Het jaar 1563
Het stadsplan van Jacob van Deventer Jacob van Deventer tekende zijn ‘Atlas des villes des Pays-Bas’tussen 1550 en 1565. De
atlas telt 74 met aquarel gekleurde folio’s die bevestigd zijn op kartonnen dragers en op
papierstrookjes.
Deze atlas bevat ook een kaart van Poperinge die echter niet afgewerkt werd. Ze is nog
grotendeels in het zwart-wit en een heel stuk van Poperinge is niet ingevuld.
De stukken die wel getekend zijn, zijn voor ons natuurlijk wel interessant. De kaart is digitaal
te vinden op de site van de Koninklijke Bibliotheek.

We gaan nu alleen ingaan op de molens die we hier zien. Hopelijk zullen we in een apart
werk later op de andere facetten kunnen ingaan:
De Ghervelgatmolen staat bovenaan links.
We merken verder dat hier de ‘schipvaart’ getekend is en dat de Vleterbeek of tenminste de
‘Leugenbeek’ ontbreekt.
De molens die we langs de schipvaart zien staan zijn in volgorde:
De Koutermolen of de molen van de Abdij, die men later ook wel de Kalkzakmolen is gaan
noemen.
Daarna zien we een molen staan op de plaats waar alleszins later de Schorsemolen stond .
En dan staat er nog een derde molen langs de Schipvaart waarover we echter totaal geen
informatie vinden.
We zien hier ook het pad of de jokweg
die langs de vaart lag getekend en die
leidde naar de overdracht en de herberg
‘’t Reepken’.
De jokweg wordt in de volksmond nog
steeds het ’t Riptje genoemd.
Een ‘reep’ is volgens de site van de
‘Schatkamer van de Nederlandse taal’;
een strook lands, vooral naar het schijnt,
langs of aan een water.
Ons is ook verteld dat het toponiem ‘het
Reeptje’ kon komen van de reep of de
kabel waarmee men de schepen op de
jokweg voorttrok, of van de reep die bij
de overdracht gebruikt werd om de
schepen op te winden en te vieren.
We zien de Gervelgatstraat links en de
Kouterweg – de huidige Komstraat’ rechts getekend.
Van de Kouterweg loopt er een weg de Kouter op.
Net voor de Koutermolen kunnen we de Kouterbrug zien.Men kon dus de Koutermolen
bereiken, komende van de Kouterweg over deze brug.
Er was echter ook een Molenweg komende van de Ghervelgat.
We weten uit enkele halmen dat er op deze weg er een balie stond met daarnaast een ‘winket’,
maar dit vinden we niet terug op de kaart.

Op het einde van de ‘Watoustraat’ zien we de Watoustraatmolen staan. We zien ook de Sint
Bertensvijver liggen en de Bommelaarsbeek. De schuinoplopende weg is de huidige
‘Briekendreef’.
De zesde molen die we te zien krijgen is de Zwynlandmolen.

Jacques May of gelatiniseerd Jacobus Majus was in Poperinge geboren en liet een epistel
in het Latijn na, dat dateert uit 1563. Christiaen May, was in 1549 baljuw in Poperinge.
Later in deze eeuw schreef Maximiliaan de Vriendt, eveneens in het Latijn een stukje over
Poperinge en zijn drie kerken:
Non formosa pales, non hospitae in urbe napeae,
Non agiles radii, Palidiique coli
Non celebres baiae (quae dos tua propria) tantis
Nominibus celebrem te, Poperinga vehunt:
Quantum larga manus, pietasque insigne avorum,
In superos templis testificata sacris.
Omnia de nobis praedantur fata: Tonanti
Quas damus, has solas semper habemus opes.

En in dit jaar
vervolgde ook nog het
Concilie van Trente.

15 januari 1563 - Vaart en een nieuwe speye – SAP 467 - Resoluties A – folio 104 recto
De stad bekwam van Filip II een octrooi waardoor zij zekere belastingen mochten leggen om
met het bedrag ervan een overdracht te herstellen:
Es ghestatueert bij burghmeesters, schepenen, raeden ende notabelen

dat nopende den octrooy verdreghen van zijne majesteyt op de belastynghe vander schipvaert
dezer stede … zoo haest moghelyk te heffen ende ontfanghen de profyten – van de belasting –
ende ooc terstond beghinnen materie te coopen om ten eersten dat doenelyk zal zijn
beghinnen te maecken een overdrach, volghens ’t zelve gheimpetreerde octrooy
Actum den xv in lauwe xvc lxiii – 1563 –
9 februari 1563 – Knaap en novice voor ’t gasthuis – SAP 467 - Resoluties A – folio 100
Franchois Warmeys es gheaccepteerd inden dienst
vanden cnapeschepe binden gasthuuse, behoudens
behoirelicke ende neyrstelicke dienst staende by faulte
van dien oft clachte ten verlatene van den wet
Actum den ix in sporcle xvc lxij
Op de 15de maart lezen we in het zelfde register het volgende:
Zuster Cathelyne Baerds, de moeder ende overste van tconvent vande religieuzen vande
Gasthuuse, alzo kend heur vernouchd vande deele upghecommen zuster Janneken heur
religieuze van vader ende moeder
Daarmee leren we dat de novice Janneken, zuster geworden is en dat haar ouders hun ‘dote’
of gift aan het klooster volbracht hebben, wat de ‘moeder’ bevestigd.

De Geuzen
De repressie in de streek bleef aanhouden. Christiaen Schaephooft uit Reningelst werd
samen met Mahieu van Peperstraete uit Westouter onthoofd te Ieper. Op de 20ste februari
1563 zou aldaar Robert de Croock verbrand worden.
Vele anderen werden verbannen of kregen straffen, terwijl een aanzienlijk aantal mensen
vluchtten. De anabaptistenkring te Hondschote werd zo goed als uitgeroeid.
Op de 19de maart 1563 kregen we het edict van Amboise waarbij de Protestanten in Franrijk
enige vrijheden werden verleend. Bij de meerderjarigheid van de Franse koning Charles IX
werd het verdrag op de 17de augustus 1563 nog uitgebreid.
Op de 25ste mei 1563 hield Gerard d’Hamericourt een synode in zijn bisdom van Sint-Omaars
met alle dekens en pastoors.
15 mei 1563 – Gezouten vis - Resoluties A

Es byde heere, burghmeesters ende schepenen dezer stede gheordonneert ende een yghelicken
zoute visch vercoper oft vercopeghe ander gheenen zouten visch te vercopen geweest dan
cabillau
verbiedende scherpelick eenen ygheghelicken van hemlieden – eeneghe langhen cuskers oft
cools te weeken om gheweeckt te vercopen
op de boete van iij pond parisis telcken reyze als zy bevonden werden tselve doende byden
officieren ende wardeerderss vande vissche - maer zoo wie zulcken visch als voren ghestelt is
vercopen wille dat zy de zelve visschen ghezouten ende ongeweekt vercopen ende anders nyet
Actum den 15de in meye 1563
1 juni 1563 - De grote brand te Poperinge Op de 26ste juni 1563 krijgen we in de registers één en ander te horen over een grote brand
die in Poperinge op de eerste juni gewoed heeft.
In het register van de resoluties (SAP 467) lezen we dan het volgende:

Gheconsenteerd de kerkmeesters van Sint Jans te betemmeren hemlieden afghebrande huusen
naer hemlieden discretie – Eodem
Inschgelickx den Magdalene meesters te betemmeren tGonaerdeken staende an Sint
Janscruucse – Eodem
Zowel de kerkmeesters van Sint-Jans als de Magdalenameesters krijgen toelating om hun
huizen te herbouwen. We nemen aan dat het huis van de kerkmeesters de pastorie betrof. ‘’t
Gonaardeken’ van de Magdalenameesters stond op de hoek van de weg die langs de pastorie
liep en de Sint-Janskruisstraat. Beide huizen waren tot as verbrand. We kunnen deze stukken
situeren op de onderstaande kaart:

Het zijn de erven met de nummers 4036 en 388 in de Sint-Janskruisstraat.
Op dezelfde dag werden nog de volgende resoluties afgekondigd.

Men ghebied van sheere ende wet weghe dat eenyeghelick werckgezelle van wat ambachte
hy zy, behouflick int maken van huusen , keurbroeder oft gheen –
eenich werck anghenomen hebbende, ofte hem zelve in dachwerk besteid,
dat hy tzelve werck vutdoen zal totten eynde,
dientgaens werckend voor den verlaten loon oft prys up de boete an zesse ponden parisis ende den ban vuter stede van Poperinghe den tyd van vyf
jaren,
metsghaders zynen partie op te regten zijn costen, schaden ende interesten ter zegghen van de
lieden hen des verstaende
Actum xxvij juni cvx lxiij
Verbiedende oock eenyeghelicken – wie hy zy – anders wercklieden te onttrecken – cnape
t’ontgeven oft anderssins vervremden - up de boete van vi pond parisis ende arbitraire
beteringhe – Eodem ut supra
De brand had opeens veel werk in de ‘bouw’ geschapen, blijkbaar met als gevolg dat de
gezellen van verschillende ambachten hun werk wilden verlaten en in de ‘bouw’ gaan. Daar
zal wel meer te verdienen geweest zijn.
Zij werden nu verplicht eerst hun aangenomen werk af te werken.
Daarnaast trad men ook op tegen die personen die werklieden van een ander, gingen
wegkopen opdat hun arbeid eerst zou gedaan worden.
Deze maatregelen wijzen er alleszins op dat er hier een grote brand moet geweest zijn.
Daarom gingen we opzoek binnen de ‘halmen’ of de verkopen naar de ‘verbrande erven’ om
de grootte van de brand in de stad te kunnen bepalen.
De eerste verkoop vinden we op de 19de juli 1563. (SAP 364 Folio 275)
Jan Broedys heeft gecocht jeghens Ghelyen Everaert
als procureur van Geleyn Buteel, heere van de Clyte,
blyckende by zeker letteren van procuratie speciael ende irrevocable,
ghepasseert voor voeght, schepen ende raden der stede van Iper,
ghezeghelt metter seghel van saeken den voornoemde stede in groene waesse vuthanghende
ende up den remploye getekent Cotste,
ghepasseert es van procuratie den xix junny xvc lxiij,
een verbrande hoofsteede, ligghende in dIperstraete
streckende oost ende west – ’t westhende in de beke, de nortzyde an d’erffe van de aeldinghen
van de weduwe van Christiaen Staessen, toosthende up d’Iperstraete, de zuutzyde an derffe
van Jan Pillaert.
Niet veel later, op de 27ste juli wordt er een aanpalend erf verkocht.
Jan De Keyser heeft ghecocht jeghens Pieter de Coynck filius Clays,
als voocht vande twee kinderen van Franchois Pillaerd filius Denis,
de helft van een verbrande hoofsteede, ligghende up d’Iperstraete daer Jan Pillaerd de oude
te wonen plach, metter northende up dIpertraete, de oostzyde up’t puckelstraetje, de westzyde
an d’erffe van mijn heere van den Clyte.

Het betreft hier de erven 1226 en 1223 in de Ieperstraat.
Op de 14de september 1563 koopt ‘Caerle de Scottere jeghen Passchier Verhaeghe ende
Janneken zyn wyff, een verbrand hoofsteede, ligghende up de Meessenstrate, groot van
erfven lxiiij roeden metter noortzyde an deerffe van Robert van Belle, de zuudzyde Michiel
Heys, westhende upt reyeke vande wyfe-acktere.
Momenteel heet de Mesenstraat, de Professor Dewulfstraat.
Op dezelfde dag koopt Andries Nutten van Gillis Clays ende Maedalene, zyn wyff , ende
jeghens Gillis als voocht van zyne kynderen by consente van Burchmeesters ende Scepenen
ter hauche, een verbrande hoofsteede ligghende up de Nieuwe Marct, de zuutzyde ende
westhende Andries voorzeyt, ‘t oosthende up de strate, de nortzyde an derffe van den heere.

De Nieuwe markt is momenteel het Bertenplein.
Op 14 september 1563 wordt er dan weer een ‘verbrande hoofsteede met alle de materiaelen
van steen daer up ligghende’ gekocht door Maertin Baellyncx jeghens Khatelyne
Moenaers, de weduwe van Franchois de Schotteren. Dit erf wordt gesitueerd op de
Overdam.
De ‘Overdam’ heet momenteel om een voor mij onbekende reden de Boeschepestraat. Ze
loopt van de Bertenplein tot aan de ‘Keer van den Ommegang’, maar dus helemaal niet naar
Boeschepe.
Op folio 282 verso vinden we de koop van ‘Kalleken de weduwe van Maerx de
Muellenaere.’ Zij heeft op de 25ste oktober 1563 ‘jeghens Christiaen de Conynck en
Magriete zijn wyff, de helft van een verbrande hoofsteede ligghende up den Overdam’
gekocht.
Op dezelfde dag koopt ‘Willem de Hoverdere jeghens Ghelein Staessen en Maeyeke zyn
wyff een verbrand hoofsteede ligghende op den Overdam waer den voornoemde Gelein te
woonen pach. Westzyde Maercx de Muellenaere, de nortzyde Gayfer van Berkeys en
Hendrik Levers.

En daarmee krijgen we een goed idee van de spreiding van deze brand; lopende van de
pastorie van Sint-Jans, over de Ieperstraat, de Prof. Dewulfstraat, de Ieperstraat, het
Vroonhof, de Nieuwe Markt tot op de Boeschepestraat.
De cartulaire nr. 9 van Sint-Bertinsabdij vermeldt het volgende:
De eerste juni 1563 – Grote brand te Poperinghe waar er ongeveer een 800 huizen verbrand
zijn.

De Ieperling Augustyn van Hermighem – soms ook Hermelghem geschreven – schrijft
hierover in zijn ‘Eerste bouck van beschryfvinghe van alle gheschiedensse’ het volgende:
In’t jaer des Heeren 1563, op den eersten dach van Junius, was op den disendach, in de
Schinschen mesdaghe, ’t ’s avents den vyf hueren, zoo was den grooten brant te Poperinghe,
aldaer VIIIc - 700 - huusen af verbranden.
Op de 10de juli vond er te Sint-Omaars een processie plaats om Gods steun te aanroepen voor
de strijd van de Spanjaarden tegen de Turken.
Koning Karel IX was 13 jaar oud toen hij op 17 augustus 1563 de kroon van Frankrijk kreeg.
Zijn moeder Catherine de Medici bleef echter de plak zwaaien.
Op de 12de september werd de abt Gerard d’Hamericourt te Brussel plechtig tot bisschop
gewijd door de kardinaal Granvel, aartsbisschop van Mechelen. Op de 10de oktober werd hij
plechtig binnen zijn bisdom ontvangen.
Adrianus van Meerbeeck schreef het volgende:
Den prince van Oraengien, de graven van Egmont ende Hoorne schreven aenden coninck
eenen brief die sy alle dry onderteeckenden, hem waerschouwende dat het volck int
‘tNederlandt seer qualijck te vreden was, voor ‘tquaet regiment vanden cardinael – Granvelle
- ende dat het nodigh was tot welvaert vanden lande, dat den zelven uyt den lande soude
vertrecken. Den coninck antwoorde hier op dat een van hen drijen by hem in Spaignien soude
comen, om hem van alles volcomelijcken t’onderrechten, maer sy sloten onder malcanderen –
dat gheen van hen drijen derwaerts en soude reysen.
13 juni 1563 – Verhuur stedegetauwe – SAP 467 - Resoluties A
Boudewyn de Cock kend hem borghe over Pieter de Cock filius Clays voor tghebruuck van
een stedeghetauwe hem Pieter gheleent om zijn costen mede te winnen
Actum den 13de in junio 1563
Hieruit blijkt dat de stad zelf weefgetouwen verhuurde.
25 oktober 1563 – Bourgondisch Schild – SAP 331
Jacob De Bergh de zone Jans kend schuldich te zyne Jacob de Waghemakere filius Jans,
de somme van lxviij pond grooten in reste van coope van lande te weten d’erfve ende cathelen
van den Bourgonbsche schildt te betaelen by viiij pond parisis sjaers vuttende altyts den xxv
in october tajer lxiiij tjste
Actum den xxv october lxiiij
Daniel Meese en Alaerd de Groote stellen zich borg.

2 november 1563 - De tresorier van de stad – SAP 467
Es gheordonneerd by wetten ende raden en den tresorier dezer stede - jeghenwoordich oft
toecommende – gheconsenteerd heurlieden billet vut te ghevene van bamisse tot lichtmisse
vanden neghen tot elven voor de noene ende naer de noene vande eenen totten dryen ende van
lichtmisse tot baemisse vande achten totten tienen voor de noene ende van 1ste tooten dryen
naer de noene ende zoo wie te zelven ghestelden heuren nyet en quame en werd daerinne de
zelven tresorier niet ghehouden
Actum den ijde in november 1563

11 november 1563 - Verbod op het uitvoeren
van hop Dit jaar viel de hopoogst heel erg tegen en dus
werden er door de overheid maatregelen
genomen:
Ordonnantie/Statuyt ende placcaet jeghens alle
de ghenen die hem lieden vervoorderen souden
willen de hoppe ut den landen van
herwaertsover te voeren, midtsgaders hoe
hemlieden de brauwers in haer ambacht daer
mede reguleren zullen.
Ghedruckt te Ghendt by Jan van de n Steene,
ghesworen drucker ende librarier, wonende op
Sente Verghildeplaetse M. CCCCC.LXIII.

Die president ende luyden van onsen Rade in Vlaenderen, saluyt ende dilectie.
Alsoo wy behoorlicken gheinformeert sijn vande groote ende vuytnemende dierte van der
hoppe wesende jeghenwoordelicken in onsen landen van herwaertsovere, welcke
toeghecommen is, duer dien datter in dit jeghenwoordich jaer zeer luttel hoppen
ghewassen en ghewonnen is gheweest, midts welcken van noode zy in onsen voorseyden
landen te behouden zoe luttel hoppen als men al daer heeft, om daer mede bier te brouwen ter
ghebruyck ende laeffenisse van onsen eyghene ondersaten:

dat tselffde aenghesien ende willende daer inne versien tot
welvaert ende verlichtynghe van den selven onsen ondersaten,
wy om dese ende andere redenen ons daer toe beweghende, hebben op advyse ende
deliberatie van onse zeer lieve ende seer beminde zustere die hertoghinne van Parme ende van
Playsance voor ons regente ende gouvernante in onsen voorseyden landen van
herwaertsovere,

ende van onsen zeer lieven ende ghetrouwen die luyden van onse raden neffens haer wesende
verboden ende gheinterdiceert,
verbieden ende interdiceren by desen allen ende eenen yghelicken van wat natie, qualiteyt oft
conditie zy zijn, eenighe hoppe vuyt onsen voorseyden landen van herwaertsovere te voeren
oft transporteren ter zee, te lande oft over soete wateren,
ende dat zedert den dach vander publicatie van desen tot Bamisse int jaer xvc vierentsestich
naestcommende, dat alsdan by der gratie Gods daer van meerder abondantie herwaertsover sal
moghen wesen.
Op pene van confiscatie ende verbuerte vande voorseyder hoppe, mitsgaders van den schepen,
schuyten, peerden, waghenen ende kerren, daer mede tvuytvoeren van diere ghedaen soude
worden.
Ende bovendien op de boete van der weerde van de selve hoppe, te bekeeren ende appliceren
die helft tot onsen profyte ende die twee andere deelen zullen ghedeylt worden te wetene deen
deel tot proffijte van den aenbryngher ende dander resterende deel tot proffijte anden officier
die daer van dexecutie doen sal.
Ende want wy verstaen dat overmidts de voorseyde dierte van der hoppe, eenighe hen
vervoorderen zeker bladeren, cruyden, graanen ende andere stercke compositien daer mede te
mynghelen in de sacken daer de selve hoppe inne ghepackt is,
ende ooc in de brauwsele van de voorseyde bieren eenighe dynghen te doen daerinne niet
behoorende oft dienend, daer van die sommighe der menschen lichamen schadelick ende
hinderlick moghen wesen, ende daer vuyt hier naermaels vele sieckten souden moghen
spruyten,
soo hebben wy om daer inne te remedieren insghelijcx verboden ende gheinterdiceert,
verbieden ende interdiceren wel ernstelicken by desen,
allen persoonen wie zy zijn, onder de voorseyde hoppe eenighe andere dynghen te
mynghelen, oft daerinne te doen, hoedanich tselffde mochte wesen,
maer willen ende ordineren wy dat eenyegehlick de selve hoppe late in haer wesen ende
gheheel, zoot behoort
op pene vande confisciatie van de voorseyder hoppe, alsoo ghevicieert, ghecorumpeert est
ghemynghelt sijnde, ende op arbitraire boete, allen te bekeren ende appliceren als boven.
Verbiedende ende interdicerende voorts meer allen brouwers, hueren dienaeren, knechten
ende anderen in de brauwsels oft in de voorseyde bieren eenighe andere dynghen te doen oft
mynghelen ten waere met oorloff ende consent vanden officieren, wethouderen oft
waerdeerders daer toe ghestelt,
de welcke eerst ende alvooren hen informeren zullen van den medicijnen ende luyden hen
dies verstaende, oft sulcke dynghen der menschen lichamen hinderlick souden moghen wesen.
Ende eyntlichen lasten ende bevelen wy wel expresselicken den voorseyden officieren,
wethouderen oft waerdeerders neerstich ende sorchfuldich toesicht te nemen dat dit ons
jeghenwoordich verbodt scherpelicken onderhouden worden op pene dat teghens den
overtreders van dien, soo wel by pecuniele penen ende civile boeten, als anderssins
gheprocedeert sal worden naer gheleghentheyt vanden mesusen.
Ende indien men bevindt dat zy in de voorseyde bieren oft brauwsels yet ghedaen hebben dat
den menschen hinderlick soude moghen wesen, sullen zy daer van exemplarlicken ghestraft
ende ghecorrigeert worden by den ban, privatie van hueren ambachte ende neerynghe oft
anderssins tot arbiterschepe van den rechters.
Ende ten eynde dat van dit ons jeghenswoordich verbot, inhibitie ende ordinantie niemant
ignorantie en soude moghen pretenderen, ontbieden ende bevelen wy u, dat ghy terstont ende
sonder vertreck dese jeghenwoordighe doet vuytroepen ende publiceren alomme binnen den
steden ende plaetsen van onsen lande ende graeffschepe van Vlaenderen, daer men
ghewoonlick is vuytroepynghen ende publicatien te doen.

Ende tot onderhoudenisse ende observatie van diere, procedeert ende doet procederen teghens
den overtreders by executie van den penen voorschreven, sonder eenighe gratie, gunste oft
dissimulatie.
Twelcke also te doene met diesser aencleeft, gheven wy u ende den voorseyden officieren,
wethouderen ende rechteren respectivelick dient angaen sal, volcommen macht, auctoritheyt
ende sonderlynghe bevel.
Ontbieden ende bevelen voorts eenen yghelicken dat zy u ende hen tselfde doende ernstelick
vestaen ende obedieren, want ons alsoo ghelieft.
Ghegheven in onser stadt van Bruessele
Den xis ten dach van november XVC LXIII
Onder stont gheschreven: by den conynck in zijnen rade
Ende gheteeckent D’Overloepe

Bryckery – SAP 467 – Resoluties
De burghmeester vande wet, Jan Bauraer, den tresorier Frans Diedeman ende den
refectiemeester Jacob Schevele
zyn ghecoren om op zekeren dagh hemlieden goeddunckende te hooren de rekenynghe van
Jacob Beke van zijn ontfanghen ende uutgheven nopens de bryckerie met teghelrie
metgaders ander lasten ende werck als hy Beke met Matheus Moerard zijnen adjoinct dit
jaer ghedaen hebben.
Ordonnancies verkeerd geïnterpreteerd door de ‘knapen’ – SAP 467 – Resoluties
De raden ter begheerte ende vertooghe van de wet hebben hemlieden gheconsenteerd te
verstaen des byden wet vermaend zijnde omme te reformeren diverssche onoorboorlicke ende
abuselicken ordonnantien van de stede daghelicx gheuseert dannof de pensionaris last heeft
tydelick by te stellen
Is vertoochd de raden byder burghmeesters dat omme diverssche grootelicke achter ghelaghen
ende bancquetten die gheschieden ten vermaken vander stede, weezerye ende ander en daer
inne voorsien omme de zelve aff te stellen ende by maniere van pinsen van eeneghe andere
middelen te beschicken oft ten minsten de zelve maeltyden ende bancquetten te stellen op
zeker taux
zonder die te excederende laten voort ter discretie an de tresorier den cnape omme achter ende
naer de maeltyd te verteeren
Menende oock de cnape oft alzulcke recht van taerten als
’t gerecht sustineren te zijn van ouden tyden
Waerop ghestaendelicke gheconcipiert ende by mannen van statuute gheordonneerd is dat
inde ghelaghen, bancquetten ende maeltyden die gheschieden ter vermakinghe vande stede ,
weezerye ende anders telcken reyze de maeltyden ghehouden zijn – den tresorier ter
vermanynghe van burghmeesters ende schepenen rekenen zal de ghelaghen – latende den

tresorier ten zynen discretie vuyt staen oft anders ter discretie vanden zelven wet – ij stopen
wyns omme de cnape te drincken ende verteeren naer de maeltyd, daer mede zy cnapen
zouden eeneghe taerten oft ander de pacjen nemen zullen.
Het gasthuis, de halle en aan de andere kant
vande Vleterbeek het Groot Sint Joris op de
kaart van Deventer.
Het kerkhof en de Sint-Bertinuskerk zijn niet
getekend.
Es gheseyt datmen ter halle ende
verhooghynghe stellen zal – tofficie vanden
cnaepschepe vander camer ende
pandvercoper ende anders - laetstmael bedient by wylen Willem vande Walle, meest daer aff
bediende (mids dat zy byde wet idoone ter executie van dien bevonden werd) wert de naeste
met conditien indien tcontract vande coope ande cheynse vander stede ende myn heere de
prelat van Sinte –Bertins ghedaen namaels nyet en sorteerde ende ter stede waert bleve,
zal de zelve verhooghynghe van onweerden zyn mids hem laest verhooghen – de penninghen
daer vooren betaeld weder te restitueren – ende inghevalle den laesten verhooghere byden
zelve wet onoorboor ende inydoone bevonden werd zal tzelve officie andermael ten
verhooghinghe ghesteld werden ende het 1ste van onweerden zyn.
De thresorier
Es gheconcludeert by wetten ende raden den tresorier deser stede gheconsenteerd van
Bamisse laetsleden tot Lichtmisse te hebben zyn heuren van de neghene tot elfven voor den
noene ende in de noene vande eenen totten dryen – ende van lichtmisse tot baemisse vanden
achten totten tienen hueren voorden noene ende naer de noene inder ghelycke van den eenen
totten dryen
Omme ende yeghelycken van de ghemeente inezetene te halen huerlieden biliet an de zelve
tresorier
Ende zoo wie buuten de zelve heuren commen zullen en werd de tresorier dies niet ghehouden
te doen.
Te stellen ter vermeersinghe ter halle de boeten ghevallen dit voornleden jaer die alnoch te
innen zyn.
Es gheordonneerd voordan alle boeten te stellen te vermeersen by hallegheboden – actum
eodem
Pieter de Buckere over zijn controlleurschap van de voorleden jare es ghetauxeert – xxiiij
pond parisis
20 december 1563 – Magistraat – Halmen
Joris van Ackere – Pieter Van stegghele – Ghelein Goesteene – Rouveroy – Borryg – Everaert
en andere
Op de 11de november 1563 vond er nog een sessie plaats van het concilie te Trente. Dat werd
uiteindelijk afgesloten op de 3de december. De resultaten van het concilie dienden vanaf het
begin van het jaar 1564 toegepast te worden.

Op den VII dach van Sporkel, - zo schrijft Augustyn van Hermighem – zoo heeft den bisschop
van Ieper zyn voyage gheënt, hetwelck hy ghedaen heeft in ’t concilie van Trente, ende was
in ghehaelt van myn heeren van der wet, ontrent den drien uren naer noenen.

Een strenge
winter
Brueghel de oudere
We volgen verder
van Hermighem:
In ’t jaer 1564, zoo
was ’t alzoo stercke
een winter van vorst,
als dat by 50 jaer
noyt derghelyck
ghezien en was,
want het beghonste
ontrent de weke voor
kerstdach, want in
de kerstdach
mesdaghen zoo
vroost wel zo zeere
datte gheen kelders en waren, het vervroos alle datter in was, want men hadde wel op het ys
van eender nacht met een peert daerover ghereeden zonder dangier, want het vervroos alzoo
sterck toe, dat men daerover ghinck alzo men wilde, ja, om dieswille dat zoo sterck toe was,
men hielter maert op ende grooten vergaderinghen van volcken, men stelder cramen ende men
cockter een schaep ende dat daer op ’t ys- om dieswille datter gheseit zouden wesen dat het
alzoo eens ghebuert hadde met waerheyt ende het volck was zeer langhe ’t Yper ende alomme
zonder werck, maer die lieden ghedoochten ’t - te bet, want het cooren was goeden coop.
Ende den voorst gheduerde tot by vastenavent.

