelen,
recognitie van octroyen, omme te accordeeren met den aencommenden schoolmeester ende
andere zaken par billet vande xiiijde december lxxxiiij – xviij pond parisis
Item den greffier van de stede omme tselve met den voornoemde burghmeester par billet
vande zelven daeghe gelicke – xviij pond parisis
Item Pieter Everaerd ende Eloy Moreel, schepen over de vacatie van elff daeghen tYpere an
den ontfangher, heure ende pachters vande generale middelen te vier stonden, omme de
moderatie vande zelve middelen elck xxxix pond xij schele, metgaders den voorseide Eloy
vijff daghen alleene xviij pond tsamen par billet vande xxiij in sporcle lxxxv – iiij xx xvij
pond iiij schele parisis

Item den greffier vande stede over de vacatie van zes daeghen te Bergen Ste Wiinocx ende
Dunkercke omme te doen daghvaerden voor den raed in Vlaenderen de schuldheeschers
vande stede, omme t’intermenent vande letteren van attenuatie vande stedeschulden par billet
van de xxvde january lxxxv – xxi pond xij schele parisis
Item den bailliu vande stede over de vacatie van zes daeghen an mijn heere den prelaet van
Ste. Bertens ende de La Motte te Ste Omaers, Grevelynghen ende elders omme
d’ontlastynghe van de half vander peerderuyteren opgenomen ter bewaerenesse vande stede
xxi pond xij schele, metghaders xvi sche iiij deniers parisis voor zijnen dienaer ix pond xij
schele tsamen par billet vande xxvide february – xxxipond iiij schele
Item Clays Bamelaere, schepene over de vacatie van eenen dagh tYperen ter verpachtynghe
vande generale middelen ingecommen den iste october lxxxiiij – iiij pond xij schele met vij
pond parisis van verschooten pennynghen in wyn, peysteringhe en theerynghe, tsamen up
billet vande xxvide in sporcle lxxxv – x pond xij schele
Item Pieter Everaerd voorschepene, over de vacatie van twee verscheeden daeghen tYpre ter
oirzake van de generale middelen an den ontfangher van Westvlaenderen vij pond iiiij schele,
metsgaders xxij schele an een boode tsamen by billet van de xixde in wedemaend lxxxv vij
pond vi schele parisis
Item den burghmeesters van de commnune over de vacatie van vijf daeghen met den greffier
an den prelaet van Ste. Bertins ter oirzake van de reparatie van de schipvaerd ende andere
affairen par billet van de iijde in hopymaend lxxxv – xviij pond parisis
Item den greffier van de stede omme tselve par billet van de zelven daeghe – ghelicke xviiij
pond parsisis

Vijde somme vande betaelynghe bedraeght vij c pond xvij schele parisis

Folio 26

Andere betaelinghe ghedaen an booden ende messagiers van de wet
Eerst bethaelt Hans van Waterleet over ghebracht vanYpre de reepen vande horologie van
Onse Vrauwen par billet van de xxxste meye lxxxiiij – xvi schele parisis
Item Henri Packet, over tdraeghen van eenen brieff naer Nyeuport metter andwoorde par
billet van de viiij de augusti lxxxiiij – iij pond parisis
Item Jan van Beveren over tdraeghen van een pacquet brieven an den commissaris ter
bewaerenesse vande garresteerde goedinghen, par billet van de viijde augusti 84 – xx schele
parisis
Item Vincent van Boucchoult over tconvoy by hem gedaen capitein Balcque tot Meessene
par billet vande xxste augusti lxxxiiij – xl schele parisis
Item Christiaen Tryoen over tdraegen van brieven van de heere de La Motte tot
Grevelinghen ende metter andwoorde tot Ypre, met eenen corf van meloenen vanden heere
van Werp, par billet van de iiijde septebmer lxxxiiij – xi pond parisis
Item Henri Pacquet over een pacquet brieven ghedreghen an den prelaet van Ste. Bertins par
billet van de xxxde september lxxxiiij – iij pond x schele parisis
Item Jacob Moenaerd over tdraegen van brieven vande wet an die van Ypre over dagh ende
naght ende andwoorde gebracht omme tvervolgh van gheboufte van Oostende par billet van
de iijde october lxxxiiij - xxx schele parisis
Folio 27
Item Christiaen Tryoen over tdraegen van geslooten letteren van de wet naer Ste. Omaers an
den prelaet ende andwoorde ghebracht, den vijde october lxxxiiij – iij pond
Item Maillard vande Berghe over tbeleet eenen persoon naer Ypre, den xijde octobris
lxxxiiij – xx schele parisis
Item Mahieu de Vos over ghezonden naer Ypre ter oirzake van de rovers - den xxiiij octobris
lxxxiiij – xx schele parisis
Item Christiaen Tryoen ende Mahieu de Vos over geleyt met brieven naer Ypre, ter cause
van tgeboufte par billet van de xxvijde novembris lxxxiiij – iij pond
Item Jan van Zuudkercke over tdraeghen van letteren van de heere van Werp an den peron
van Ste. Bertins met andwoorde par billet vande xde december lxxxiiij – iij pond parisis
Item Clays Lamoot over ten tween stonden gheconvoyeert thebbene de ghedeputeerde van de
stede naer Ypere par billet vande xxde decembris lxxxiiij – xv schele parisis
Item Jan van Beveren over tdraeghen van brieven naer Ypere den ijde january lxxxv – xx
schele parisis
Item Mahieu de Vos over tdraghen van brieven naer Ypere ende verschot par billet vande
ijde january 85 – xx schele parisis
Item Jooris Blieck over adjuncten gedaen in Westoutre van tgeboufte – den xixde january –
xij schele parisis
Item Augustyn Liebaerd over geweist thebbene van Ryssele te Doornick omme de zaken van
de stede par billet vande iijde february lxxxv – iij pond iiij schele parisis
Item Christiaen Tryoen over drie verscheeden daghen gheconvoyeert met brieven an den
heere de La Motte tYpere ende elders par billet vande xvde marty 85 – v pond parisis

Item Jaques de Veede over dadjucten van tgeboufte met brieven naer Westroutre par billet
van de xxijde aprilis lxxxv – xxviij schele parisis
Item Jan van Beveren over tdraghen van eenen brief by nachte naer Steenvoorde
adresserende dat die van Oostende waeren op dese quartieren par billet vande xxijde aprilis
lxxxv – xxxvi schele parisis
Item Jan Bouve over tdraeghen van beslooten brieven an die van Steenvoorde den xxvide
aprilis – xxiiij schele parisis
Item Christiaen Tryoen, over de vacatie van twee daeghen ende by nachte te Westoutre,
Elverdinghe omme tgeboufte par billet van de vij juny lxxxv – iij pond parisis
Item den zelven over tdraeghen van brieven an den prelaet van Ste. Bertins met andwoorde
gebracht den vide july lxxxv – iii pond iiij schele parisis
Item den zelven over tdraghen van brieven an den prelaet van Ste. Prelaet van Ste. Bertins
met andwoorde ghebracht den vde july lxxxv – iiij pond iiij schele parisis
Item Christiaen de Witte over een brieff ghedraegen an den heere de La Motte, twee
daeghen gereyst par billet vande ijde september lxxxv – xliiij schele parisis
Item den zelven over ghedregen thebbene brieven tot Hekelsbeke an den voornoemde heere
par billet van de xijde septembris lxxxv – xxx schele parsisis

Viijde somme van de betaelinghen bedraeght lx pond xi schel parisis
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Ander betaelinghen ande reparatie vande caulchiede ende ander werck binnen de poort
Eerst bethaelt Christiaen de Cadt vuer den lyfcoop van tvermaken vande clockslagh tOnsen
Vrauwen par billet vande xxiiijde in meye lxxxiiij – v pond parisis
Item Christiaen van Clichthove ende zijn complicen over een strynck ghedaen an thalle
clocxken par billet van de camer – xx schele parisis
Item Abel Hasebaerd over een slot gemaect an een couffre par billet vande ijde juny lxxxiiij
– xxvij schele parisis
Item Anthone Houzé ende zijn complicen van tvermaken vande horlogie tOnsen Vrauwen,
met beede wyzeren an de compassen par billet vande xxde juny – lxvi pond
Item Pieter Hazebaerd over xiiij voers eerde ten behouve vande kercke ende corps de garde
par billet vande ixde july lxxxiiij – iij pond parisis
Item Hans Annoot over tvergaederen van alle d’yzerwerck vande stede vut de beke ende
gedreghen ten huuse vande ampman den xiiijde july lxxxiiij – x schele parsisis
Item Jooris de Scenrale metsere over vijff daghen werckens en half int stoppen vande dueren
van Ste. Bertins kercke ende anders par billet vande zelven daghe – xi pond parsisis
Item Maillard de Roode en Maillard vande Berge over gedient thebbene den voornoemde
metser par billet vande zelven daeghe – iiij pond parisis
Item Pieter van Westbrouck over een dagh ghewrocht thebbene an dhorologie van Onsen
Vrauwen ende elders den xiiij july lxxxiiij – xxxij schele parisis
Item de wedewe van Jacob Bhertinc over de leveringhe van naghels voor den clockslagh van
Onse Vrauwen par billet vande xviij de july – xviij schele parisis
Item Jan van Tlichthove over twee daeghen en half tOnsen Vrauwen ende elders voor de
stede par billet van de xxiijde july lxxxiiij – vij pond parisis
Item Pieter van Westbrouck ende zijn complicen over dafdoen van thalle clocxken ende dat
met tschelleken van de wachte ghehanghen thebbene op Sinte Bertins tor par billet vande
xxxde july 85 – xxiij pond xi schele parisis
Item Robert van Coutere over tdienen van de meesters an Ste. Bertins kercke den xxx july
85 – xvi schele parisis
Item Pieter van Westbrouck ende Joos van Kaeyzeele, timmerlieden over elck twee daegen
werckens voor de looye ende raeuwe pertse den xijde augusti – vi pond parisis
Item de zelve over drie daeghen werckens an de hallebrugghe ende elders op billet van de xde
september lxxxiiij – is pond parisis
Item Adrien Huussyn over de leveringhe van twee cremen om beede de schellekens op Ste.
Bertins tor, par billet van de xijde novembris lxxxiiij – xxxij schele parisis
Item Pieter van Westbrouck ende Joos van Kaeyzeele over ghewrocht thebbene an tcorps
de garde ende elders par billet vande xiiijde novembris 84 – v pond xiiij schele parisis
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Item Matheus Schagt over twee lamers, een maelslot ende schraege voor de loyers by hem
verschooten den iste decemberis lxxxiiij – iiij pond xiiij schele parisis

Item Jan Hauwen over drie daegen ghewrocht thebben an de stellinghe van de horologie
tOnsen Vrauwen ende an de kercke van Sint Bertins den xviiijste decembris – iiij pond xvi
schele parisis
Item Pieter van Westbrouck over vier dagen werckens an de schoole den xxiiijde decembris
tsamen vi pond parisis
Item Kaerle Robbaerd over drie daegen werckens int cuusschen vande schoole ende effenen
vande hove, par billet van de xxviijde decembris 84 – iiij pond parisis
Item Staes Dobbele over xij lotpenninghen, loot ende twee stekers omme het tellen van de
raeuwe baeyen par billet van de xxix de decembris 84 – xxxvi schele parisis
Item Jan van Beveren ende zyn complicen onder tcuusschen van de waterloop vande
Hondsgracht naer de Nyeuwe Maerct ten zyden ende voor den huuze van Franchois
Jacobsoone, dat men naermals zal verhaelen op de materialen vande zelven huuse gebrandt,
den iiijde in lauwe 85 – iiij pnd parisis
Item de moedere van de gasthuuze over tcuusschen van de huuse geschict totter stedeschoole
tSint Jans par billet van de vijde january lxxxv – iiij pond parisis
Item Mauris Sys, slootemaekere, over dmeersche slootels gemaect omme de nyeuwe schoole,
proostie ende andere par billet van de xvi de january lxxxv – v pond parisis .
Item Pieter van Westbrouck timmerman over drie daeghen werckens an de bancken vande
schoole ende ander werck metgaders Jan Fobert vande leveringhe van houte ende meester
Ellieul van naeghels om tselve werck par billet vande xvijde january lxxxv – viiij pond ij
schele vi deniers parisis
Item Pieter Hazebaerd van leveringhe van gley, latten, bandroen, wissen, naeghels en werck
an de voorseide schoole par billet vande xviijde january lxxxv – x pond xiij schele parisis
Item Jaques van de Wynckele over tmaken ende leveren van een waegen ende wielen voor
de bierwerckers par billet van de xxiiij january lxxxv – xv pond parisis
Item Pieter van Westbrouck over twee dagen werckens int overdecken van vier waterpypen
met de vlaecken daertoe gemaect par billet van e xixde in sporcele lxxxv – iiij pond parisis
Item Dieryck Pillaerd over de leveringhe van een tanghe voor de wetcamere den xxvde
februari – x schele parisis
Item Toussin Ledieu over tvermaken ende stellen van de clockslagh tOnsen Vrauwen den xix
maerty 85 – iiij pond parisis
Item de wedewe van Jacob de Haene over tcuusschen van dOude Maert par billet vande
xvide maerty 85 – iiij pond parisis
Item Andries Pillaerd over de leverynghe van smedecoolen ende huere van zijne smesse
voor den horologiemaekere ende clockslagh tOnser Vrauwen par billet vande xxvijde marty
lxxxv – viij pond parisis
Item Pieter van Westbouck over vier daeghen werckens an tcompas van Sinte Jans ende
anden stoel omme de clockslagh van thorologie daerop te stellen par billet van de xxxde
marty 85 – vi pond parisis
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Item Toussin Le Dieu horologiemaker, over tvergulden van beede de wijzers tOnsen
Vrauwen vi pond metghaders over tmaken van de stekers vande looyen omme de baeyen, den
vide aprilis lxxxv – xiiij pond parisis
Item Franchois de Moor over tplacken vande mueren ende leveringhe van staken ter
voorseide schoole par billet vande xiijde aprilis lxxxv – iiij pond parisis
Item Andries Pillaerd over de leveringhe van zyne smesse ende smedecoolen omme den
voornoemde horologiemaker te St Jans ende stekers van de looye met eenen nyeuwen hamer
tsamen par billet vande xvij aprilis lxxxv xiiij pond parisis

Item Clays Michiel metsere met zyn complicen over tmetsen ende stellen vander montre
tSinte Jans vij pond,
Marten van Losvelde over tmaken van de halle ende toebehoirten iiij pond x schele staende
te rembourseren by kerckemeesters naer desen par billet vande xxde aprilis lxxxv – x pond x
schele parisis
Item Pieter van Westbrouck over vier daeghen ghewrocht thebbende an dhorologie van Sint
Jans vi pond, om bert an tselve werck gelycke vi pond, xl schele vande molluere omme
tcomps ende xxx schele van naghels tsamen par billet vande xxix de in meye lxxxv – xv pond
x schele parisis
Item Joos van Kaeyzeele over gewrocht thebbene an den bard omme steenen vut te windene
met zyn hulp par billet van de iiijde july lxxxv – v pond xviiij schele parisis
Item Sebastiaen Noret by transporte over Toussain Le Dieu ter cause van tstellen van de
clockslagh ende horologie tSinte Jans par billet vande vij july 85 – xlviiij pond parisis
Item Willem Andries over gebracht thebbene te waeghene tcompas van Sinte Jans van Ypere
par billet vande xxiiijde july lxxxv – iiij pond parisis
Tiem Pieter Vekemans op rekeninghe van tschilderen van tvoorseide compas par billet vande
xxvide juny lxxxv – xxxi pond xviij schele parisis

Ixde somme van vutgeven bedraeght iiij c xl pond vi schele vij deniers parisis
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Andere betaelynghe ande reparatie vande schipvaerd en andere wercken binnen baillien
Andere bethaelt Willem Andries over ghewrocht thebben met peerd en waeghene an den
schipvaerd te opperste speye par billet vande xxvij augusti 85 – iij pond xij schele parisis
Item Jooris Tryoen, smet, over de leverynghe van xiiij kaeynaghels ende ander yzerwerck an
de opperste speye den xxvi augusti 85 – lv schele parisis
Item Pieter Tournois temmerman over zes daeghen en halff werckens an den schipvaerd ter
speye par billet vande xxvde augusti – viiij pond is schele parisis
Item Pieter van Westbrouck ende Joos van Kaeyzeele, temmerlieden over elck vijf daeghen
werckens an de kaeyen by de speye par billet vande zelven daeghe – xv pond parisis
Item de zelve temmerlieden over elck vier daeghen werckens an tingebroken gat ter opperste
speye par billet van de xviij de augusti lxxxv – xii pond parisis

Xde somme vanden vutgheven beloopt xlv pond xvi schele parisis

Folio 32

Andere betaelinghen van zaken en lasten extra-ordinaire
Eerst bethaelt thien soldaeten hebbende gheconvoyeert den pasteur van Sinte bertins ende
zyne goedynghen van Steenvoorde tot Poperinghe, kerende van Sinte Omaers naer zyne
residentie par billet vande xixde in meye lxxxiiij – xxiiij pond parisis
Item Andries Courtyl over diverssche wynen geemployeert voor de stede naer tkeeren vutte
gemeenen vlucht par billet vande ijde july lxxxiiij – xvi pond x schele parisis
Item Michiel Longuespee over den coop van xij wassen keerssen tsacramendsdaeghe, eenen
styck omme dhorologie van Onsen Vrauwen xviiij pond comt ende xij pond lampen voor de
wachte, tsamen par billet vande xiiijde in wedemaend lxxxiiij – xxx pond ij schele parisis
Item Anthoon Courtyl over tfestyn gedaen myn heere den prior van Ste. Bertins, den heere
van d’Aulffey, capitaine Aurome ende huerlieden staet, de voornoemde prior hebbende
gepresenteert van wegen den prelaet van Ste. Bertins xij dienaeren ter bewaerenesse van
tgemeente te xij schele tsdaeghs elcke dienaer zonder tlast vande stede par billet van de xijde
juny 85 – iiij xx viij pond parisis
Item Pieter Moenaerd over een tonne biers gepresenteert tgemeente vande stede over
huerlieden debvoir int assisteren met wapene ende geschot de processie ten ommegange 84 –
par billet van de viijde july – xij pond parisis
Item Jan Jacobsse over rekenynghe van dat hem de stede schuldich es op zyne billetten den
xide in hooymaend lxxxiiij – xlij pond parisis
Item Anthoon Courtyl over de theerynghe ghedaen int festueren van de heere van Werp par
billet vande xijde in hooymaend lxxxiiij – xij pond parisis
Item den voornoemde Courtyl over zes stoopen wyns ghepresenteert den pasteur van Ste.
Bertins tzynder wedercompste, sacramendsdaeghe ende ommeghanghe 84 par billet vande
xxste july – ix pond xij schele parisis
Item Gheleyn de Conynck over de theeringhe tzynen huuse ghedaen by Michiel Devriendt
ende huerlieden schoonzone, dat hem gemynckt wert op zynen schuld an de stede den ijde
augusti 84 – viij pond parisis
Item Gheleyn de Conynck over brood ende caes om soldaten, zegelwas an de greffie, olie om
dhorologie makers van Onsen Vrauwen par billet van de ijde augusti lxxxiiij – xxvi schele
parisis
Item Clays Lamoot te Vlamertynghe over xiiij cannen biers gedroncken by die van de wachte
van zeker convoy par billet van de ijde augusti 84 – xvij schele parisis
Item Gheleyn de Conynck over een festyn ghedaen meester Jacob Canin, advocaet, ten
regarde van zekeren dienst der stede gedaen par billet van de vide augusti lxxxiiij – ix pond
parisis
Item den greffie van de stede over de verschooten pennynghen int voyagie vande hove te
Doornick van de raede te Douay omme te verwerven de letteren van attenuatie vande
stedeschulden voor drie jaeren naer tbewys vande declaratie by tcerficiatie par den billette
vande xijde qugusti 84 – iiij xx vij pond vi schele parisis
Tiem Pieter Hategevut over de leveringhe van plandsoen omme tpeerdstal vande
peerderuyteren par billet van de xxiste augusti 84 – xxiiij schele parisis

Item Kaerle Rabbaute over geplact thebbene an tvoorseide peerdestal met zynen complicen
par billet vande xxiste augusti 1584 – xliiij schele parisis
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Item Jan Cougier, over potten, pannen ende cruucken omme de ruyteren van de stede par
billet vande xxvide augusti – xviij schele parisis
Item Franchois Pyl over ter twee stonden ghevoert thebbende de gedeputeerde van de stede
tot Ste. Omaers ende van daer naer huus, metgaders over de registers ende bewyzen vande
stede van daer alhier in stede ghevoert par billet vande iijdee september 1584 – xx pond
parisis
Item Anthone Winnebrood over de costen van waeghenhuere, convoy van tgarnisoen van
Cassele ende vacatien gedaen int haelen vande registers ende bewyzen vande stede naer Ste.
Omaers ende tgerieff daeronder gedooght by apostelle op requeste vande vijde septembris 84
– i c iiij xx pond parisis
Item Anthone Courtyl over de verteerde costen van twee jonghens van de heere van Werp
ten twee stonden tzynen huuse gelogiert ende een boode van Dixmude, tsamen par billet van
de xviij september 84 – v pond xvi schele parisis
Item de wedewe van meester Pieter de Vrieze ende andere over een riem papier, een
douzaine parcemin, zeghelwas, handbussen, zandschotele, leghpennynghen, bindgaern,
pennemessen ende andere zaken ten behouve vande greffie ende thresorie tsamen par billet
vande ijde october 84 – xix pond xij schel vij deniers parisis
Item Gheleyn de Coynck over tfestyn vande heere van Westoutre par apostille op billet
vande xiijde octobris 1584 – vij pond xij schele
Item Franchois Tille duerwaerdere vande raede in Vlaenderen over tbedienen van d’eerste
commissie ten vervolghe van mijn heere van Ste. Bertins ende die van de stede ten laste van
de wet van Ypere van de jaere lxxxiij, ter oirzake vande brandstichters deser stede op billet
vanden xxv octobris 1584 – xiiij pond parisis
Item de boode van Ypre op Douay over ghezonden expresselick naer den raedt van
Vlaenderen met beslooten letteren ter orizake alsboven par billet van de voorseide daghe – xij
pond parisis
Item Anthone Courtyl over alle de keerssen by hem gelevert voor de stede ter nachtwake
vande maend augusti tot den xxiiij ste octobris in getaele van xxxi ponden en drie vueren par
billet van de xxviijde octobris 1584 – xx pon i schele parisis
Item den zelven over de leveringhe van xiv ponden kerssen by laste van de wet gelevert ten
jaere 85 par billet vande vijste juny – xviiij pond parisis
Item Pieter Everaerd voorschepene over tverschot by hem gedaen tYpre an een boode expres
ghezonden naer Curtrycke an Olivier Meyne metgaders van de leveringhe van vaentkens
omme de wake vande torre ende anders op billet van de xxix octobris lxxxiiij – xvij pond
parisis
Item Maillaerd vande Berghe over tindraeghen van fasceelen ter vierschaere den xxvide
novembris 84 – vi schele parisis
Item Clays Bamelaere ende andere musichienen hemlieden deputeert ten daghe van
haerlieden patronesse op billet vande xxijde novembris lxxxiiij – vi pond parisis
Item Jacob de Broedere ende zyn complicen over tbegraeven van t’doode lidhaem van
Jacob Bustraen ghepresenteert par billet vande xxviiij novembris xl schele parisis
Item Clays Bamelaere over een tonne biers by hem verschooten voor de soldaeten van de
stede hebbende geconvoyeert den prior van Ste. Bertins, proost ende andere heeren van Ypre
tot Poperinghe par billet vande xxviij ste novembris 1584 – x pond parisis
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Item Maillard van de Bergh ende Robert van de Couter over dindraeghen van ij c houds
ter proostie voor de camere ende wechte - den xxix november 84 – x schele parisis

Item den greffier vande stede over tverschot int voyage van de hove omme dontlastynghe
vande generale middelen ende andere sollicitatien naer tbewys vande billetten ende declaratie
van de xxix novembris – xxi pond iiij schele parisis
Item den secretaris vande secreten raede Grunaldi (duer de hand vande greffier) over doude
letteren van attenuatie vande stede schulden xxiiij pond den andrencie over den zeghel vande
zelve letteren x pond iiij schele, metgaders iiij pond over den wyn vande clercken vande
voornoemde secretaris ende xl schele den clerck vande Andrencie tsamen par billet vande
xxvij novembris lxxxiiij – xxxix pond iiij schele parisis
Item den greffier vande sentence generale (duer den hand als boven) ove de letteren van de
ontlastinghe vande generale middelen van consumptien aldaer verdreghen xv pond x schele
metgaders zelve xv pond x schele over d’ordonnancie vande guytscheldinghe van de iiij c
guldens ter accyse vnde recognitievan octroyen vande assyze op wyn ende bier ende iij pond
x schele voir den wyn vande clerck par billet vande xxvij ste novembris lxxxiiij – xxxiiij pond
s schele parisis
Item den secretaris vande secreten raede sconincx d’Engien duer de zelve hand – over de
nyeuwe letteren van attenuatie vande stedeschulden vercreghen voor drie jaeren ende andere
termyn van drie jaeren omme de voorseyde letteren te intermeeren xxiiij pond den andrencie
over den zeghel van de zelve letteren xiij schele den clercq vande voornoemde secretaris voor
zyn wyn xl schele den voornoemde secretaris ove de letteren van attache vij pond den
andrencie van tzegel in ynckelen steerte v pond ij schele ende den clerck vande andrencie
voor zijn wyn van beede de voorseide zeghels tsamen van beede voorseide letteren op billet
van de voorseide daghe – lv pond vi schele parisis
Item Anthone Courtyl over de theerynghe gedaen by de officier ende gedommitteerden van
de wet, naer tonderzouck vande cannen ende maten van de stede boven tverschot vande bailiu
par billet vande xijde december – xv pond xij schele parisis
Item de wedewe van Jacob de Heene over tcuusschen van een partie van de maert par billet
vande xvde december 84 – xl schele parisis
Item de weerdinne Inden Valcke over d’alimentatie van Jaques Wergt by laste van de wet
den xviijde decembris 84 – xxiiij schele parisis
Item Robert van Coutere over dindoen van houte ter vierschaere zyn tweede den xxij schele
december – x schele parisis
Item Lauwers Wulvedyck over ghevoert thebben den schoolmeester van de stede met vyf
kinderen ende catheel te waegen van Ypre tot Poperinghe par billet vande xxiijde december
84 – viij poond parisis
Item Robert van de Coutere over tindoen van twee voeren hout, den laetsten decembris 84 –
vj schele parisis
Item meester Jan Sluusman hem gepresenteert tzynder wellecompste ende nyeuwdaghe als
schoolmeester vande stede par billet vande iijde january lxxxv – xij pond parisis
Item Kercmeesters van Sinte Jans in minderynghe van zulcke pennynghen als de stede de
voorseide kercke schuldigh en tachter es par billet van de vde january lxxxv – lxxij pond
parisis
Item de wyfe van Passchier Luits over tleeden van een schaemel kind van hier naer Ycke de
xide january lxxxv – xx schele parisis
Item Robert vande Coutere over tindoen van houte voor de wachte den xijde january lxxxv
– x schele parisis
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Item den zelven Robert over tselve par billet van de iste february lxxxv – xij schele parisis

Item den balliu van Steenvoorde over draeghen inden raed van Vlaenderen Remy Coelaerd
omme te zien intermeren de letteren van respyte vande stede den xxste february lxxxv – iiij
pond iiij schele parisis
Item meester Amdries Heul als otnfangher vande generaele middelen over den pacht van drie
maenden vande zelve middelen gevallen den eersten january lxxxv met tbewys van zyn
acquict par billet van de xxiij de february – iiij c xv xlviij schele parisis
Item Pieter Everaerd ende Eloy Moreel schepenen, over tverschot hy hemlieden gedaen
voor de stede binnen Ypere, maekende accord metten voornoemde ontfangher ende pachter
vande voorseide middelen tsamen gesleghen par billet van de xxiij schele february lxxxv – iiij
xx pond x schele parisis
Item den burggraeve van Bergen Sint Winnocx over tdaghvaerden vande tachterers vande
stede te Bergen ende Duunkercke par billet vande xxvde februari – x pond xvi schele parisis
Item de wedewe van Meester Pieter de Vrieze over alle tparcamyn, papier, pennen ende
stede boucxkens by den voornoemde meester gelevert voor de stede greffie ende thresorier
van september lxxx tot ougste lxxxij tyde van twee jaeren met tbewys byde voorseide wedewe
overgezonden par billet vande xxvij february – xxv pond v schele parisis
Item Anthone Courtyl over drie patryzen by den voorschepene gepresenteert tYpre an eenen
persoon voor de stede ende anders par billet van de xxxste february 85 – xxxvi schele vij
deniers parisis
Item Jan Courtyl over de theerynghe van een boode brynghende brieven van Duunkercke
den istee maerty – xxij schel vij deniers
Item Jan Jacobssone over zynen vacatien ende gegesoigneerde voor de stede inden Raed van
Vlaenderen ende int hoff te Doornick par billet vande ijde marty lxxxv – vi pond parisis
Item Meester Geeraerd Baervoed over tindoen van houte ter proostie par billet vande vijde
meye 85 – xv schele parisis
Item Sebastiaen Noret over de theercosten gedaen int apponcteeren met de pachters van de
generale middelen par billet van de xij marty 85 – ix pond parisis
Item den zelven over de theercosten gedaen ten accoorde tusschen die vande stede met de
kerckmeester van onzen vrauwen ende den horologiemaker van Ypre ter cause van tvemaken
vande clockslagh ende wyzers aldaer xvi pond xiiij schele parisis , noghte is pond
verandwoord voor de costen vande zelven werdman par billet van de vijde marty lxxxv – xxv
pond xiiij schele parisis
Item de wedewe van Passchier Lucas over tbeleet ghedaen van een dochtere tot Ste. Omaers
ende zes gleyschoven gelevert by meester Jan Beyens tsamen par billet vande xijde maerty
85 – xxxij schele parisis
Item Gheleyn Hazaerd over tindraegen van ijc fasceel ter proostie, den 21 marty 85 Item Anthone Courtyl over den lyffcoop ende theeringhe gedaen metten wercman vande
clockslagh van Sint jans den xviij de marty 85 – viij pond xij schele parisis
Item Gheleyn Hazaerd over tindraegen van ijc fasceel ter proostie den xxi marty 85 – x
schele parisis
Item Jan Jacobsse over alle de kerssen, kaes ende andere waere gelevert int jaer lxxxi ende
lxxxij voor tgarnisoen van Hondschote, capirteynen ende soldaten alhier ghelogiert metgaders
papier, pennen, incte ende kerssen voor de taxateurs ende ontfangher van de conterbutien
ende vde penning ende voorde wachte ic xx pond xix schele darop by hem ontfanghen xlij
ponden vut de pennyngen van de issue van ghoede van Willem Brues, by billette hier vooren
gaende blyvende par billet vande xxiijde marty lxxxv – lxxviij pond xix schele parisis
Item den zelven over de leveringhe van roeten kerssen ende wassen keersen voor den dienst te
Sinte Jans, par billet vande voorseide daghe – xx pond iiij schele parisis
Folio 36

Item Mahieu de Vos over papier ende pennen ghebracht vqn Ypre voor de greffie den
xxiiijde marty - xij schele parisis
Item Jan Jacobssone over alle papier, pennen, inct, zeghelwas kerssen ende andere waere
gelevert ten jaeren lxxxi ende lxxxij voor de camere vande wet, greffie ende thresorie par
billet van de voorseyde daeghe – xxix pond vij schele parisis
Thresorier, u believe te bethaelen Anthone Courtyl over anderhalff stoop wyns gepresenteert
den ontfanghers Here, thier passerende den xide aprilis lxxxv – xi schele parisis
Item Pieter Everaerd ove de leveringhe van ijc xv mutsaerden voor de wachte ende camere
par billet vande xde aprilis lxxxv – is pond x schele parisis
Item Eloy Moreel over de leveringhe van ic vyf hout voor de zelve by billet vande zelven
daeghe – iij pond parisis
Item de wedewe Kaerle de Roode over de leveringhe van een partie schoone peeren
gepresenteert een groot liefhebbere van de stede par billet van de xviijde aprilis – xxxvi schele
parisis
Item Anthone Courtyl over de verteerde costen van de proost deser stede in september 84
begrepen alle de wynen gedaen haelen ten huuse vanden ampman loopende den tyd hy
ghebleven es alhier en tot zyn vertreck par billet van de xxde aprilis 85 – xlviij pond parisis
Item Anthone Courtyl over de leveringhe van xij ponden kaes te ix schele pond gehaelt by
Charles Bamelaere schepene ten huuse van Sebastiaen Noret voor de gezellen hebbende
geweist ten vervolghe van tgeboufte van Oosthende par billet vande xxijste aprilis 85 – v
pond viij schele parisis
Item den zelven over xliij pond kerssen en half voorde nachtwake vande xxste february tot
xxiijde aprilis par billet vande zelven daeghe – xxv pond xiiij schele parisis
Item Jan Jacobssone over gerachiert te Doornick int lichten van de letteren van
quydschelinghe vande recognitie vande octroyen van assisen - par billet vande xiiijde in
meye 85 – vij pond parisis
Item Pieter Ortscot over tscheeden van de huere van de huuse van Pieter Thoris ten
incommen vande pasteur van Sinte Bertins - par billet vande voorseyde daghe – xij pond
parisis
Item Anthone Courtyl over ij tonnen groot bier gelevert by Bartholomeus Liebaerd vor de
jonghens vande stede te derden meye par billet van de ijde juny 85 – xxij pond parisis
Item Meester Daneel vande Schoote over tderde van een cuere ghedaen an Colyne de
dochtere Gillis Baerd par billet vande xiij de wedemaend 85 – iij pond parisis
Item Gheleyn van de Ghoosteene overde leverynghe van vic x fasceel voor de stede ende
nachtwake te viijde thondert par billet vande xvij de wedemaendt 85 – lij pond
Item Jan Jacobsse over vier tortsen gelevert ten sacramendsdaeghe latsleden par billet van de
Item de wedewe Jan Roose van iiijc papier zeghelwas ghecocht tYpre voor de greffie met
haeren loon, par billet vande vde augusti 85 – iij pond ij schele parisis
Item Kercmeesters van Sinte Jans over de volle betalinghe van ic pond parisis eertyds der
stede geleent par billet vande laetsten september 85 – xxviij pond parisis
Item meester Gheerard Baervoed over zyn salaris van tvermaenen vande wet ende raedt te
nachtwachte ende tgemeente totter daghwachte op de torren den tyd van acht maenden danaff
de laetste sepember 85 by tauxatie van de wet – xvi pond iiij schele parisis
Folio 37
Item Pieter de Schowere over papier pennen ende inct by hem gecocht tYpre voor de
thresorier den xide in meye 84 – xlviij schele parisis
Item over een quartie vleesch gepresenteert den pasteur van Ste. Bertins ten daeghe van zynen
eersten dienst alhier den xxste in meye 84 – iij pond x schele parisis

Item den voornoemde ampman over een halfven riem papier ende vier douzyne pennyngen
gecocht tYpre voor de thresorier den xxiij in meye 85 – x pond parisis
Item over xij handen papier, inc en de kanneken tYpere gecocht voor de thresoreir den xix de
wedemaent 85 – vi pond xiij schele parisis
Item Clays Bamelaere over tverlies van cruud en lampen by hem vutghelevert voor de
ghezellen van de stede ten voorleden jaere par billet vande laetsten september 85 – x pond
parisis
Item Anthone Courtyl over lv ponden keerssen gelevert voor de stedewachte vande xxiiijde
aprilis tot ende met den laetsten septembris beede lxxxv ten xij schele tpondt par billet vande
letsten september – xxx pond v schele
Item Jan Jacobssone op rekenynghe van meerdere sommen van pennyngen die hem de stede
schuldich es van ouder tyden, welcke hem moet gemynct wesen op de principaele pennyngen
van de voorseide schuldt par billet vande laetsten septembris lxxxv – lxxij pond parisis
Item den greffier vande stede over alle de pennyngen by hem verschooten over de stede inden
voyaegien van lx daeghen tzyndert den xiijde novembris 78 tot ende met den xvde septembris
lxxix naer den vutwyzen vande billette vande xvijde february lxxxij – ic xv pond xij schele x
deniers parisis

Xide somme vande betaelynghen beloopt ij m ic iiij xx xv iij pnd x schele vi deniers
parisis

Folio 38

Andere betaelinghen van costen van capitainen ende andere lieden van orlooghe
Eerst bethaelt Christiaen de Cadt weerd in De Croone over d’alimentatie by soldaten,
hebbende geconvoyeert den greffier vande financie - den xvij de in meye 84 – xl schele
parisis
Item Maerten vande Broucke ende andere van bier, brood, botere voor de soldaten hier
passeerende par billet van de xxijde inmeye 1584 – vij pond viij schele parisis
Item de wedewe Pauwels Nol over de theerynghe van soldaten par billet vande iste juny 85 –
xli schele parisis
Item Bartholomeus de Baerdemakere over de theeringhe van vyf soldaten den vijde juny 84
– xxxi schel vij deniers
Item Sebastiaen Noret over de theercosten van diversche soldaten par billet vande xiiijde july
– xi pond viiij schele parisis
Item Christiaen de Cadt over de theerynghe van diverssche soldaten, by billet van de xvide
july 84 - xij pond viij schel parisis
Item Maerten vande Broucke over een tonne groot bier, tzyne brouwerie gehaelt voor de
compaegnie voedvolcq vande capiteyn Symeon hier gepasseert par billet vande xxvide in
hooymaend 84 – xij pond parisis
Item Anthone Courtyl over teen festin gedaen joncheer Fernand de Mannas heere van
Balgue par billet vande iste augusti 1584 – xxxij pond xvij schele parisis
Item Sebastiaen Noret over tbier ende brood ghelevert de soldaten van ypere, hebbende
gheconvoyeert mijn heere de la Motte ende andere alhier passerende par billet vande xxxde
augusti 84 – xij pond ij schele parisis
Item Nicolas Ponselles over de mondcost van soldaten draeghende brieven van de heere de la
Motte naer Curtrycke par billet vande vide september 84 – vij pond parisis
Item Sebastiaen Noret over den mondcost van soldaten ten diverschen stodnen tzynen huuse
gezonden par billet vande vide september 84 – xxxvij pond i schel parisis
Item Anthone Courtyl over vier stoopen wyns, kaes ende brood, gepresenteert den heere van
Werp alhier passeerende naer Grevelynghen met zyn convoy par billet vande xiiijde
september 84 – viij pond xij schele parisis
Item de wedewe van Jan van Baele over de leveringhe van broode omme soldaten ende
pionieren eertyds gelevert par billet van de xvde september 1584 – lxiij pond parisis
Item Fernand Pacquet ende Maillard vande Berghe over geconcoyeert thebbende eenen
vendel Duudschen tot Hondschoote elck xl schele tsamen par billet vande xix september 84 –
iiij pond parisis
Item een vande peerderuyteren van de stede over de theercosten gedaen tzynen huuse by twee
soldaten ghezonden byden heere van Werp met brieven an de wet alhier, op billet vande ijde
octobris 1584 – xxvi schele parisis
Item Jan Courtyl over de theercosten van twee Spaenssche soldaten par billet van de viijde
october 84 – iiij pond xij schele parisis
Item de peerderuyteren vande stede over de theerynghe by hemlieden ende gezellen vande
stede gedaen te Kemmele int vervolgh van tgeboufte van Oosthende par billet van de xxiiijde
octobris 84 – vij pond parisis

Item de wedewe Jan Devers over een festyn gepresenteert den secretaris vande heere van
Boindinghem ende drie zyne edelmannen met vij stoopen wynds gehaelt int Schaeck voor die
van Cassele ende Ypere par billet vande xiiijde marty 1579, vernieut opden iijde novembris
lxxxiiij – xxix pond viij schele parisis
Folio 39
Item Jan Courtyl over de theercosten van soldaten van Cassele metgaders van een boode
gezonden naer Ste. Omaers par billet vande vijde novembris 84 – iiij pond xli schele parisis
Item Willem Andries over gevoert thebbene eenen spaignaerd met zyn donae naer Ypre par
billet vande xiiijde novembris lxxxiiij – v pond parisis
Item Dieryck van Dycke over een bedde, baele, plateel, zoudvat, gelevert voor de
peerderuyteren van de stede met vier ponden parisis by hem verschooten an den oficier
criminel van Duunkercke par billet van de xiijde novembris xvc lxxxiiij – xvi pond parisis
Item Christiaen de Cadt over tlogieren van eenen soldat met zyn wyff ende kidneren den
xvijde novembris 84 – xx schele parisis
Item Jan Courtyl over de theerynghe van soldaten naer tbewys vande billette vande xsxvijde
novembris – viij pond v schele parisis
Item Bartholomeus Liebaerd over de leverynghe van xviij stoopen bier voor soldaten van
yper hier gearriveert par billet vande xxviij de novembris – lvi schele parisis
Item de wedewe Jan Devers over een reste van verteerde costen ten geleden jaeren by
capiteynen ende ruyteren op billet van de xxix decembris 80 vernyeut den iijde novembris
1584 – x pond is schele parisis
Item Sebastiaen Noret over de theeringhe van soldaten tot den eersten decembris lxxxiiij –
xviiij pond xvi schele parisis
Item Gillis vande Peperstraete over thaelen van fouraege voor de peerderuyteren vande
stede den iijde december – xxxvi schele parisis
Item Jan du Bayllo over de leverynghe van broode voor de soldaten van Ypre hier
passerende met den heere van Werp par billet vande xvij decembris 1584 – xxxij schele
parisis
Item de wedewe van Pauwels Nol van een pond kaes voor soldaten hier passeerende den xxde
december 84 – x schele parisis
Item Jan Courtyl over de theerynghe van xviij soldaten van Ypre ghezonden vande heere
van Werp ende zeker convoy par billet vande xxide december 84 – vij pond xvij schele
parisis
Item Christiaen Noret over de theercosten van drie troupen soldaten ten drie stonden tzynen
huuse gezonden by laste vande wet par billet vande vijde february lxxxv – vi pond xviij
schele parisis
Item Jan Jacobsse over de weerdinne in Sint Jooris van tbewys vande soldaten op billet
vande vde in hooymaend lxxxij vernyeut den xide february lxxxv – xi pond iiij schele parisis
Item de wedewe van Jan van Baele over de leveringhe van broode voor soldaten van
Hondschoote theerende inden Wildeman den xvde februari 85 – vi pond parisis
Item Sebastiaen Noret over de theercosten gedaen by capiteyn Balcque met zyn gezelschap
hier passeerende voor eenen naght ende inbyt par billet vande xviijde february lxxxv – xxix
pond parisis
Item Anthone Courtyl over drie stoopen wyns ende zes stoopen ynghelstout verteert ter
eersten affrekenynghe gehouden met peerderuyteren vande stede par billet vande xxde
february lxxxv – x pond x schele parisis
Item Bartholomeus de Baerdemaker over de theercosten van diverssche soldaten naer den
bewyze genoucht by billette vande xxste february lxxxv – xxij pond parisis

Item Sebastiaen Noret over de theercosten vande soldaten in een groot gemeente van
Hondschoote vervolghende tgeboufte van Oosthende ende andere van Ypere par billet van de
xxiijde februari lxxv – xxix pond i schele parisis
Folio 40
Item Pieter de Schottere ampman, over thoudt, botere, eyeren, suyckere ende cueckene ende
andere costen ten festyne van myn heere de la Motte tzynen huuse gelogiert par billet vande
xxix february 85 – ix pond parisis
Item Willem de Rycke over spyze by hem gestoffeert ten zelven festyne par billet vande
xxxste sporcle 85 – iiij pond parisis
Item Jan Kurkene over vyf achtendeel haevere gelevert voor de peerden van de voornoemde
heere de la Motte par billet vande iste marty 85 – ix pond vij schele parisis
Item de wedewe van Jan van Baele over alle tbrood thaeren huuse gehaelt ten zelven festyne
par billet van de zelven daghe – iiij pond parisis
Item Pieter Hazebaerd over de leveringhe van zeven patryssen ten zelven festine - eodem –
iiij pond iiij schele parisis
Item Anthone Courtyl over xx stoopen wyns vertert ten voorseide festyne metgaders van
keerssen, olie, azijn, fygen, kaes, specerie ende andere waere tzynen huuse gehaelt omme
tzelve – tsamen par billet vande ijde maerty 85 – xliij pond xiij schele parisis
Item Maerten vande Broucke over xxi stoopen biers aldare verdroncken metgaders een
tonne biers gepresenteert de gezellen die den voornoemde heere convoyeerden naer Ypre, par
billet vande zelven daghe – xv pond iiij schele parisis
Item Anthone Courtyl over de verteerde costen gedaen ten festyne van capiteyn Balcque,
reysende met synen staet naer tleghere den viijde marty lxxxv – xlviij pond parisis
Item Corneel van Bethleem ove de leveringhe van een spind havere ten behouve van de
peerden van de voornoemde captieyn Balcque par billet van de xxiijde marty 85 – iij pond x
schele parisis
Item Jan Courtyl over de theercosten ghedaen omme de goedwillgihe vande stede, hebbende
geweist met den bailliu ende ampman vande stede, metghaders met den landhoudere van
Vuernambacht tot onderzouck vande onderhouders van de tgeboufte van Oosthende par billet
vande xxvi marty lxxxv – xiij pond xij schele parisis
Item Sebastiaen Noret over de theercosten van diversche capiteynen, soldaten ende andere
naer tbewys van partien ende billet vande vide aprilis 85 – xlij pond vi schele parisis
Item Jan Courtyl over de presentatie van wyne ghedaen den capiteyn dofficieren met zyn
opgecommen volck, metghaders theercosten van vyf Spangnaerden ende andere vier soldaten
den xxvide in meye 85 – x pond x schele parisis
Item Pieter Moenaerd over de leveringhe van een tonne biers omme de soldaten vande
voornoemde capityen hier passerende den laetsten in meye 85 – xi pond parisis
Item Jan Courtyl over de theercosten van een bende voedvolck van Oudenburgh gerekent by
Pieter Rouvroye ende Clays Bamelaere ende meester Jan Beyens schepenen daertoe
gecommitteert, den xviijde in wedemaent 85 – xxxiiij pond xiij schele parisis
Item Sebastiaen Noret van ghelycke theercosten van Angeles Marie, luutenant van
Oudenburg met voorseid voedvolck ten selven daghe – xxxiiij pond xiij schele parisis
Item Jan Courtyl over tbier ende brood tzynen huuse ghehaelt voor de soldaten van Ypere
hebbende gheconvoyeert de commissarissen ten vernyeuen vande wetten der steden van
Vlaenderen par billet vande xxiste wedemaent 85 – liiij schele parisis
Folio 41
Item Christiaen de Witte over tconvoy van Spaensche soldaten ghedaen tot Hondschote den
iste july 85 – xij schele parisis

Item Jan Bollaerd over een tonne biers ghelevert voor soldaten van Ypre doende tvoorseide
convoy van commissarissen par billet vande iste july 85 – xi pond parisis
Item Hande Cuupere over tbeleet van een post ghecomen vut tlegere ende vertrkende naer
Bergen Sinte Winnocx by nachte den vijde july 85 – xlviij schele parisis
Item de wedewe van Jan vande Baele over de leveringhe van broode voor de soldaten van
Ypre doende zker convoy den is july 1585 – xxviij schele parisis
Item Jan Courtyl over de theercosten van twee Italiaeners ende huerlieden convoy
ghecomen vut tlegere ende reysende naer Duunkercke den xviijde july 85 – iiij pond x schele
Item Jan de Smet over de leveringhe van biere int jaer lxxxij voor tlegervolck par billet
vande iste september 85 – xiiij pond parisis
Item Anthone de Haze over tbeleet gedaen peerderuyteren van Brugghe naer Belle par billet
vande xijde augusty 85 – xxiiij schele parisis
Item Jan Courtyl over de theeringhe van drie soldaten par billet vande xxvi ste augusti – xl
schele parisis
Item Anthone Courtyl over eenen vierendeel wyns die gepresenteert hebben geweest den
heere de La Motte, Werp ende andere hier passerende den xxxde augusti 85 – vi pond xiiij
schele parisis
Item Jan Courtyl over d’alimentatie van vijff soldaten tzynen huuse gezonden par billet
vande iiijde septmber 1585 – l schele parisis
Item Bartholomeus de Baerdemaker over de theercosten van een bode van Ypre ende
Par billet vande xvde september 85 – xl schele parisis
Item Sebastiaen Noret over d’alimentatie van diverssche soldaten onder capiteyns ene andere
tot den laetsten september 85 – xxxiij pond iiij schele parisis
Item Anthone Courtyl over den wyn te meer stonden gepresenteert end tzynen huuse gehaelt
int passeeren vande heere van Werp ende ander capiteynen ende soldaten bregrepen de
theerynghe tzynen huuse gedaen par billet vande xxxste september 1585 – xvi pond xij schele
parisis

Xijde somme van betaelynghe beloopt viij c lxxv pond xiij schele parisis

Folio 42

De naervolghende costen ende betaelynghen zyn ghedooght ende gedaen an de
peerderuyteren opghenomen ter bewaerenesse vande stede ende gemeente
Eerst bethaelt Jan de Bergh ende Jan Huughe omme een voer havere ghebracht van
Hondschoote ten behouve vande voorseide peerderuyeteren op billet vande xxxde in
wedemaend 1584 – xvi pond parisis
Item de vier peerderutyeren over de betaelynghe van huerlieder gaige vande ijde maend
(hebbende diste maend ghefurniert gewiest by huerlieder capiteyn myn heere van Balcque)
par billet vande xxvijde in hooymaend 1584 – i c xx pond parisis
Item Charles de Conynck, coopman te Hondschoote over de leverynghe van acht razieren
haevere te x pond de raziere, ten behouve vande voorseide ruyteren iiii xx pond metgaders xv
pond viiij schele van vrachte tsamen op billet vande xiiijde in hoymaend 84 – iiiij xx xv pond
viiij schele parisis
Item eenen voerman van Hondschoote hebbende ghebracht een voer van acht razieren haver
ten behouve vande voorseide vier peerderuyteren par billet vande iste augusti 1584 – xv pond
parisis
Item Willem Andries voerman over thaelen van een voer fouraige te waeghene voers, de
voorseide ruyteren op billet vande vijste autusti 84 – xx schele parisis
Item Dieryck Ryssaerd een vande voorseide soldaten over den dienst voor de stede gedaen
tot ende met den xiijde augusti 1584 par billet – xv pond parisis
Item Rycguewaerd de Schot over gelycke dienst der stede gedaen tot den voorseide daeghe
tyd van xv daeghen par billet – xv pond parisis
Item de voorseide peerderuyteren van de stede op rekenynghe van huerlieder gaigen vande
loopende maend augusti par billet vande xxviij der zelve maendt lxxxiiij – lxxij pond parisis
Item Jan Fobert over acht raziere haever ghecocht te Hondschoote jegens Jan Godschalcq
omme de voorseide peerderuyteren vander stede te xij pond xi schele de raziere begrepen de
huere vande zacken par billet vande xijde september 1584 – iiij xx xix pond parisis
Item de zes peerderuyteren op rekenynghe van huerlieder gaigen op de maend gevallen den
xij novembris ende naervolghende daeghen par billet vanden xvij decembris 1584 – ij c xv
pond parisis
Item in handen van Adriaen van Overschelde hooft vande voorseide peerderuyteren ten
ghoeden bevinde ende in betaelynghe als boven van haver loopende gaigen, par billet vande
xide february lxxxv – iij c pond parisis
Item de voorseide ruyteren op rekenynghe van huerlieder voorseide loopende gaigen ten
goeden bevinde par billet vande xvij in wedemaeent 85 – lxxij pond parisis
Item mijnheere van Balcque capiteyn vnde voorseide ruyteren in betaelynghe van gaigen
vande eerste vier soldaten vande eerste maendt by hem verschooten voor de stede, begrepen

den coop van diste acht razieren haevere tsamen par billet vanden vde july 1585 – ij c pond
parisis
Item betaelt inden handen van Jan Ryssen in minderingh van meerdere sommen die de stede
hem schuldigh es de somme van ix xx pond parisis

Xiij somme van vutgeven bedraecht xiij c iiij xx i pond viij schele parisis

Folio 44

Andere betaelinghen gedaen van vremde booden ende messagieren
Eerst betaeld enen boode expres brynghende brieven van mijn heere den prelaet van Ste.
Bertins metter andwoorde daerop verzonden par billet vanden vijde novembris lxxxiiij – xl
schele parisis
Item een boode byrnghende placcaet vut den raed van vlaenderen noopende de victaille van
tlegere sconincx par billet van de xxv ste augusti – xij schele parisis
Item een boode hebbende gebracht belsooten brief vande capiteyn Balcque an de wet alhier
par billet vande vide juny 84 – iiij schele parisis
Item een boode brynghende een brieff van Ypre den xxix december – vi schele parisis
Item een boode brynghende tnyeuwe jaer vut den raedt van Vlaenderen den xiij de january –
xxiiij schele parisis
Item Fernand vander Maerle brynghende beslooten letteren van Ypre den xviij de februari
– xv schele parisis
Item een boode hebbende gebracht een brieff vanden burggraeve van Bergen den vi de
februari lxxxv – xxiiij schele parisis
Item een boode brynghende een brieff van Doornick den xde february – viij schele parisis
Item een boode brynghende een brieff van Ryssele commende van Jan Jacobsse den xviijde
februari 1585 – xij schele parisis
Item een boode brynghende beslooten brieff van Ypre den xxij sporcle lxxxv – iij schele
parisis
Item een boode brynghende twee brieven van de raed, deene van meester Pieter Counde
advocaet ende dandere van Lauwers de Mint procureur beede anden raed van Vlaenderen
den viij de in maerte 85 – viij schele parisis
Item Corneel de Schottere over een brieff by hem betaeld die gebracht vut den hove den ijde
in maerte 85 – x schele parisis
Item een boode brynghende brieven van de heere de la Motte an tcollege van de wet par billet
vande xiijde in maerte 85 – xl schele parisis
Item boode brynghende een brieff van de procureur vande stede te Ghend den xiiij in meye 85
– vi schele parisis
Item een boode brynghende eenen brieff van Ghend noopende de victorie vande prince voor
andwerpe den iijde in wedemaent 85 – xij schele parisis
Item een boode draegende brieven naer Ypre an meester Jacob Cams den ixde wedemaent 85
– x schele parisis
Item een boode brynghende beslooten brieff van Ghend vut den raedt den xvij wedemaent 85
– xij schele parisis
Item de wedewe Lieven Bollaerd over twee brieven gebracht van Ypre die quamen van
Ghend met haer verschot aldaer voor den boode den xxvste wedemaent 85 – xviij schele
parisis
Item een guide gaende met ij Spangaerden naer Hondschote den xijde in hooymaendt 85 – xij
schele parisis

Folio 45
Item een boode bryngende beslooten brieff met drie placaeten vut den raed van Vlaenderen
die gepubliceerd waren den xiiijde july 1585 – xxxvi schele parisis
Item de wedewe van Lieven Bollaerd over een beslooten brieff gebracht van Ypre commende
van Ghend ende by haer verschooten an den boode xij schele den xxiiijde july 85 – tsamen
xvi schele parisis
Item een boode bryngende beslooten letteren ende placaet vut den Raed van Vlaenderen
noopende de provisie jeghens de dierste vanden graene par billet van de xxviijde september
85 – xij schele parisis
Xiiijde somme vande betaelynghe beloopt xvij pond is schele parisis

Somme totale vutgheven ende betaelynghen bedraecht xij m iij c iiij xx xix pond v xschele
parisis
Ende den ontfanck daerjeghens bedraecht vooren ter somme van vij m iiij c l pond xij schele
iiij deniers parisis
Dus blyct dat den voornoemden thresorier meer heeft ontfanghen dan vutghegheven de
somme van li pond vi schele iiij deniers parisis
De voorschreven rekeninghewas aldus gedaen, gheoort, gheexamineert, gheslooten ende
ghepasseert onder protestatie naer coustume ter presentie van d’Heer Franchois de
Persmille, proost van Poperinghe, in de presentie van meester Jan de Brandt, bailliu
generale, gedeputeerde van mijne heere den prelaet, in de presentie van Loys Makeblyde,
burghmeester ende meester Jan Mazeman, pensionaris van Poperinghe, ende by den
rekenaere gheaccepteert den eersten decembris xvc iiij xx zesse

