
 

 

Het jaar 1576 

 

De notities van Michel Forret  

 

Wie Michel Forret eigenlijk was, is mij niet duidelijk. Hij schreef, net als voor hem Pladijs 

een aantal notities neer in een ‘memorieboek’ dat bewaard is gebleven. Begin 1576 schreef 

hij het volgende: 
Dit navolgende zyn eenige geschiedenissen vooren gevallen ten tyde van Michiel Forret 
Memorie datter, ten jaere 1576, was gesien eene sterre met eenen steert, wesende fatsoen 

van eene roede, welke was gesien van Baefmisse tot ontrent Nieuwjaerdag. ’T Goone namaels 

heeft gebleken wat het dreygde. Welk was eerst gesien in het suydwesten en allen avond hoe 

langst hoe hooger, rysende suyd oost waerts gaende, contrarie alle andere sterren.  
 

9 januari 1576 – Vernieuwing van datum - SAP 244 – Register Vonnissen  

 

Zoals beslist op 16 juni 1575 begon het nieuwe jaar 1576 op de eerste januari! Dat vinden we 

ook terug in de register van de vonnissen waar het volgende geschreven staat: 
 

 
 

Vernieuwynhge vanden datum des jaeres telcken op den eersten dach van januari volghende 

dordonnantie van zyne majesteit van daten xvjsten juny xvc vij ende tzeventich  
Beghinnende voor deerste reyse op den eersten dagh van januari int jaer duusent vijf hondert 

ende zessentzeventich – continuerende tzelve alzo by jaere te jare –  
omme dan achtervolghende alle vonnessen, sententies, testamenten, contracten, obligatien, 

cedullen, besloten briefven ende  generalic alle publicque ende secreten acten ende scriften 

ghediteert te wordene.  

 



 

 

De eerste vonnissen die opgenomen worden, betreffen de draperie: 

Jacob Denys filius Clais kendt schuldich te zyne Jan Pilgrem, de somme van derthien 

ponden thien schele ende drie grooten vlaemsch  
over de coop ende leveringhe van vier pluus fyne bayen, te betaelen te ougste xvc zes en 

tzeventich naestcommende  
Actum present Simpol en DeRycke – scepenen –  
 

Den ix den january xvc zes ende tzeventich  
Ghestateert de boete by de officieren van de rau peertse gheheesscht Willem Scherrier tot 

den eersten camerdaeghe desen ix den januari xvc tzeventich – hier zal toch wel 76 hebben 

moeten staan.  
 

17 januari 1576 – Bierschulden – SAP 395 – Renten  

 

Andries Baes filius Mares kendt schuldich te zyne Pieter Moenaerdt filius Gheleins – 
de somme van v pondx schele xj grooten van leveringhe van biere – ende gheleenden gelde 

– te betaelene binnen een maendt naestcommende –  
daerinne verbindende een huus staende inde Messenstraete op derfve van Franschois Kerne – 

de oostzyde de Meessenstraete – van oosten ende noorden Ghelein de Bysere ende van te 

vooren ghelast als verbonden goedt omme de somme van xx pond parsiis eens ten prouffite 

vande aeldinghen van Clais van Westbrouck – zonder breeder belastinghe – omme by 

ghebreke van betaelynghe  etc.  
Actum present Pieter de Floucq vervanghende Gillis de Wale – den xvij january xvc lxxvj –  

 Betaerlt by Pieter Moenaert trecht van den brief  
 

 
 

17 januari 1576 – Hommelhof als pand voor geleend geld - SAP 395 – Renten  



 

 

 
 

Gheleyn Alaert kendt schuldich te zyne Pieter Eeveraerdt –  

de somme van zessendertich ponden parisis van gheleenden ende verschoten ghelde – 

ghevallen schult –  
Ende tot verzekerthede van diere – 
 heeft verbonden ende transporteert inde handen vanden voornoemde Everaerdt –  

de somme van xij pond grooten – die Anthonis de Wailly oft zyns actie hebbende – schuldich 

werdt hem Gheleyn te betaelene ten daghe vande erfvenysse van een hommelhof –  

byden voornoemde Anthonis ghecocht metten hauche den xsvj van lauwe xvc zes en 

tzeventich laetstleden –  

Actum present Rycke ende Beveren – den xvij january xvc sessentzeventich  
 

20 januari 1576 – Vocxvrye – verkoop houtkap - SAP 395 – Renten  

 
 

Comparerende Jacob vande Velde - Loy Moreel - Jan Tant - Maillart Olivier - Jan 

Hallynck  ende Christiaen Campe  - hebben verkendt ende verclaerst dat zy elck 

respectivelick  
by cope publicque ende als laast verhooghere  - ghecocht hebben de partien van taille  elsten 

hier naer volghende –  



 

 

ligghende in de prochie van Sint Jan te Poperinghe –  

te coope gheboden by jonkheer Jan van Halewyn, heere van Vocxvrye  

up de condicien ende besprecken hier naer verclaerst  
te wetene den voorschreven Jacob van de Velde een partie groot twee ghemeten - streckende  

oost ende west - van oosten de weezen Caerle de Ruddere ende van westen tbernebosch 

omme de somme van lxxv pond parisis elc ghemet - thende matete thende ghelde 

Loy Moreel een partie groot vyf ghemeten - streckende zuud ende noordt - van noorden de 

weezen Jan Denys  ende  van oosten de weesen Caerle de Ruddere - omme de somme van 

lxxiiij pond parisis tghemet   - thende maete, thende ghelde 
Jan Tant een partie, groot vier ghemeten en half  - streckende  zuut ende noort - van noorden 

de bernebusche - zuut ende oost de voorgaende partie - omme de somme van een hondert en 

eenentwintich ponden parisis tghemet - thende maete, thende ghelde -  
Maillaert Oliver een partie - groot twee ghemeten - streckende oost ende west - van oost de 

ghersbilck by Jan Hallynck in pachte ghehouden - van westen ende noorden de voorseyde 

heere van Vocxvrye ende dat omme de somme van lj pond parisis tghemet - thende maete, 

thende ghelde  
Jan Hallynck een partie groot twee ghemeten met de roonaers daerop staende ghereserveert 

die ghone gheteeckent met twee kerfven ofte faetsen – omme de somme van een hondert acht 

ponden parisis tghemet - thende maete, thende ghelde  
ende Christiaen Campe een partie groot  vier ghemeten ghenaempt het Roosierenelst omme 

de somme van xlviij pond parisis tghemet - thende maete, thende ghelde  
Item een tweede partie groot drie ghemeten - streckende zuut ende noordt - van noorden de 

Loostraete - omme de somme van tzesthich ponden thien schele parisis tghemet - thende  

maete, thende ghelde  
en een derde partie - groot vier lynnen  - streckende zuut ende noordt - - van noorden de 

Loostraete - omme ghelycke lx pond x schele parisis tghemet als boven 
danof zy coopers  respectivelick vande leverynghe van dien hemlieden houden te vreden ende 

ten vullen vernoucht eende ghecontenteert van den voornoemde heere van Vocxvrye oft 

zynen ghecotteerde  

dies es besproken ende gheconditioneert dat de voornoemde coopers elc respectivelic van 

zynen hau ende cooptailyn gehouden werden - zo zy zyn by dezen -  
te laeten staene alle de plantsoenen van thien dumen dikke ende van daer nederwaert  

ende ooc wel bestaen met winterzaet op elcken blocq drie ofte viere ende op elcken hau ten 

vyfcante  
ende up dien eerdtboordt - de nombre ende tghetal van twintich eeckenzaet van thien dumen 

upperwaert  

zonder dat ooc  de coopers eenich afslach ofte payement doen zullen  -  
De dreven ende andere wegen loopende duer de  voorgaende respectivelec vercochte elsten 

die zy respectivelic thuerlieden laste houden  
voorts werden de voorgaande respetivelicke coopers ghehouden - zo zy syn by desen - te 

weerene alle thoudt ende runen vut de voorgaande bosschen te Sint Jansmesse 

eerstcommende xvc lxxvj ofte  emmers xiiij  daeghen daernaer op  de verbeurte van vichtich 

ponden parisis van elcken hau -  

den helft ten prouffytte van de ghemenen aermen vander stede van Poperynghe ende dander 

helft tn prouffytte van de proprietaris 
dat ooc de voornoemde coopers respectivelic ande roonaerts ofte talboomen staende inde 

voornoemde tailyn gheen snouc thebben  
en zullen te bethaelen de sommen procederende van de voorseyde vercochte tailge byde 

voornoemde respective coopers - de zelfde naer maete van de voorseyde elsten gheliquideert 

synde ten twee  payementen 



 

 

te wetene deen helft ter voornoemde Sint Jansmesse  eerstcommende xvc lxxvj ende dander 

vulle bettaelynghe in ghoeden ghevalueerden gelde  
ende omme de voorsseyde joncheer Jan van Halewyn vercooper van dies voorseit es  
ende dat tzelve in alle zyne poincten en zoude moghen vulcommen  ende gheeffectueert - 

hebben hemlieden respectivelic daerboven borghe ende principael verkendt ende 

gheconstitueert  
ende by desen verkennen ende constitueren de voornoemde coopers respectivelick desen 

personelic comparerende  
te wetene Christiaen Vlaeminck over  Jacob vande Velde –  

Maillaert Olivier over Eloy Moreel –  
Vincent Kieken ende  Jerom Vaes over Jan Tant  
- de voornoemde Jan Hallynck over Maillaert Olivier –  
ende de voorseide Maillaert Olivier over de voornoemde Jan Hallync -  
Claes Caspen filius Claes ende Mael Beaugrant filius Claes over Christiqen Campe      

daerinne respectivelic verbindende huerlieden persoonen ende goet –  
present ende toecommende –  

tzelve stellende ende abondonnerende ter heerlicke executie van alle jugen, wetten ende 

officieren - gheestelick ende weerelick -  
daer onder tzelve goedt zoude moghen bevonden wesen –  
zonder ter causen van dien eenighe breeders affwinninghe procedueren ofte wettelicheden te 

mogen oirboiren ende observeren dan dese jeghenwoordeghe - 
renunchierende ter dien fyne van alle exceptien, rechten, wetten, privilegien, vrijheden, 

poorterien, ceurbroederschap, reliefven van welcke styl, costume ofte  usancie ter contrarie 

disponerende - zo wel particuliere als generaele ende zonderlinghe de rechte disponerende dat 

generaele renunciatie niet en opereert  ten zy datter speciale proceduere ende ooc speciale 

tbeneficie van excussie -  
consenterende in de betaelinghe ende onderhoudt van tghuendt dies voorseit es elc 

respectivelic ghecondempneert te zyne ende dat ooc dese jeghenwordighe  
zullen altyts blyven executoir ende in huerleider viguer  -  

nietjeghenstaende de verjaerthede van dien volghende  styl ofte costume ter contrarien  
die zy oock afghegeheven hebben ofte gherenunchiert –  
gaen af ende renuchieren by desen 

volghende dien ghehoort de kennesse –  
verclaers ende conseert vande voornoemde comparanten metghaders dacceptatie van  desen 

by Ghelein Vandermersch - te desen present ende comparerende inden naeme ende ten 

prouffyte van devoornoemde joncheer Jan van Halewyn - heere van Vocxvrye -  
ghedaen hebben alle de voorschreven comparanten   

elc respectivelic ghecondempneert   
ende condempneren by dezsen inde betaelinghe , onderhouden ende vulcommynghe van dies 

voorschreven es ende elc point zonderlinghe 

Actum present Schevele ende Clays Merlevede schepenen - desen xxste in january xvc lxxvj   

 

Den 24 januari 1576 – De grote storm - folio 76 verso SAP 331 

 

Begin januari 1576 trok er een grote storm over de streek.  In Poperinge vonden we 

verschillende verkoopsakten terug waarbij de voogden van de wezen toelating kregen om 

omgewaaide bomen te verkopen.  
Op de 24

ste
 januari zijn het  Eloy Dezomere ende Jacq De Meersman als voochden van de 

kinderen van de kinderen van Athones De Zomere die toelating krijgen om ter hauche te 

brynghen twee ypenboom ende een appelboom by ongheweerte omghevallen byde hofstede 



 

 

daer den voornoemde Anthoon overleedt inden Haeghebaert, danof ’t vj de deel competeert 

Jan DeBackere ende die te vercoopen te meersen oribooren van de selve weesen ende ter 

weerekenynghe daer te bringhen.  
 

Dezelfde dag vinden we ook de volgende akte: 
Gheconsenteert de voornoemde Joos ende Jacob Roels als vooghden van Hansken tkind van 

de voornoemde Joos, van te vercoopen by hallegheboden zulcke boomen als zyn omghewaeyt 

of geraect ende staende in appelaeren ten gevene toebehoorende de voorseide wezen ende hun 

opghecommen by den dood van zyne grootvaederre Jan Bavelaere mids de penninghen van 

dien opbrynghende te weezeboucke naer coustume.  
 

Op de 30
ste

 januari zijn het  Pieter De Haene ende Gheleyn Lauwyck, voochden van kinde 

van Jan Quatghebeuer die neghen abeelen ende drie appelboom, mogen verkopen. ‘deselve 

appelboomen nederghesleghen by den ongheweert metgaeders het oude houdt van de schuere 

ooc ommeghewaeyt, stande up de hofstede staende inden Hellehouc daer nu woent Ghelayn 

Quatghebeur omme daermede te repareen ende up te richten de voorseyde schuere.  

 

28 januari 1576 – Jan Bamelaere koopt hommele – SAP 395 Renten  

 

Jan Bamelaere kendt schuldich tzyne  

Mahieu Voet ofte zyne actie hebbende, bryngher briefs –  
de somme van neghen ende twintich ponden derthien schele acht pennynghen grooten 

vlaemsch –  

spruutende van coope van hommele ende van gheleenden gelt  
te betaelen den 1

ste
 dagh van oeghste xvc zesentzeventich eerstcommende  

mets conditien indien denzelven Bamelaere de voorschreven somme betaelt ten voornoemde 

valdaeghe – doet paeyment met de twee deelen van xv pond parisis by hem Bamelaere 

versleten – daer men bliven tzyn laste –  
daerinne verbindende twee ghemeten zaylandts ligghende inden Peselhouck – ande oostzyde 

Jan Buuck, van zuuden tleen van Jan Wyts ende van westen Jacob Schevele –  
belast te voren met iiij pond parisis tsjaers de penninck xvj – ande weduwe van Jan 

makeblyde – zonder breeder last – Actum present Willem de Rycke ende Willem van Beveren 

schepenen den xxviiij january xvc lxxvj  
 

4 februari 1576 – Vellen - SAP 244 

 

We geven hier ook de veroordelingen uitgesproken op de 4
de

 februari 1576.  

 

Jan Janszone als borghe ende principael over Ghelein Saerd es ghecondempneert te 

bethaelen Franchois Keerne, heesscher, xij pond xiij schele parisis reste van coope ende 

leveringhe van hommele – ghekendt ter insinuatie ende costen 

Jan Tant es ghecondempneert te bethaelen Joos Denys lxxiij pond xi schele reste van taille 

elst – ghekendt ende costen 
Kaerle de Juede es ghecondempneert te bethaelen Michiel van Driessche heesscher xliiij 

pond xviij schele van coope ende leveringhe van houte – ghehoocht ende costen 
Jacob Kiecken es ghecondempneert te betaelen meester Matthys Claes xix pond xix schele 

grooten  
Christiaen Vlamynck als borghe ende principael over Jan DeWilde es ghecondempneert te 

bethaelen Amand den Chesne xxvi pond parisis van coope ende leveringhe van vellen – 

ghegroot ende costen  



 

 

 

 
 

Met deze laatste zitten we met een huidevetter. We mogen stellen dat de huidevetterie in deze 

periode naast de hop en de textielhandel, de derde belangrijkste economische sector in de 

stad Poperinge werd.  
 

10 februari 1576 – Jaques DeHond, pachter van het gasthuis – SAP 395  

 

Jacques DeHond filius Pieters,  
stelt in handen van Michiel Longuespee ende Franchois DeSchottere, ghasthuusmeesters 

deser stede  

de landspacht xiij parisis vj schele viij deniers grooten vlaemsch,  
die hy comparant jaerlicx geldende es Jan Butseraen de termyn van ix jaeren –  
djste te halfmaerte lxxxvij naer dvutwyzen vande pachtsbrief in d’acte van de ixste july lxxxj 

– ende dat ter bevwaerenexsse vande landspacht tot x pond x schele grooten vlaemsch die de 

comparant voornoemd jaerlicx geldende es de voorseide gasthuusmeesters voor den termijn 

van vier jaeren, wezende den tyd van zyne pacht om by gebreke van betaelynghe – de zelve 

pacht alle jaer an devoornoemde Jan Butseraen ende zyne voorseide landspacht te behaleen  

actum den xde februari xvc lxxvj  
present Dvhebele, burghmeester ende Vande Doene, schepene 

 

10 februari 1576  - Christoffel Waelincourt koopt een paard – SAP 395 Renten 

 

Christoffle de Waelincourt kend schuldich tzyne  

Lauwers Pelgrem de jonghe  
de somme van acht ponden grooten vlaemsch  
gevallen ende gecondempneerde schuldt van coope ende leverynhge van een peerdt  

te betaelene by twee ponden grooten tsjaers,  
danaff tjste payemendt den xste february xvc lxxvj ende alzoo voorts van jaere te jaere ende 

daghe te daeghe telckens twee ponden grooten totter volle betaelynghe van de voorseide 

schuldt,  
waervooren hem borghe ghestelt ende geconstitueert heeft dheer Artus Dorestueulx, proost 

vande stede van Poperinghe, met belofte van betaelynghe indien voornoemde Waelincourt 

tzyne daeghe nyet en voldede zoo voorseyt es  

ende in alle bewaerenesse heeft hem ghekendt conterborghe over mijn heere de proost – 

medecomparant Jan Mazeman  

onder de conditie ende accord vande voorseide crediteur indien de voorseide Waelincourt 

lossede ende opleyde de voorseide payemente binnen zes weken naer desen – zoude betaelen 

zyne voorseide crediteur met de somme van zes ponden grooten vlaemsch 
Actum den xste february xvc lxxvj  
Present Gillis van Simpol, vervangende, meester Jacob vande Doene, schepenen 

 

13 februari 1576 – Sint Barbele op de Yperdam – Renten SAP 395  

 

Dheer Pieter Trystram  



 

 

heeft gecocht jeghens Frans De Vroede ende Magriette zijn wyff,  

een erfvelicke losrente van ix pond parisis tsjaers – de penninck xvj –  
omme de somme van xij pond grooten vlaemsche munte - tjste jaer vallende de xiijste 

february lxxvij ende zoo voorts totten lossynghe  

te doene met zulcke gelde als waermede men betaelen zal –  
daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen staende op de Yperdam coutere, 

genaemdt Sinte Barbele,  
daer zy vercoopers nu te tyde woonende zyn,  
streckende van vooren achterwaerts totten erfve van Boudewyn Bueten, doostzyde thuus 

vande weduwe Jan Plaedys, de westzyde thuus van Willem Lanmoot  
te vooren belast met xij pond parisis tsjaers losrente - de penninck xvj –  
deene helft ten proffyte van Gillis van Simpol ende dandere ten proffyte van Robert van 

Belle, zonder breeder, innynghe naer costume 
Actum den xiijste february 1576 

Present Jacob Schevele ende Kaerle de Schottere, burghmeesters, Gillis van Simpol, Willem 

Derycke ende Willem van Beveren, schepenen 

De rentebrieff es by de vercoopers betaelt.  
 

15 februari 1576 – Bomen omgewaaid in Watou - SAP 331 

 

Den xvde februari 1576  
Gheconsenteert Jooris van Goorsteene als voochd van de kinderen van Sanders Floor ende 

meester Jacob van Doene als getrauwet hebbende de wedewe van de voorseide Floor, te 

vercoopen zulcke opgaende ende fruitboomen als by de laetstleden stormwint omghevallen 

zyn binnen de prochie van Watou ter hofstede dar Willem Rabbault woonende es mids de 

pennynghen va ndien o pte grynghen ten weezeboucke ter naeste rekenynghe.  
 

17 februari 1576 – Gheleyn DeConynck en Clayke – SAP 395 Renten  

 

Gheleyn De Conynck  
verbind in de handen  van Chrsitiaen DeNuwelaere filius Joos,  
alle zyn goed present ende toecommende, zonderlynghe zulcke successie van goede als hem 

comparant toestaet by den dood van Andries Gillis, zyne schoonvaedere  
ende dat voor cautie ende bewaerenesse vande somme van xx pond grooten weezegelt onder 

de comparant wesende,  
toebehoorende Clayke, tkind van Gheleyn Borry, filius Clays,  
voor welcke pennynghen de voornoemde Christiaen hem geconstitueerd heeft borghe over de 

voornoemde comparant by ghevalle van beschaedigheyt ande voorseide verbonden successie 

te hebben recouvre ende indempniteyt  

actum den xvij ste februari xvc lxxv  
present Willem DeRycke  

 

17 februari 1576 – Pacht en tienden niet betaald – SAP 395 – Renten  

 

Jaques Debuisson in persoone,  
heeft belooft te bethaelen in handen van de eerweerde heere dheer Artus Dorestineulx, 

proost vande stede van Poperinghe of inde handen van meester Pieter van Heede, huissier,  
de somme van iiij xx vj x schele grooten –  
schuldt van landspacht ende thiende – ten profytte van mijne heere de reliqieuse abt ende 

convent van Ste. – Bertins in Sint Omaers,  



 

 

ende dat onthier ende donderdaeghe eerstcomende wesende den xxiijste van de 

jeghenwoordighe maend –  
ofte by gebreke belooft ende verbind hem zelve te leenen in stricte vangenesse vande stede 

van Ypre, daer hy te vooren gheapprehendeert heeft geweyst ende alsovere bekendt es  -  

ende tselve vulcommende mijne voornoemde heere de proost gaff ten comparitie ten tyd van 

den voorseide daeghe – omme de voorseide pennynghen te vindene –  
al zonder prejudicie – ten laste vande comparant geintenteert 
actum den xvijste februari 1576 –  
present Willem van Beveren ende Clays Merlevede, schepenen  

 

18 februari 1576 – Baai - SAP 255 

 

Ghenamptieert ter greffie by Mayken Sconyncx ghedivorceerde  huusvrouwe van Jacob 

Wydoot, jeghens Gheleyn Vandermaerle,  

volghende dordonnantie van de burchmeesters ende schepenen deser stede van date nden 

xvste december laetstleden –  

een halven fynen witten bay, lanck xxvi ellen, 1 quart ten xv schele v penninghen parisis delle 
Inhaudende in gelde eenen daelder van xxiij schele ende eenen halfven sconyncx daelder 
End dat to furnissement vanden voorschreven ordonnantie tot xxiiij pnden parisis van een jaer 

huyshuere in questien  

Actum present Schevele, burchmeester ende Willem van Beveren, schepen 
Den xviij ste february xvc lxxvj 
Ghelicht ’t voorseide namptissement by Gheleyn vander Maerle, borghe ende principael 

Toussain Deneren, daerinne ghecondempneert by ende ten presente van Schevele, 

burchmeester ende Beveren, schepene,  

Den xxiiij ste february 1576   
 

3 maart 1576 – Veroordelingen  – SAP 244 

 

Mahieu Wemaere doude es ghecondempneert te bethaelen Maillart de Placker xvj pond 

parisis voer tlaetste paeyement van coope ende leverynghe van hommelpersten – ghegroot op 

cedulle ende costen  

 
 

Adriaen Makeblyde es ghecondempneert te bethaelen Nicaise de Buckere vij pond xiij 

schele grooten, reste van coope ende leverynghe van hoppe, ghegroot op cedulle ende costen .  

Eloy de Zomere es gehcondempneert te bethaelen Hendryck van Kaeyseele xxij pond parisis 

reste van coope ende leverynghe van hoppe – ghegroot op cedulle ende costen  

Adriaen Maekblyde es ghecondempneert te bethaelen Frans De Schotter als brynhger sbriefs 

over Mahieu de Pours xvij pond xiij schele vij penninghen grooten reste van coope ende 

leveringhe van hoppe – payement de twee deelen van es schellinghen viij penninghen grooten 

… ende costen  
 

5 maart 1576 – De oorlog - Pauwel Heindericx 

 



 

 

Den 5
de

 maerte 1576 stierf te Brussel don Lowys de Requesens, lieutenant gouverneur vande 

Nederlanden.  
Zijne doodt veroorsaeckte groote beroerten ende vele veranderingen in het bestier des lants. 

Den raedt van state wiert by den coninck gecoren om de regeeringe voorts te setten, tot dat hy 

andersins daer in soude voorsien hebben,  
ende de leden van dien raedt besloten voorlopich tot gouverneur generael te nemen den grave 

van Mansvelt, die alsdan gouverneur van Luxemburgh was.  
Men hoopte dat dit nieuw bestuer, samengestelt uut persoonen onser natie, alle saecken 

souden ten besten keeren, maer ’t was het tegenstrijdige, men bereyde sich om met meeder 

woede dan oyt te oorlogen.  
 

Augustyn van Hermelghem, voegt daarbij: 
Voort zoo gebuerde dat de weke voor de Goede Weke, de schepen van Duynkerke trocken 

naer Brauwershavene, wel tot het getal van 18 ofte 19 schepen, en zy arriveerden in 

Brauwershavene,  
en de prince was op dezen zelven tijdt zeer neerstig om Sierixzee ontzet te doene,  

maer het belech was zeer sterck om daer aen te geraken en de zee was gedaen verzanden by 

schepen die de Spaenjaerden hadden gedaen zinken in de diepte,  
en daer was zeer gevochten in de weke voor Passchen,  
en men zeyde dat de Guesen groote schade leden en ook mede van onze zyde niet zonder 

schade; zonder ophouden geduerde het belech voor Sirixzee en waren wonderlijk zeere 

benauwt, 't welke wel te dincken is, en daer duer het langduerende belech. 
 

De hernieuwde oorlog had voor onze streek zijn weerslag op de prijzen.  
Ontrent de Assentionsdag-maert, zoo begonste het coorne wederomme te diersten, want al 

den winter zoo hadde men gecocht het beste om min dan 40 groote, maer het begonste 

wederomme te gelden 50 groote, en de bueter en eyeren waren redelyken coop, maer het was 

zeere crancke neiringe in alle ambachten. 
Ontrent den inganck van hoymaend, zoo hebben die van Ziericxzee hun overgegeven in de 

handen van de Majesteyt, want zy veraccoorden by apoyntement dat de soldaten daer uyt 

vertrocken, en de poorterie geven eene somme van twee ofte dry hondert guldens, en 

ontfangen het konings volk, en niet gepillieert wezen; want dit belech geduert hadde tot  

groote coste van de Majesteyt wel 9 maenden ofte meer,  
en de Guesen begonsten wederomme de zee te roofvene, en de schepen van Duynkerke, zoo 

men zeyde, lagen beleyd tot Brauwershavene, en en mochten niet wel wech alzoo zy wilden, 

en in het land van Vlaenderen zoo regneerde veel gebouften alomme, en haelden pachters 

en andere ingesetenen, en leyden die in eenige zekere plaetsen, en stelden die te gelde op 

groote sommen. 
 

8 maart 1576 – Den Ouden en de Nieuwe Baas in de Leverstraat – SAP 395 Renten  

 



 

 

 
 

Joos Denys heeft gecocht  

jeghens Willem Denys ende Catelyne zyne huusvrouwe  
een erfvelicke losrente van xlij ponden parisis tsjaers – de penninck zesthien –  

voor de somme van lxv pond grooten vlaemscher munte –  

vallende altyds de viijste in meye xvvc lxxvij ende alzoo voorts totter lossynghe met sulcke 

gelde als waermede men sconinx domainen betaelen zal –  
te lossene by xvj pond grooten telcker werf –  
daerinne verbindende twee huusen, erfve ende catheilen, ghenaemt den Ouden ende Nyeuwe 

Baes inde Leverstraete,  

de noordzyde ende doosthende in de beke,  
de zuudzyde derfve vande Haer, westhende de voorseide Leverstraete –  
belast in stede grondrente zonder meer – innynghe naer coustume deser stede 
Actum den viijste in maerte xvc lxxvj  
Present Jacob Schevele ende Kaerle de Schottere, burghmeesters, meester Jacob vande Doene 

ende Willem Derycke ende Loys van Goorsteene, schepenen  
 

12 maart 1576 – De wezen Boorharynck worden gekleed - SAP 331  

 

Gheconsenteert Jacob van Lovelde als vooghd van Maeyken ende Carelyncke de dochteren 

van Pieter Boorharynck te gheven de zelve dochters elck xviij pond parisis van haerlieden 

incommende goedynghen om daermede de zelve dochters te vercleeden met rock en de 

lynekin, hem laetende tselve valideren in de rekenynghe mids teghenacte van dese consentie.  
 

28 maart 1576 – Frans Dewitte heeft schulden - SAP 395 – Renten  

 

Frans Dewitte kend schuldich tzyne  

Loys Makeblyde  



 

 

de somme van iijc vj pond xij schele parisis gevallen schuld van landspachte van de pacht 

daer hy debiteur woonende es, ende  gerekends gelds,  
van bamesse xvc lxxv ende daer te vooren,  
voorts xiiij pond xiij schele iiij deniers grooten vlaemsch over de baemesse eerstcommende 

lxxvj daerinne ende tot voldoeninghe vande pachtbrieff  -  
verbindende de naervolghende partien van goede: 
Eerst een merrie, drie koen, een zwyn, zes gemeten groene coorne, ij gemeten cruut, onderhalf 

ghemet boonen, drie gemeten en half havere, de pertsen ende de plock vande hommele achter 

thuus daer de debiteur woonende es 

Item de vrucht die zal wassen op tnyeuwe hommelhoff ende alle zyne catheilen binnen de 

voorseide huuse 
Daertoe waghens ende waeghenharnasch, metgaders alle zijn goed present ende toecommende 
Omme by gebreke van betaelynghe vande voorseide gevallen ende loopende schult –  
altselve int geheele ofte partie daeran te verhaelen 

Actum eodem present Willem van Beveren ende Gillis Dobbele, schepenen 
 

28 maart 1576 - Jan Cadt, houpesnydere  - SAP 244 

 

Swonsdaghs den xxviij de marty 1576 

Jan Cadt, houpesnydere  
es ghecondempneert te bethaelen Loys Makeblyde, heesscher,  
xxiij pond ij schele, reste van coope ende leveringhe van taille elst –  
ghegroot ende costen 

Bartholomeus Utendaele es ghecondempneert te bethaelen Frans de Schottere v pond xvi 

schele vij deniers en halfven grooten, reste vande coope ende leveringhe van wolle – ghegroot 

op cedulle ende costen  
Frans de Vroede es ghecondempneert te bethaelen Pieter van Hove doude xi schele grooten 

vlaemsch van coope ende leveringhe van hoppe – ghegroot op cedulle ende costen.  
 

28 maart 1576 – Hop van Clays van Laeke - SAP 255  

 

Clays vande Laeke, dactie hebbende over Adriaen van Pouques namptieert ter greffie jeghens 

Joos de Heere de jonghe, vijff zacken hommele 
D’iste wegende iij c lxxij pond 

Den ijden – iiij c xliij pond 
De derde – iiij c xi pond 
De vierde – iiij c lxxviiij 

De vde – iij c iiijxx xix pond 
Makende tsameen ij m iij pond hoppe  

Behoudens juste calculatie, daermede leverynghe ij m pond hoppe ten pryze van xi pond xv 

schele parisis thondert  

Tot voldoeninghe van de voorwaerde danaff wezende in gheschrifte tussen de voorseide 

partien 
Actum present Doene ende Flocq – schepenen den xxviij ste marty 76  
Clays van Laeke heeft ghelicht ende voorts vutghelevert dese hoppe 
Toirconde zyn handteecken den xvj ste july 1576  

Den xvi ste july 1576  
Present meester Jacob vande Doene ende Gillis Dobbele – schepen 
 

4 april 1576 – Veroordelingen - SAP 244 – Register vonnissen  



 

 

 

Swonsdaghs den iiij aprilis 1576  
Maillard van Eenode es ghecondempneert te bethaelen Eloy Moreel, heesscher, de somme 

van zes pond grooten over de betaeolinghe van een peerd ende hommele by manghelinghe – 

ghegroot op cedulle ende costen  
Clays Christiaen es ghecondempneert den zelven Moreel iiij pond grooten vlaemsch reste 

van coope van een peerd – ghegroot opcedulle ende costen 
Christiaen de Baene, verweerder es ghecondempneert te bethaelen Jan Devynck heescher, de 

somme van l pond parisis van diversche ghereede gerekends gelds, zoo by overstellinghe als 

van geleende gelde ende aergbeyt, ghegroot op cedulle ende costen – eodem.  
 

7 april 1576 – De Leenemolen – SAP 244 

 

Vijde aprilis 1576  

Jan Demuelis es ghecondempneert te bethaelen Christaen Vlamynck als vooght vande 

kinderen van Pieter Haeghebaert metghaders den zelven Haeghebaert als vader van zijne 

voornoemde kinderen, heescher,  
de somme van iiijc xlv pond x schele parisis van een pays van de Leene Muelene met datter 

an cleeft,  
daerop payement zal de pays als de verweerder danaff de heescher zal over leveren – ghegroot 

op cedulle ende costen  
Andries Marcelis als borge principael over Gillis de Groote es ghecondempneert te 

garanderen de voornoemde Jan Demuelis heescher jegens Christiaen Vlamynck ende Pieter 

Haeghebaert inde voorseide qualiteyt ter cause vande voorgaende condempnatie – ghegroot 

op ceculle ende costen  

 

9 april 1576 – De Sint Elooigilde – SAP 244  

 

 
 

De ixde aprilis dach extraordinaire 

Gheordonneert dekene ende gouverneurs van de St. Eloys ghilde  
te restitueren de pasteur van Sincte Bertins  
de somme van iiij pond parisis  
over de betalynghe van dyverssche messen voor de voorseide ghilde by de pasteur – tot den 

dach van hedent – hemlieden voorts lastende alle weke een messe te doen celebreren voor de 

aultaer vande voorseide ghilde – naer de fundatie ter sulcken daeghe alst behooren zal – 

emmers ten gheryfve vande penesteren.  
We denken dat het woord ‘penesteren’ hier eigenlijk bedoeld is als ‘peniteren’ – wat zoveel 

wil zeggen als diegenen die de afspraak mogen herroepen.  
 



 

 

12 april 1576 – Koop van hoppe – SAP 395 Renten  

 

Jacob Denys filius Clays,  
kend schuldich tzyne Godelieve, de weduwe van Corneel Makareel,  

de somme van twyntich pond grooten vlaemsch omme de coope ende leveringyhe van hoppe 

– te betalene den xijste in april xvc lxxvij –  
emmers een maend daerover onbegrepen –  
op verbuerte van xij pond parisis ten proffytte vande ghemeenen aermen –  
daerinne verbindende vier gemeten lands, hofstede, erfve ende catheylen ligghende in de 

Helhouck – de zuudzyde ende oostzyde Jacob Vande Coutere – de noortzyde den disch van 

Sinte Bertins 
Actum den xijde aprilis 1576 
Present Schottere burghmeester ende Jan Daten, schepene 
 

12 april 1576 – Van Meerbeeck Adriaen – De Spaanse muiters en Zierickzee 

 

En we gaan nog eens naar onze  Adriaen van Meerbeeck: 
Den grooten commandeur die uyt het landt vander Tolen – t’ Antwerpen gecomen was, is van 

daer geroken na Mechelen om ’t jubileum aflaet te verdienen – dat den Paus Gregorius 

gegeven hadde ende syne devotie ghedaen hebbende – is hy na Brussel ghetrocken ende op 

den wech wesende – soo wierde hem ghewaerschouwt dat de Spaensche ruyterye 

ghemutineert was om hunne betalinghe te hebben – ghelyck de Spaensche regimenten 

ghehadt hadden.  
Welcke muntinatie den commandeur niet wel en ghevile – insiende ‘tquaedt dat sulcke 

muterijen medebrengen. Want  dat een voorbode was dat de gheheele muniantie van ’t 

landtvolck apparent was om seer corte te samen in peyse te leven.  

Maer desem 

unitnatie ende 

d’andere die daer 

na ghevolght is – 

heeft die geodee 

aenstaende 

fortuynen doen 

keeren door den 

haedt die door de 

muntinatien der 

Spaignaerden op 

de voroseyde 

natie ghewassen is 

– ende dat om 

hunne wreetheden ende dreyghementen die sy aende Nezderlanders ghethoont ende bedreven 

hebben.  

Den grooten commandeur ghevoelende dat daer op dat pas geen gelt en was om de betalinge 

te doen ende merckende dat het peerdenvolc luttel can uytgherechten sonder voetvolck – heeft 

aen de borgerye vande steden ende lantman bevolen de wapenen te nemen – om hen teghen 

‘tghewelt der ghemuntineerde ruyterye te stellen ende te verweren.  
 



 

 

 

Den grooten comandeur dus te 

Brussel becommert zynde met 

de groote saken vande 17 

provincien deser Nederlanden – 

is sieck gheworden van eene 

pestilentiale cortse, waervan dat 

hy gestorven is den 5 dagh deer 

maent van meerte 1576.  

Door wiens doot geen cleyne 

beroert namaels in ’t Nederlandt 

ghecomen is – want Godt 

almachtich – dat aldus gehschiet 

hadde om onse sonden.  

Hollant ende Zeelant waren 

alsdoen in poincte om niet lange 

d’oorloge te konnen 

onderhouden – maer het heeft 

Godt anders belieft. Den raedt 

vande staten wierde in plaetse 

vande coninclycke Majesteyts 

wegen daer op soude versien 

wesen. Welcken raet voor ’t 

beste ghevonden hebben te 

nemen by provisie voor 

Gouverneur den Grave van 

Mansvelt – gouverneur van 

Luxemborgh.  
Veel persoonen waren van 

meyninghe dat de saken wel 

versien waren vanden coninc – 

dat hy kose eenige personnagien van dese landen om de selve te regheeren – meynende dat 

daer door d’inwoonders te beter tot onderdanicheyt souden gebrocht worden – als sy souden 

gegouverneert wesen van lieden van hunne natien.  

Maer ten heeft al niet gheholpen : d’eergierigheydt - haet ende nijt van de principale 

Nederlandsche heeren is te groot gheweest – met de vrygleheyt vande ghemeynten in hun 

voornemen – ende de muyterye vande Spaignaerden die te wreet ende hooveerdigh was – niet 

te min het peerdevolck dat ghemutineert was – stelde sy selven te vreden – ’t zy door goede 

geloften – die hen ghedaen wierden van corte betalinghen te hebben oft door vreese dat sy 

alsdoen niet geholpen en wierden van ‘tvoetvolck – twelcke voetknechten voor schoone 

beloften van betalinge gedaen van Mondragon voor Zierickzee in dienste gehhouden 

wierden – ander manieren dat sy hen wel gequeten hebben o mde stadt aen alle canten te 

benauwen ende den geus die van buyten oft van binnen was – te bevechten.  

 



 

 

 
 

Twelcke wel bleeck op den 12 april 1576 doen de Geusen met een groot ghetal van schepen 

aen quamen gheseylt om door de palisaden in de stadt te gheraken. Want de Geusen wat 

cracht dat sy deden – meosten wederom keeren des nachts ten acht uren met een groot verlies. 
Twee daghen daer na quaemen sy wederom met meerder ghetal van schepen aende palisade 

van Driesschel – doende alle macht om die te breken ende de stadt t’ontzetten – maer de 

soldaten vande catholijcken waren soo dapper inde weere – niet teghenstaende de Geusen 

eene bailliotte verbrandt hadden – dat sy moesten keeren met verlies van twee schepen.  
Daer na quamen sy wederom noch een proeve te doen – in welcke reyse – alsoomen seye – 

den rpince van oraignen selve was – om in de stadt te gheraken – hebbende met hen boven 

alle d’andere schepen – in ghetale van onstrent 80 – tweegroote machtighe schepen – d’eene 

ghenoemt Joppe Jans schip ende d’andere Den Leeuw – meynede ’t volc aenden dyck te 

setten – inden welcken was eene groote sluyse ende van daer den dyck met gheschut te 

beschermen ende dien door te steken – om door de gaten cleyne schepen te seynden ende de 

stadt ontsetten. 
Ende die van binnen de stadt waren daer van ghewaerschouwt door eenen vliegenden post – te 

weten eene duyve – ten eynde dat sy oock met eenen uytvallen souden – om den catholycken 

legher  van vooren ende van achter te bestryden. 
Maer Mondragon dede in’t midden vanden dyck eene langhe gracht graven waer  binnen 

stonden de soldaten – om bewaert te zijn van ’t geschut dat vuyt die schepen comen soude. 
Want hy van der geusen aenslach ghewaerschouwt was door eenen boer van Sint 

Maertensdyck.  
De Geusen quamen met eenen grooten moet aen schietende seer vreesselijck uyt de 

schepenende van boten uyt de meerschen mede sulcx dat sy dry vande catholycke canonniers 

doot schoten – die twee stucken gheschuts te regeen hadden – die op den dyck ghestelt waren 

– welcke stucken oock van hen vermeestert zijn gheweest.  



 

 

De catholycke soldaten die lanckx henen de voroseyde gracht laghen schoten an de schepen – 

al oft ghehaghelt hadde – soo dat de Geusen niet en 

dorsten landen op den dyck.  
Ende het gheryde afgaende vertrock den Leeuw met alle 

de reste vande schepen der Geuscher vlote, ende de 

Catholycken die aldus inde grchten vanden dyck 

gheschuylt hadden – zyn wederom meester vande 

voorseyde twee stucken gheschut gheworden – ende 

hebben met de selve op ’t  schip van Joppe Jans so 

getreft dat sy den adminrael Loys Boisot doot 

gheschoten hebben met noch sommighe andere – soo dat 

de Geusen het verlies hadden ende daer verdroncken 

ettelycke honderden mans.  
Die vander stast hadden  ooc hun beste ghedaen – maer 

moesten vertrecken sonder iet uyt te rechten waer door 

dat sy ten lesten alle hope verloren hebben van voort aen 

eenigh ontset meer te brijghen – aenghesien dat hunne 

medegenooten met alle hunne macht soo dickmael 

beproeft - niet en hadden connen uytgherechten dienende 

tot hun ontset. 

Den honger ende benauwtheyd van die van binnen was 

groot ende inden Catholycken legher en was’t niet veel min – want den Prince van Oraignen 

w-by naest alle gaten dede besetten om de  victuali!e aen de Catholycken die voor de 

voroseyde stadt laghen – te beletten – die niet en kreghen van met grooten hazard ende 

peryckelen.   

Daer wierde voor het leste – van een van het leghers volck – eene duyve gheschoten die eenen 

brief hadde by de welcke die vande Geusche vlote deden verstaen aen die vander stadt – dat 

sy souden goeden moedt nemen – ende dat cortelinck een ander ontset comen soude van 

meerdere macht.  

Ende odnertusschen die vander stadt niet connende meer de benautheydt verdraghen – is daer 

eenen soldat uyt de stadt op den dryentwintichtsten juny 1576 ghecomen – wesende het 

gheryde af – al bye ene sterckte die de catholycken hielden – ontrent de soutkeeten gheleghen 

– waer van oversten was Manuel Doria – welcken soldate ene latte in d’aerde stack ende 

hadde op de poincte in eene clove ghesteken eenen brief oft billet: het welcke de schiltwacht 

op den dagheraet ghewaer gheworden zynde – heeft dat aenden voorseyden Maniel Doria 

verclaert.  
Die terstont het billet dede afnemen nede lesen – het inhoudt was – waer’t sake dat 

Mondragon die vander stede wilde goede oorloghe aen done – dat sy de stadt souden 

overghven – op bespreeck te moghen uytgaen met vendelen – wapenen ende bagagien.  

Manuel Doria sondt ‘tselve billet aen Mondragon – die ooc eneen anderen stock met een billet 

dede planten aen die vander stadt – inhoudende dat hy nabolghende hun versoeck het selve 

soude te kennen gheven aende Raedt vande Staen – vande welcke hy hoopte antworode te 

hebben binnen dry daghen.  
Twelcke oock soo ghebuerde – te weten dat hy ‘tbespreeck vande overghevinghe vande stadt 

soude aenveerden mits te betalen by de inwoodneren der stede twee hondert duysent guldens 

– om debetalinghe van ’t leghersch volck. 

’t Welcke alsoo by de inwoodneren ende sodlaten aenghenomen wierde – die met acht 

vendelen uyttrocken ende den bgouverneur mede zijnde te samen ontrent 1400 mùannen – die 

al t’schepe gheset wierden.  
Ende de colonnel Mondrgon trock den 1 july daer binnen daer stelelnde goed garnisoen.  



 

 

 

Hoewel dit een belangrijke ovewinning van de Katholieken was – was er één veldslag 

gewonnen – maar zeker niet de oorlog.  
Deze zetten zich gewoon voort op andere fronten.  

 

21 april 1576 – Een eigenaardige sekwestratie - SAP 255  

 

Ghesequestreert ter greffie by den bailliu deser stede  
een gheslooten leiren bugette, ij pistoletten in een custode  met een flassche, een vrauwen 

onderrock met fluweel geboord ende twee roode ondercoussen  
al toebehoorende Jaques Pilgrem,  
gheapprehendeert ende ghearresteert by de voorseide bailliu ten verzoucke van Philip 

Billault,  
omme daer aen te verhaelen zeker verteerde costen  

ende naerdien andermael ghearresteert byden zelven bailliu ten verzoucke van Andries de 

Buckere, thresorier der voorseide stede,  

omme daer aen te verhaelen den xde pennynck vande voornoemde Jaques Pilgrem van 

d’issue der selver stede 
Actum den xxiste aprili 1576 
Present meester Jacob van Doene ende Willem de Rycke, schepen  

 

27 april 1576 – 

De brouwerij 

van De Bucker - 

SAP 321 – 

Weezerie  

 

Andries de 

Bucker vooghd 

van de drie 

kinderen van 

Jan de Bucker – 

Francynghen, 

Janneken ende 

Maeyken in 

catheile 

hemlieden 

opghecommen 

by den 

afflivigheyd van 

hemlieder voornoemde vader – zuuver boven laste, schuld ende costen - ij m iij c xxx pond vj 

schele ix deniers parisis – clevende ande moedere 
Item in conqueste by vadere ende moedere de helft vande hofstede daer hemlieden 

voornoemde vadere overleet met de helft vande achterhuuse, stallen, de helft van de vuerst 

vande brauwerie – de helft vande ketels, een cuupe, ij backen, een terras back – c tonnen – 

xij coelbacken – iij slachketels – xxxvj zacken met schutborcken – gontalsen ende gandas 

gepresen de helft vvoor d’alimentatie van de voorseide weezen iijc iiij xx xvj pond x schele 

parisis  



 

 

De voorseide hofstede streckende van voren op de Meessenstraete – achterwaerts tot de 

Reckhove ende Vyverackere – de noordzyde thuus van Pieter Rouvroye – de zuudzyde 

jegens de gebrande hofstede  van Jooris de Buckere  
Item hebben in onghereede schulden clevende an diverssche tappers buuten ende binnen 

Poperynghe – te betaelen by jaere by appointemendte xvij c lxix pond ix schele iiij deniers 

parisis wanaff Pieter Moenaert stiefvader van de voorseide weezen ghehouden es jaerlicx de 

vooghd vande voorseide kinderen rekenynghe ende bewys te doene ter causen vande ontfanck 

ende opheven vande voorseide ongereede schuldt –  
omme te jaerlicsche rekenynghe van weezen deselve ontfanck bekent te maken ten 

weezebouck  
Ende angaende de schuldt die tsterfhuus heeft moeten betaelen over de voornoemde vadere 

van de weezen voor Jooris de Buckere totter somme van xlix pond grooten ende generale 

costen – zullen zy weezen daerinne proffiteren de helft indien zyne majesteit danaff in 

toecommende tyde tsterfhuus laet doen invour sendt  

Jeghens tvoorschreven zyn de voornoemde kinderen gelast in een erfvelicke losrente van xij 

pond parisis tsjaers bezet op de voorseide hofstede geldende de kercke van Sint Jans alhier te 

Poperynghe – de moedere zaliger – actum den xxvij aprilis 1576  
borge voor Andries de Buckere  
Willem de Rycke in huwelick hebbende Francynken laetste weeze by doverlijden dandere 

twee kinderen hem vernoucht 1593  

 

1 mei 1576 – Draperievergadering - SAP 331 – folio 74 

 

Den 1
ste

 in meye 1576 – extraordinaire  
Myne heeren de gedeputerede ende gouverneuren ende ander officieren van de draperie deser 

stede metgaders van de stede van Ryssele, Armentieres ende Nyekercke, vergaedert in de 

schepencamer alhier, naer alle communicatie ende deliberatie tsaemen ghenomen, hebben 

gheresulteert te stellen requeste ende te vervolghen int hoff ’t generael verbod van voorcoope 

van alle wolle, vut crachte van letteren van placate van zyne majesteit catholique 

Actum present ’t college  
De verschillende gemeenten in de streek, die zich gespecialiseerd hadden in de draperie, 

probeerden gezamenlijk hun rechten te verdedigen.   

We voegen daarbij een uitspraak op de 24
ste

 mei 1576: 
 

Den xxiiij in meye 1576  
Ghuillebert vande Kurlion es ghecondempneert te bethaelen Geeraerd van Nymweghe de 

jonghe,  de somme van xxxvi pond parisis van de coope ende leveringhe van wolle ghekendt 

op cedulle ende costen  
 

Op de 6
de

 juni lezen we de volgende vonnissen: 

Gheleyn van Hondschoote filius Mathijs  
es ghecondempneert te bethaelen Jacob de Conynck  
ix pond xv grooten ven leveringhe van hout ende bier – ghegroot ende costen 

Christiaen Derycke  
es ghecondemneert te bethaelen meester Matthys Clays de somme van viiij pond xv schele 

parisis, reste van cure - Ghekendt ende costen  

 

24 mei 1576 – Wolle en andere veroordelingen - SAP 244 

 

Den xxiiij in meye 1576  



 

 

Ghuillebert vande Kurlion es ghecondempneert te bethaelen Geeraerd van Nymweghe de 

jonghe,  de somme van xxxvi pond parisis van de coope ende leveringhe van wolle ghekendt 

op cedulle ende costen  
 

6 juni 1576 – Levering van bier – SAP 244 

 

Gheleyn van Hondschoote filius Mathijs  
es ghecondempneert te bethaelen Jacob de Conynck  
ix pond xv grooten ven leveringhe van hout ende bier – ghegroot ende costen 

Christiaen Derycke  
es ghecondemneert te bethaelen meester Matthys Clays de somme van viiij pond xv schele 

parisis,reste van cure - Ghekendt ende costen  
 

 
 

Onderhandelingen tussen Holland en Spanje over Zierickzee 

 



 

 

Op 20 juni werden ten slotte onderhandelingen tot overgave aangevat, welke op 29 juli 

werden afgesloten.  
De stad zou haar vrijheid en rechten behouden, moest echter een schatting betalen van 

200.000 gulden, waarvan de helft uiteindelijk werd kwijtgescholden wegens de verarmde staat 

van de burgers.  
Drie welgestelde burgers werden in gijzeling genomen totdat aan het contract was voldaan. 

Het garnizoen mocht de stad verlaten met stille trom, opgerolde vaandels, en gedoofde lont. 

Tijdens de inname van de stad hielden de gijzelaars en van Vosbergen zich echter schuil. 

Nadat Mondragon bekendmaakte dat diegenen die hem hielpen de doodstraf riskeerden, 

meldde van Vosbergen zich.  
Hij verklaarde dat ten tijde van oorlog een krijgslist is toegestaan. Mondragon bood hem een 

goede positie aan binnen het Spaanse leger, maar dat sloeg van Vosbergen af. Hij werd dus 

gevangengezet, maar wist evengoed nog te ontsnappen. 
 

Van Meerbeeck schrijft het volgende:  
Ende ondertusschen dat de Franchoysen alsnu onder malcanderen waren twistende om ‘t stuc 

vande nieuwe religie ende tvolcommen vanden ghecondighden peys – namentlijck die vande 

voorseyde nieuwe reigie – die over al hun hooft niet en conden inde poorten oft deuren 

ghesteken daer sy wilden – om ‘t beter dat de particuliere catholyijcken hen deden – soo 

ghebeurde in ‘t Nederlandt oock groote veranderinghe door de mutinatie vande Spaignaerden 

die daer ghebeurde na het innemen ofte overgheven vande de stadt van Zierikzee. 
Dese victorie van Zierickzee  (ghelycke ooc  die van Haerlem ende Moockerheyde) wiert 

ghevolcht met groote schade ende achterdeel – dat quam door dese mutinatie – die daer 

volghde ende oorsake was vande meerdere oorloghe – dan daer oyt te vooren in’t landt hadde 

gheweest. Dit overgeven van Zierickzee en hadde gheene cleyne vreese ghemaeckt aen die 

van Hollandt ende de reste van Zeelandt – want de Hollanders vande Zeelanders by na 

ghescheyden waren – soo dat sy malcanderen qualyc souden te hulpe ghecomen hebben – ten 

ware door langhe ende omgaende reysen te water ende dat met peryckel. Maer het gheluck 

ende voorspoedt dat aenden  coninck van Spaignen soo aenstaende was en wilde oft en 

mcohte synen voortganck niet nemen – om de deerlijcke muterye der voorseyder 

Spaignaerden ende andere vremde natien – die onder hen waren schuylende  ende dat om de 

betalinge te hebben van ettelijcke maenden gagien volghende de belofte van den overledenen 

commandeur ende vanden Grave van Gransvelt ende andere heeren officieren vande 

conincklijcke majesteyt van Spaignen. Het was jammer dat soo veel wijse ende voorsichtighe 

mannen van raede als den coninck van Spaignen hadde – so veel niet en deden eert ende voor 

al  te versien tot de betalinghevande vremde soldaten ende in alle neerstigheydt middelen 

sochten die te vreden te stellen – sonder ‘t ghebreck van gelde den eenen op den anderen te 

worpen, want wel te peysen was – dat daer noch veel roervincken waren hiet in dese landen 

schuylende end die hen nu’t openbaer niet en dorsten geven om den geluckigen voortganck 

der Catholijcken, maer sochten alreede eenighe schoone oorsaken om hun hoornen met eeren 

uyt te steken. Twelck hen el quam te doen sy de mutinatie voor ooghen saghen, want sy  

want sy alsdoen in’t pubieckelyck niet op en hielden van te roepen op de tyrannye vande 

Spaignaerden ende datmen die bhoorde te verdrijven ende te verjaghen.  
 

25 juli 1576 – Spaanse muiters - Augustyn van Hermelghem  

 

Op S
te
 Jacopsdag, 't welke was op den 25

sten
 van hoymaend, zoo is 't gebuert dat vele 

Spaenjaerden, de welke gelegen hadden langen tijd voor Ziericxzee, naer dien dat 

overgekomen was,  
zoo zijn zy uyt het land van Braband gekomen, en hebben begonnen veel kwaed te doene,  



 

 

den landtsman groot geweld en overlast;  

zoo hebben zy gerooft Herentals en Tournout, daer naer gekomen zijnde voor Mechelen, en 

ook voor Brussele; nievers in gerakende, zoo zijn zy op S
te
 Jacopsdag ontrent Aelst gekomen, 

en de landtsweirre houdende wachte op eene brugge, staende een halfve myle ofte daer 

ontrent wel 1200 man ofte meer, en hadden 2 stukken artillerie om hun deffence;  
maer den grooten hoop van de Spaenjaerden aenkomende hebben op de landtswerre 

geschooten; deze begonsten te loopen, en de Spaenjaerden haestelijk komende voor Aelst,  
zoo hebben zy de zelve stadt besprongen; want op d'een zyde waren de vesten drooge, en naer 

4 ofte 5 stormen hebben die van een ander zyde ingekregen,  

en alzoo 's avondts ontrent den 8 huren daer ingekomen, en hadden de maert; en de poorterie 

naer de zelve maert loopende, hebben verloren hunnen balliu die dood geschooten was van de 

Spaenjaerden; aldus dat gebuert zijnde hebben meester geweest van de zelve stadt, 't welke 

eene groote beroerte geweest heeft in geheel Braband en Henegauw, Vlanderen en alomme, 

dat zy dat zelve fait gedaen hadden. 

 

Op den 27
sten

 van hoymaend, zoo was't tot Brussele uytgeroepen metten trompette,  

dat alle Spaenjaerden, die welke waren in Aelst ofte daer ontrent,  
wesende geacht als vyanden van de Majesteyt, en rebellen der overheyd,  
als bederfvers van 't lant, en gehouden zijnde aldus dat niemand hun en zoude assisteeren met 

wapene ofte victaillie ofte eenige andere zaken op lijf en goed,  

maer men zoude hun verkranken als vyanden.  
Der naer wiert deze uytroepinge gedaen tot Antwerpen, Gend, Cortrijk, en op den laetsten dag 

van hoymaend tot Ypre;  

aldus wasser alomme groot opstel om hun te gaen beleggen, want uyt Henegauw kwam een 

groot partie volk met den grave van Lalain en mijnheere Van Reulx met 4 ofte 5 vendelen 

knegten, en alle zijn carrebyns trocken derrewaert;  
en uyt Gend, Brussel, uyt Antwerpen verwachte men ook veel volk,  

aldus stond alle het land in roere,  
want alzoo men zeyde zoo waren de Spaenjaerden sterck,  

met een gedeelte Walen, Duytsche, die met hun waren, wel ontrent de 3000 ofte meer,  
en naer dien dat zy aldus by een waren niet dan voetknegten,  
zoo hebben zy zekere boden gezonden om alle Spaenjaerden en Italiaenen, Hooge-bourgijons, 

dat zy zouden komen met diligentien om hun te assissteren;  
nu sommige steden, dit verneemende, zoo hebben getrocken zekere gedeputeerden om deze 

zelve peirderuyters te vragen waer zy begeirden te zijn,  
en zeyden dat zy ontboden waren van den grave van Reulx,  
't welke zoo niet en was, en alzoo zijn zy gerocht in 't Westkwaertier,  

en 't was de bende van Bergen en van noch twee ofte dry andere plaetsen, 
nemende eenen wech over Leye naer Doornike, en alzoo voort; 

tot Ypre was den trommele omme geslegen om knegten,  

want Simoen Uyttenhove was gemaekt capiteyn van de zelve,  

en dede den trommele omme slaen tot Cassele,  
en op den 8 van oust, zoo was den trommele omme geslegen om te vertrecken;  
en tot Nieuwpoort en stond 't ook niet wel,  
want in langen tijd en hadden de visschers niet mogen uytvaren om te levene,  
waer door het schamele gemeente zeer gehindert was.  

En ontrent den thundag zoo waren daer veele Guesen-schepen ontrent,  
dat men vreesde van eenige kwade zaken,  
want Sales half vendele van Duynkerke was ontboden tot Nieuwpoort;  
alzoo en stond het overal niet zeer wel, want geheel het land was in roere;  



 

 

ook bleefven de Spaenjaerden in Aelst,  

want daer was groot opstel jegens hun,  
en princepalijk die van Brussel van hun zeer gedreecht waren met briefven en andersins,  
want die van Brussele dagelijks hielden groote wachte wel 1000 mannen alle dagen.  

Voort op den lasten dag van oust, zoo zijn gekomen de Guesen voor Oostende wel met 22 

schepen van oorloghe, en niet bedryvende zijn gekomen met hoogen stroom en goeden wind 

voor Blankenberghe, ontrent den 10 hueren voor den noene,  
en hebben hun te lande gesteken met booten wel 600 mannen;  
die van Blanckenberghe meenden hun dat te beletten,  

maar het faillieerde hun zoo dat elk moeste loopen en hebbent gepillieert en berooft,  
en daer naer verbrand en den Burgmeester dood geschoten,  
en daer naer vertrocken, en daer bleefven zeer luttel huysen staen: daer verbranden wel 500 

huysen ofte by. 
 

28 juli 1576 – De gilden tegen het geboefte – SAP 244  

 

Die dreiging van de geuzen die voet aan wal gezet hadden in Blankenberge, had ook zijn 

gevolgen te Poperinge.  
 

Ten selven daeghe es gheresolveert by den heere ende wet ende gelast de gouverneuren van 

de drie guldenen te denommeren  
ende by gheseyse der wet over te geven  
xij (12) mannen van elcken gulde  

omme de heere te doene assisteren tallen tyden des versocht zynde,  
lastende hemlieden daerinne te diligenteren tot bewarenesse van t ghemeente jeghens alle 

geboufte  
 

 
 

30 juli 1576 – De dismeesters geven een lening aan Maillaerd de Marcx – SAP 395 Renten  

 

Jan Wyts, Guillaume Drueulx, Joos vande Doene ende Cornelis de Schottere, 
dischmeesters van St. Bertins deser stede,  
hebben gecocht end ten proffytte vande zelver dische  

een erfvelicke losrente van xiij pond x schele parisis tsjaers, de pennynck xvj,  
voor de somme van xviiij pond grooten vlaemscher munste 
vallende jaerlicx de xxxste july –  

djste xvc lxxvij ende alzo voorts totten lossynghe met zulcker glede,  
welcke voorseide principaele pennynghen gecommen zyn van coope van boomen binnen de 

prochie van Westoutre vut de busschen van de voorseide disch –  



 

 

de voorseide boomen gecocht by Pieter Vitse, verzekert by Mahieu Pene zyn borghe ende 

pricnipael – over wie de voornoemde Maillaer de Marcx hem alsnu presenteert ende 

vernoucht  
daerinne verbindende een hofstede, erfve ende catheilen inde Wipperhouck daer Mahieu van 

Poille filius Judocus nu ten tyde woonende es,  
groot van lande ix gemeten en halff onder gers ende zaylandt,  
streckende zuud ende noordt – tzuudhende de Casselstraete – de westzyde tland van Mahieu 

Vramboult, doostzyde dland vande voornoemde Mahieu van Poille, - tnoordhende – niet 

ingevuld.  

Item xix gemet, streckende oost ende west, de zuudzyde jeghens tland van Mahieu van Poille, 

twesthende Pieter Metsu, de noordzyde Gilles Metsu, te vooren belast met xij pond parisis 

tsjaers losrtente, de pennynck xvj, gelden de weduwe Christien van Harynckhouck – zonder 

breeder last – behoudens de rente fonsiere – de kercke van Sint bertins geldende innynghe als 

van landspacht. 

Actum present Gillis van Simpol, meester Jacob Vande Doene, Willem Derycke, Pieter 

Duflocq ende Gillis Dobbele, schepenen  

Den xxxste july 1576  
 

Frans Deleghere kend schuldich tzyne  
de voorseide dischmeesters ende ten proffyte vande aerme  

de somme van lxxiiij pond x schele parisis van coope van boomen inde voorseide busch, 

ghevallen schult - belovende ende hem verbindende te leveren de voorseide disch brood van 

iiij pond parisis de weke –  

te wetene alle zondaghen tot ende met den zondach des laetste septembris daernaervolghende 

belovende tsurplus te betaelene ter baemesse de naestcommende  

emmers viij daghen inbegrepen – op pene van een ronde ketel van vij pond viij schele parisis 

ten proffyte vande zelve aerme –  

waervoor te borghe ende principael gheconstitueert heift Jan Vlamynck, present,  
verborght conterzekere met de persoone van Jan De Mey, meester Cruuplandt ende vande 

voorseide conjoinctelick, alle ende elck by hemlieden ghecondempneert 
Eodem, present de voroseide schepenen.  
 

30 juli 1576 – Huis op de hoek van de Ieper en de Rekhofstraat – SAP 395 Renten  

 

Steven Beaugrand kend schuldich tzyne  

Cathelyne de weduwe van Jan de Reckemaekere  
de somme van xj pond grooten gelycke xl pond – gereet geld van coope van vijff deelen van 

achte van alle de catheilen – groene ende drooghe –  
van eenen huuse inde Yperstraete daer de bebiteur nu woont –  

metghaders van tviijde deel vander erfve onder de zelve catheelen –  

streckende de voornoemde erfve van noord ter straete – achterwaerts tot in de beke – 

de zuudzyde an t’Reckhofstraetke –  
de noordzyde an derfve van Jacob Zanneken, tbyleven mede gecocht –  
te betaelen de voornoemde resterende xj pond grooten by de naervolghende payementen –  
te wetene – thien pond grooten ter Brugghemaerct in de Lauwemaend eerstcommende –

andere thien pond grooten den xxxste july lxxvij  

ende de laetste xx pond grooten over de vulle betaelynghe den xxx ste july lxxviij –  
daerinne verbindende tvoornoemde ghoed, erfve ende catheel zoo dat gheërft es op den dach 

van hedent den xxxste july 1576  
present Gillis van Simpol ende Gillis Dobbele 



 

 

 

6 augustus 1576 - Oliemolen uit Abele verplaatst naar de Werf – SAP 244 

 

Camer den vide auguste xvc lxxvi  

Eloy Bouve in persone heeft belooft ende belooft by dese, 
jaerlicx te betaelen myn eerw. Heere, mijn heere denabt van Ste. Bertins, weerlick heere dies 

stede, jeghenwoordelick ende  toecommende,   
de somme van xxiiij schelle parisis tjaers ende in handen van zijne voorseyde heere van alle 

grond…  omme de recognitie van een olyemeulene,  

vertransporteert van Abeeletot op de Werfstraete deser stede  
op derfve van Jan Makeblyde, in de Schoudemondhouck,  
groot een half gemet xv roeden of daer ontrent,  
by consente ende accord van mijn voornoemde heere de abt –  
ende voorts op ‘t verclaeren van altyds ende continuelick de zelve muelene  by den 

voornoemde comparandt, zyne hoirs ende naercommers ofte andere actie hebbende, te 

onderhouden als een olyemuelene,  

zonder iet anders daer inne te maelene,  
zoo die alsoe staet ende opgerecht es,  
ende by gebreke van betaelynghe der voorseyde jaerlicsche recognitie vanxxiiij schele parisis 

daeranne te verhalene,  

actum ter presentie ende acceptatie van eerw heere rev  
Arthur Dorestmieulx, proost der voorseyde stede vut ende inde naeme van mijn voornoemde 

heere de prelaet ende voorts ter kennesse van Gillis van Simpol ende Meester Jacob van de 

Doene, schepenen – omme te dienen als boven  
 

7 augustus 1576  - De dis geeft een losrente aan Pelcq – SAP 395 – Renten 

 

Jan Wyts, Boudwyn Drueulx, Joos Vande Doene  ende Corneel de Schottere, 

dischmeesters van Sinte Bertins,  

hebben ghecocht ten proffyte van de aermen  
jeghens Jacob Pelx ende Christine, zyn wyff,  
een erfvelicke losrente van ix pond parisis tsjaers – den penninck xj –  

voor de somme xij pond grooten vlaemsche munte –  
vallende tjster jaer de vijste augusti xvc lxxvij ende alzo voorts totten lossynghe met ghelicke 

gelde als waermede men sconincs domeinen ten zelven tyde mogen beaelen –  
daerinne verbindende eerst een ghemet lij roeden hofstede inden Eeckhouck ande noordzyde 

vande plecke daer Jan Makeblyde overleet, de noordzyde an de stede van Pieter van Stechele, 

de zuudzyde Pieter Makeblyde, toostende op de Watoustraete 
Item ij gemeten; iij vierendeelen; xxx roeden zaeylands inde Schoudemondhouck,  

de westzyde op de Behtunestraete, doostzyde an de stede van Christiaen de bergh, tzuudende 

inde beke, tnoordende op de Casselstraet,  

beede de voorseide partien van erfve belast int byleven van de weduwe van Jan Makeblyde 

zonder ander last. 
Inninghe naer coustume dvan landspacht ende es dese rente gecocht by de voornoemde 

dischmeesters met de pennynghe toestaende by hemlieden te ontfanghen van Jan Devroede 

filius Willems in reste van meerdere somme van coope van boomen vut den eeckelst in 

Westoutre, den voorseide disch toegehoorende,  
over wien de voornoemde Jacob Pelcq hem borghe ende principael verobligiert hadde 
Actum present Karle de Schottere ende Gilllisvan Simpol, Willem de Rycke, Loys van 

Goorsteene ende Jan Daten, schepenen 



 

 

Den vijste augusti xvc lxxvj  

 

8 augustus 1576 – De schuld van Jan Caulier – SAP395 

 

Jan Caulier  
kend schuldigh tzyne Gheleyn Moenaerd,  
de somme van thien pond grooten, te wetene viij pond van verschooten gelde ende ij pond 

grooten van landfhuere, gerekends geld, te betaelene de voorseide x pond grooten te 

Baemesse eerstcommende,  

daerinne verbindende zijne huuse, daer hy debiteur nu ten tyde woonende es, staende in 

dYperstraete op den gheconfisqueerde erfve van Jaques Oudengeerste,  
tusschen den huuse van Jan Boey ende thuus van Maillaerd Degroote,  
omme zo ende hiermede es gecasseert tvoorgenaemde verbandt van vij pond grooten – 

sprekende den proffyte van de voorseide crediteur 

Actum den xiiij ste augusti 1576  
Present Doene ende Flocq, schepenen.  

 

22 augustus 1576 – Visitatie huis Ieperstraat – Keukenstraatje - SAP 331  

 

Den xxij ste augusti xvc lxxvi  

Burghmeesters ende schepenen  
geleet wesende ten verzouck van Dieryc Linde ende de gebeueren –  
ten huuse ende hove van Pieter DeWorm op dYperstraete,  

daer nu woonachtich es Jan de Landsheere  
ende gehoort hebbende tdifferent tusschen de voornoemde Dieryck Linde over een zyde ende 

den voornoemde Pieter DeWorm over andere  

noopende zeker gleydack (strodak) by de voornoemde DeWorm beghunnen legghen, 

tenderende ten griefve van de voornoemde Dieryck ende andere ghebueren –  
naer veue ende inspectie van de voorseide daecke,  

hebben gehordonneert ende ordonneren by desen, den voornoemde Pieter Deworm te weeren 

zulck gleydack als hy van achter op ’t voornoemde huus heeft ghedaen legghen  
ende indien hy dat wilde decken, dat hy tselve zoude doen in harden daecke,  

zoo verre als dat te vooren geleyt heeft geweest  
ende voorts dat hy het onderlat stelle op de oude strecke, dat neen, ende indien hy dat 

begheert te laeten staen zoot alsnu staende es,  
dat hy tselve van gelycke decke met harde daecke.  
Actum te daeghe ende jaere als boven  

We halen deze voorgaande akte aan, omdat hier uit blijkt dat men ook in 1576 speciale 

aandacht had voor de brandveiligheid van de stad. De grote brand van het jaar 1563 zal nog 

in het collectief geheugen gezeten hebben.  
 

30 augustus 1576 – Het Vlienderstraatje – SAP 395  

 

Jan Droogebrood  
kend schuldigh tzyne Pieter Rouvroye  
de somme van vj pond grooten vlaemsch  

van coope van de huuse daer hy debiteur woonende es,  
te betaelen iij pond grooten den 1

ste
 septembris lxxviij  



 

 

daerinne verbyndende tselve huus, erfve ende catheelen staende inde Casselstraete deser 

stede,  

de noordzyde tVliendrestraetken,  
de zuudezyde thuus van Jan deHondt,  
toosthende derfve van Sauch Floor filius Saulus,  

te vooren belast in een rente van ij pond grooten tsjaers jeghens den voornoemde crediteur 

zonder breeder ende tfonsier rente –  
actum den xxxjste augusti 1576  
Present Simpol ende Dobbele, schepene  
 

7 september 1576 – Het vreemd volk - Augustyn van Hermelghem  

 

Ontrent den 4 van september,  
zoo gebuerde dat men tot Brussele den raed gevangen nam,  
van 't welke op den 7 en 8 dag van september tot Ypre de mare kwam, zoo dat'er wederomme 

maer vier poorten open en gingen; maer men sprack diversche er af, want op den 8 ofte 9 dach 

daer naer,  
zoo waren mijnheeren van Ypre en alle Vlanderen duere, gevraecht of zy wilden met de 

Staten van Brabant, Henegauw, Namen, Luyk en Vriesland hanteekenen om te doen 

vertrecken het vreemde volk,  
en dat om zekere cause dat de Spaenjaerden en meer ander vreemt volk in 't land zijnde groote 

schade dagelijks doende waren,  

want vele kwaed daer komen mochte en de landen meer en meer armer worden, waer over 

gehandelt wiert by geestelyke en weirelyke tot Gend, daer den dag gesteld wiert, en op den 

15, 16 en 17 dag geaccoordeert wiert dat men middel zouken zoude om hun uyt den lande te 

gekrygen en oordere daer in te stellene. 

Ook te Poperinge zal die vraag gesteld geweest zijn.  
 

Ontrent alf september, zoo isser sommige van den raed,  
de welke gevangen geweest hadden, ontslegen, en men stelde allomme ordere om de 

opstandige Spaenjaerden te wederstaen,  
en zylieden hun sterck makende zoo wasser geoordonneert midts dien, dat'er clare informatie 

op hun beleet was, dat zy zochten te treckene alle andere soldaten, als Duytsche, Italiaenen, 

Walen, en alle middelen zoukende om hun te verstercken,  
zoo hebben die heeren van den Raed van State,  

willende daer jegens voorzien, want zy sommige steden zeere verdreecht hadden hunne 

handen te wasschen in het bloed, principalijk die van Brussele, 't welke niet redelyk en is, 

zonder hun daer af te straffen; zoo hebben zy wederomme geabandonneert geweest, op den 

22
sten

 van september tot Brussele, en alle omme daer naer in alle steden, daer men gewoone is 

de publicatien te doene, en op den 28
sten

 van september zoo was t'Ypre gedaen dat men hun 

niet en mochte sustineeren met wapenen, gelde, vituaillie of eenige andere zaken op lijf en 

goet, hun houdende als vyanden van de landen en rebellen; voort was op hun geconsenteert 

den clopslach en hun te wederstaen met alle gewelde, voort alle soldaten, die onder hun 

dienden, als Walen, Duytsche ofte andere te vertrecken van hun op gehouden te zyne als 

rebellen, gelijk zy zijn; maer indien zy hun verlieten, zouden ontfangen wezen in gratie van 

den Raed van State;  
voort alle persoonen wesende machtig geweire te dragen, zouden hun bereyden om eene 

gemeene monsteringe te doene, indien 't noodig ware, op de verbuerte van eenen gouden 



 

 

Reael; voort was het Casteel van Gend zeer sterkelijk beleyd van Simon Uytenhove, en van 

die van Gend, en daer waren gezonden van den Prince van Oranjen by toelaten van den Raed 

van State, 9 vendelen clouke knegten ter assisstencie van die van den lande tegen de 

Spaenjaerden, met 20 stukken artillerie, en kwamen tot Gend in op den 26
sten

 ofte 28
sten

 dag 

van september, en die van Vlissinge consenteerden de visschers van deze zyde te voeren ter 

zee en te komen visschen voor Vlissinge, hopende dat daer door zoude mogen komen eenen 

goeden pais. 
 

10 september 1577 – De Nockeneeckelst – Halmen – folio 121  

 

Heer Willem Dol pbre ende pasteur van St. Janskerke binnen Poperinghe  
heift ghecocht  
jeghens Willem de Rycke ende jeghens Christiaen de Rycke, over hen zelven ende als 

voochden van Pieterken zyn broer weeze van de zelven Willem  

ende jeghens haerlieder huusvrauwen  
ende jeghens Gillis Dobbele, als voocht van Willemken de weeze van de zelven Willem de 

Rycke  
ende dat by consente van de schepenen der voornoemde stede,  
ende jeghens Robert du Floucq ende Jacquemyne zyn huusvrouwe onderhalf ghemet tallie-

elst ligghende inden Oosthocuk ghenaempt Nockeneeckelst,  

streckende zuut ende noort metten oostende an derve van Pieter van Stechele,  
tnoorhende Jan Godduut de westzyde Jacob Eecke,  
tzuuthende an derve van de wedewe van Matheus de Pape doude  

ende dat omme de somme van zesthien ponden grooten tghemet – erve ende cathelen,  
tende mate tende ghelde,  

ij schele parsiiste godtspenninck ende thien pond parisis te lyfcoope 
Ghealmpt over erffve ten daghe ende jaere als vooren inde presentie vande schepenen 

 

10 september 1576 - De gouden kop op de Beestenmarkt – Halmen  

 

Gregorius Cloribus  
heift ghecocht jeghens Gheleyn Monaert ende Christien zyn huusvrouwe,  

twaelf roeden  preter tvjde van een roede lants,  
ligghende bachten de hofstede ghenaempt den gouden cop upde beestenmaerckt,  

ghelast met zyn advenant in couttrerente bedraeghende iiij schele ix deniers tsjaers, 

streckende metten oost westhende ende de zuutzyde jeghens derve vande voorseide Gregorius  
Omme de somme van elleven ponden zesthien schelle end acht penninghen te lyfcoope  

te betaelen te baefmesse eerstcommende ende hant an tvoorschreven goedt te slaene ten 

zelven tyden  

Ghealmpt voorts over erffve inde presentie van schepenen  
Ten daeghe als vooren 

 

7 oktober 1576 – De Kouter – Kleine Bruggestraat - Halmen SAP 365  

  

Pieter van Bambeke heift ghecocht  
jeghens Clays van Eenode  

de helft van een behuusde hofstede ligghende ghemeene ende onverdeelt met daeldynghen 

van Mayken Mats, wylen huusvrouwe van de voorschreven Clays,  
ligghende upde couttere daer de voorschreven Clays nu ter tyt woont 

streckende zuud ende noort, toorthene tot de waterwech van Joos de Nuwelaere,  



 

 

tzyuuthende tcleene burgghestrateken,  

de westzyde Joos de Nuwelaere, van oosten de kinderen van Matheus de Pape,  
midsgaders de vijf deelen van achte inde catheylen daer up staende,  
ghemeene met de voorschreven aeldynghen ende dat omme de somme van veertich ponden 

grooten vlaemsch, twyntich schellinghen te godtspennincke te betaelen de voornoemde xl 

ponden grooten emt thien ponden grooten ghereet ende voorts by acht ponden grooten tsjaers 

waerof teerste jaer vallen ende verschynen zal te baefmesse xvc lxxvij ende alzo voorts van 

jaere te jaere tot de vulle betalynghe – de coutter rente ten laste van de coopere ende de 

lyfcoop ten laste vande blyvere 

Ghealmpt voorts over erffve den viijde octobris xvc lxxvj  
 

8 oktober 1576 – Halmen – Hondstraat  

 

Guillaume Berteloot  
heift ghecocht jeghens Dieryck de Hondt ende Cathelyne zyn huusvrauwe –  
jeghens Pieter Everaert ende Margriete zyn huusvrauwe  

Een huus, erve ende catheylen staende ende ligghende inde Hontstraete  
metten voorhoofde upde zelve straete –  
van oosten an derve van Mathieu Moeraert –  
van zuuden an derve vande ghilde van Sint Sebastiaen –  

van westen Jan Hansteen –  
handt an tzelve goede te slaene ende de coopere zyn porffyt te doene naer drie maenden van 

daete van hedernt ende niet eer –  

Omme de somme van veertich ponden grooten –  
de huusvrauwen voornoemd elck drie ponden parisis voor een hootcleet  

ende de lyfcoop te laste vande blyvere  
te betaelen de helft competerende Dieryck de Hondt met twaelf ponden grooten ghereet ende 

acht ponden grooten te Poperinghe ommeganck eerstcommende  
ende de helft die Pieter Everaert angaet zal de cooper behouden te losrente – de penninck 

xvjde - welcke niet min lossen te twee distincte reysen ende moet de voornoemde Everaert te 

vreden zyn voor zyn ypoteke met het voornoemde geheele huus ende derve 
ghealmpt voorts over erffve ten daeghe als boven  

ghelast met vj deniers parisis tsjaers den heere  
 

22 oktober 1576 – Papestraat – Halmen  

 

De weduwe van Jacob Pereboom 

 heift ghecocht teghens Jan vander Zoole over hem zelven als procureur over Cathelyne zyn 

huusvrauwe –  

alzo tblyckt by procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor burchemeesters ende 

schepenen van Antwerpen in  daten vande lasten augusti xvc lxxvj gheseghelt met een 

zeghele van zaken der zelve stede in groenen wasse vuythanghende ende upden remploy 

ghetekent Martuy –  
Een huus ende erve ende catheyl ligghende ende staende inde Papestraet –  
metten westzyde aende erve van Caerle de Connynck e 
nde oostzyde derve van wedewe van Maelen de Gay –  

tzuuthende inde honsgracht  
ende dat te betaelen met de nombre van derthien plusfyne witte bayen lanck zynde vichtich 

ellen ende die te leveren van eenen jaere –  
iiij schele gelast in drie ponden parisis tsjaers den disch van St. Bertens – 



 

 

iiij schele iiij deniers te godtspenninck –  

onderhalf elle vuterfyn bay teenen hooftcleet ende xij pond parsiis te lyfcoope ten laste van de 

blyvere 
Ghealmpt voorts over erve den xxijden octobris xvc lxxvj  

 

 
 

2 november 1576 – Ieperdam coutter – Halmen  

 

Naer dien Nicasen de Buckere met consent van burghmeesters ende schepenen der stede van 

Poperynghe te coope ghestelt heeft de helft van een huuse, erffe end catheylen stande up de 

Ypperdam Couttere – doostzyde Joos denys – de westzyde de schipvaert – 

 
Adriaen van Pouckes  

omme daer anne te verhaelen de somme van xxvj pond v schele grooten vlaemsch over de 

coop ende leveringhe van hommel ende alzoo daer toe ghebruuckt es alle solempniteyt van 

justicien by derie behoorlicke kerssebernynghe  - teerse den xxiijde juny 76 – de tweede den 

ijde july 76 – de derde de xvjde septemberis 76 – en es by ordonanncie van burghmeesters 

ende schepenen voorschreven noch een kerssebernynghe ghedaen op den 17ste novembris 76 

ende Toussaint Deveren als procureur over Nicolays Cobrysse  gheift te kennen dat den 

zelven Cobrysse verbant heift up tvoorschreven goedt  

ten somme van jc lxvj ponden x schele viij deniers grooten vlaemsch ende es daer aner byden 

voornoemde Toussain – zonder prejudicie van de oppositie van Adriaen van Pouckes ghestelt 

up iiij xx v ponden grooten vlaemsch –  
ij schele parisis voor godtspennynck  



 

 

ende es ghebleven up  den voornoemde Toussain als meerst biedende ende laest verhooghere 

up de voornoemde ghestelde somme aldus ghedaen inde presentie vanden ampman de welcke 

hem presenteerde inde plaetse van de baillius der voornoemde stede ende my als wetschepen  
actum den ij novembris xvc lxxvj 

toorconde my onderteekent 
G. Conynck  
 

3 november 1576 – Schapen – SAP 244  

 

Pieter Lamelis  
es ghecondempneert te bethaelen Mahieu de Groote  
xv pond x schel x deniers grooten reste van coope van schaepen,  
ghekendt op  cedulle ende costen.  
 

4 november 1576 – Nieuwpoort in handen van de Geuzen gegeven - Pauwel Heindericx  

 

Terwijlen men bezig was over de pacificatie van Ghent te handelen, besloten de leden der 

staeten van Vlaenderen dat het casteel van Ghent, waarin 150 Spangnaerden waren, soude 

inghenomen worden.  
Daertoe versochten sy van de Staeten van Hollant ende 

van den prince van Orangnien volck ende geschot, het 

gonne dese toestonden, maer alleer dat ze den bystand 

van geschut ende munutien mochten genieten, moeste 

men aende Hollanders, ter verzekeringe der wedergaaf 

derselve, de stad Nieupoort tot pande geven, van 

welcke sy nu al langen tydt ghetracht hadden in bezit te 

commen.  

Soo haest de Hollanders Nieupoort besaten, stelden sy 

daer eenen Gouverneur ende een groot garnizoen in.  

 

Op de 4
de

 november 1576 werd Don Juan van 

Oostenrijk als gouverneur generaal naar de 

Nederlanden gezonden. Deze moest hier weer orde op 

zaken komen stellen.  

Hij kwam echter te laat. Op de 8
ste

 november werd er 

immers  de Pacificatie van Gent gesloten. De landen 

van de Nederlanden waren immers die Spaanse furie en 

de oorlog beu.  
Zij sloten een verdrag waarin ze besloten dat de 

Spaanse troepen de Nederlanden dienden te verlaten en dat er een amnestieregeling voor de 

opstandelingen moest komen.  

Daarbij moesten de oude privileges van de wereldlijke en kerkelijk instanties worden hersteld.  
 

Don Juan komt naar de Nederlanden  
 

 

 

 

 

Van Meerbeeck vervolgt zijn verhaal als volgt: 



 

 

… So quam de tydinghe dat Don Joan d’Mustria aengekomen was in het hertogdom van 

Luxemburgh. Want also haest als sijne majesteyt van Spaignen hem de commissie gesonden 

hadde om het gouvernement van ‘t Nederlandt te bedienen – wesende te Beieren in ‘t 

landschap van Lombardijen – heeft hem goet ghedocht eerstwerf naer Spaignen te trecken –  

om de handt van sijne voorschreven majesteyt te cussen – sulckx dat hy te Genua  hem op een 

galeye begaf – varende daermede na Spaignen. Te Madrid wat gheweest hebbende – is hy na 

Valiadolit ghereyst – doende te verstaen gheven dat hy corts als daer wederom keeren soude – 

om ‘tvolck vanSpaignen te abuseren ende troc alsoo met eenen naer de frontieren van 

Vranckryck – sonder eenighsins bekent te wesen – want hy dede te Valiadolit synen baert 

ende hair schilderen ende quam alsoo te poste tot Jron ghelopen – alsoo passerende door 

Franckryc met Don Octavio Gonzaga ende met eenen courrier te Parijs aengecomen 

zyndequam hy in eeen herberge –   ende op den avondt trock hy naer het huys vanden 

ambassadeur van Spaignien – Don Diego de Cuniga – alwaer hy dien nacht bleef slapen – om 

te hooren in wat staet dat de saken van ‘t Nederlandt waren. Ende verstaen hebbende dat die 

van het hertoghdom van Lxemburgh geenssins hen en hadden willen voeghen in het verbondt 

met d’andere landen – is hy derwaerts ghereyst ende te Luxemburgh zijnde – liet hy hem daer 

kennen – ontfanghen gheweet zijnde vanden heere van Roues – gouverneur vande stadt in’t 

afwesen vanden Grave van Mansvelt – die noch tot Brussel ghevangen was – schrijvende van 

daer aen de Spaignaerden – waer dat sy waren in  d’een quartier oft d’ander dat sy de wapens 

nederleggen souden.  

Op welck ghebodt scheen’t dat de Spaignaerden de wapenen lieten – want sy van meyninghe 

waren het casteel van Ghendt dat noch belegert was te ontsetten ende Brussel ende Mechelen 

te belegheren. 

Ende ondertusschen dat dit dus  gebeurde ende dat het voorseyde casteel noch bleghert was 

vande staten ende dat de selve noch versterct wierden met het volck vanden Prince van 

Orangien – die niet opgehouden en hadde van hem mede in het spel te maken door middel van 

sijne heymelijcke vrienden – die den heere van Haussy broeder vanden Grave van Soffa 

derwaerts in Hollandt ghesonden hadden – om hulpe aen den Prince van Orangien ende 

Hollanders te versoecken – soe van soldaten – gheschut, amonitie ende andere 

nootsakelijckheden den landen van Vlaenderen ende andere landen dienende, waer van den 

Prince van Orangien niet droevich en was – siende de ghelenghtheyt soo schoon om sijn 

voornemen te volbrengen –  

soo is ‘t gebuert dat de voorseyde staten siende over al dat de Spaignaerden soo voor de wint 

hadden –  hebben ghesloten naer langhe beraedtslaginghe dat men eenen generalen peys onder 

malkanderen – te weten tusschen de staten van Brabandt – Vlaenderen – Arthois – Henegouw 

etc . Ende die vaan Hollandt, Zeelandt met hunne bontghenoten soude maken ende dat al om 

met ghemeynder macht den Spaignaert uyt ‘t lant te verdrijven – die sy vyanden des 

vaderlandts noemden. 
Welcke vredehandel tot Ghendt ghesloten wierde op de neghensten dacht der maent van  

november ende dat inder manieren hier naer volghende. 

Eerst dat alle offensien – injurien ende misdaden ende schaden gebuert ter causen vande 

troublen tusschen dinwoondersz  des lants begrepen in dit trataet – soo waer ende in wqat 

manieren dat die zijn – sullen vergheven – vergheten ende ghehouden zijn als niet gheschiedt, 

sulcks dat ter oosaecke van dien ten ghenen tijt mentie ghemaect of iemandt aenghesproken 

en sal moghen worden.  
 

In het totaal waren er 24 artikelen die deze ‘peys’ bepaalden, waaronder onder andere het 

gegeven dat men de Prince van Orangien als stadhouder van deze landen zag. 
Don Juan die dit met lede ogen zag gebeuren, haalde 2000 zwarte ruiters die in Frankrijk 

afgedankt waren geworden om de geuzen alhier te bestrijden.  



 

 

 

Het valt dus op dat de erkenning van de koning van Spanje als soeverein niet ter discussie 

stond. Men wilde echter wel dat de Nederlandse edelen, in plaats van de Spaanse, het bestuur 

van de Nederlanden zouden op zich nemen.  

En bij dit alles wilde men dat Willem van Orangje als regeringsleider in de Nederlanden zou 

fungeren naast de landvoogd. In zekere zin zou Willem, de eerste minister zijn en Don Juan, 

de president.  
Op 10 november werd Valenciennes bevrijdt door de geuzen.  
We laten nog eens Van Meerbeeck aan het woord: 

De stadt van Valenchiene hadde daer ooc onder de staten gegeven ende inde stadt lagen 

Duytschen in garnisoen end  het casteel was beset met Spaignaerden van ‘t weclke casteleyn 

wass Diego Oregion die onder hem hadde 100 soldaeten. De staten niet versekers zijnde 

vande Duytsche sonden derwerts George de lalaing – den Grave van Kennenborgh ende 

Baron van Ville – gouverneur van Hengouwe met acht vendelen Walen om hen vande stadt te 

versekeren ende het casteel te belegghen. Desen handelde behandelijcken met de Duytschen 

ende dede die vertrecken – midts ghevende elcken soldet eenen daelder – ende zijnde inde 

stadt ghecomen – heeft hy het casteel met hulpe vande borgers beginnen te belegeren ende 

beschiete. Ende alsoo dit casteel niet betr beset en was  dan  d’andere – soo heeft het den 

casteleyn overghegehven daer uyt treckende met wapenen en vendelen ende vertroc na het 

lant van Lutzenborch.  

 

 
 

28 oktober 1576 – Dismeesters van Sint Jan– Renten -  

 

Franshois de Vroe  



 

 

transporteert ende draecht oppe inde handen van Jan van Noeufville ende Jan van Fegghele 

ende Chrsistiaen de Nuwelaere filius Joos als als gouverneuren ende bedeelders van de 

disch van St. Jans deser stede  
eene rente van zes ponden parisis tsjaers - den penninck xvj –  

sprekende te Janneken, de wedewe van Clas Wickaert –  
met een jaer verloops verscheenen den eersen septembre xvc lxxv letsleden – 
 de zelve rente alhier ghepasseert den xxiijde in ougst xvc zevenenvyftich  
bezedt up een huus ende erfve ende catheylen stande op den Overdam tusschen de huusen van 

Ghelin van Maerle ende Ghelyn Stacen 

omme byden voornoemde gouverneuren ende haerlieden naercommers in officie ten prouffite 

van der zelver disch ge-int ende jaerlicx ontfanghen te worden, als huerlieden eyghen ende 

properen goedt –  
de voornoemde comparant hen  heuden vernought te hebben betaelt inde zelven rente hem 

teckenen ter causen van Mayken Vaillant sijne huusvrouwe – by den successie ende 

versterfve van Jacob Vaillant filius Jacobs haeren coussin 
Actum present Kaerle de Scottere ende Gillis Dobbele scepenene – den xxviij in octobre xvc 

lxxvj  
 

4 november 1576 – De Spaanse Furie te Antwerpen  

 
 

5 november 1576 – Ieperdam coutter – Halmen  

 

Joos Denys  



 

 

heift ghecocht jeghens Bussaert van Simpol als voocht van Guillaume van Simpol  

by consente van de burghmeestes ende schepenen der stede van Vuerne  
alst blyckt by zeker acte van voornoemde burghmeesters ende schepenen vande date van de 

xxij ste septembris xvc lxxvj - gheonderteekent de Meestere –  

twaelfste deel van eenen huuse erve ende catheyl ligghende up den Yperdam couttere beneden 

de steenbrughe ande schipvaert daer Adriaen van Pouckes jeghenwoordleick es wonende 

metter oostzyde an derve van Joos Denys  
Ghelast de gheheele stede in xxvj schele iij deniers parisis sjaers den heere  
Ende dat omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch ghereet ghelt met 

erfvachtigheyt  
Iiij schele parisis teenen godtspenninck 
Thien ponden parisis te lyfcoope ten laste vande blyvere 
Ghealmpt voorts over erve te daghe als vooren  
 

 
 

9 november 1576 – Commentaar van Van Meerbeeck op de pacificatie van Ghent 
 

Men soude niet connen ghesegghen wat oordeelen dat veel menschen gaven op desen peys die 

te Gendt ghesloten was : d’een seyde dat dien peys geen goet eynde nemen en soude omdat sy 

tot Gendt ghemaeckt was, want dat ‘tvolc altijts van outs tyts tot muterye gheneghen gheweest 

hadde. 
Andere seyden dat dien peys van cleynder authoriteyt was door dien dat des conncx  hoogheyt 

daer uyt ghesloten was door dien dat in’t tractaet ende puncten den peys luttel van des 

coninckx saken ende authoriteyt vernaemt is, maer wel aleenlyck onder de staten – al oft sy 

eene ghemeynte waren ende geenen coninck en kenden.  
Anderre waren die veel van d’artikcelen niet goet en vonden. Ende meestedeel van ‘t volk 

waren desen peys prysende omdat sy souden van ‘tjock der Spaignaerden ontslaghen wesen – 

nametlijnck op de hope vande vergaderinge van de Generale Staten inde welcke men soude 

handelen vande religie – met der eerster ghelegentheyt – welcken peys oock goet gevonden is 



 

 

gheweest by de theologanten van Loven als niet wesende tegen de Cathelijcke ende 

Roomsche religie oft de conincklijcke Majesteyt.    
 

19 november 1576 – Noordstraat – Halmen  

 

Passchier Back heift ghecocht teghens  
Pieter Liebaert als voocht vande kinderen van Jan Liebaert, Calleken ende Joriencken  
by consente van burghmeesters ende schepenen deser stede –  
te wetene de helft vande erve metghaders alle de catheylen – groene ende drooghe – 

mortelvast, wertelvast ende naeghelbast staende up de voorschreven erve de voornoemde 

wezen competerende –   
gheleghen up de Noortstraete  
daer den cooper voornoemde teghenwoordich woont –  
streckende vander wstraete achterwaert totter erfve van wedewe van Pieter de Backere, 

comende met eenen ganck in Hontstraete –  
de noortzyde Frans de Leghere –  

de zuutzyde de kynderen van Jacques de Fieulx  
Ghelast tvoornoemde gheheele parcheel in iiij schele parsiis sjaers gheldende de kynderen van 

de voorschreven Jacques de Fieulx – van schaede van osiedrope  
Ende dat omme de somme van xxxix ponde grooten en half  

Xxx schele parisis voor de weezen een hooftcleet  
Xij pond parisis te lyfcoope  
te betaelen deen helft metter erfachtigheyt ende dander hleft zal de cooper behouden moghen 

drie jaeren midts daer vooren croes te gheven ten advenanten van penninck xvj  
ende zal tzelve moghen uplegghen binnen de zelve drie jaeren tzynder beliefte dies verbyndt 

den coopere voorzeyt tvoorschrevene goedt in verzekerynghe van de voorschreven 

weezeghelt ende alle zyn goedt –  roerende ende onroerende –  

ghealmpt voorts over erff 
 

24 november 1576 – Hoppe ter greffie  – SAP 255 

 

Anthone  Maes presenteerde hem zelven ten greffie  

voor onderschreven schepenen omme te ontfanghen de leveringhe van ij m iiij c pond hoppe, 

by hem gecocht jeghens Apollinaris de Scheepen,  

loopende van andwoorde ten pryse van viij pond viij parisis thondert,  
te leveren als gheldt ofte by ghebreke protesteert om de leverynghe te vervolghen daer ende 

zoo hy te raede wert  

Persisterende van ghelycke bethaelynghe met gelde ten tyden van leverynghe 
Actum den xxiiij ste novembris xvc lxxvj 

Present Boudewijn Dreulx, Loys van Goorsteene ende Jan Godduud, schepenen  
 

7 december 1576 – Lening van Jan Platevoed – SAP 395 Renten  

 

Jan Platevoed filius Lampsen 
heeft gecocht jeghens Jooris de Tueulx ende Christine zijn wyff  
een erfvelicke losrente van xxiiij pond parisis tsjaers – den penninck xvj –  

omme de somme van xxxij pond in vlaemsche munte dannaf tjste jaer vallen zal den xijste 

novembris xvc lxxvij ende zo voorts totter lossynghe  
met zulcke gelde als waermede men sconincs domeinen zal moghen betaelen –  



 

 

daerinne verbinende een huus, erfve ende catheilen staende ende liggende op de Nieuwe 

Mart, streckende van vooren oostwaert op de cinghele van de proostie,  
de noordzyde thuus ende erfve van Jan Haezebaerd,  
den zuudzyde thuus ende erfve van Jaques de Tueulx – zuuver ende onbelast – behoudens 

stede grondrente – belovende dat over zulcx te garanderen – inninghe naer coustume van 

landspacht 
Actum den xijste decembris xvc lxxvj – present Kaerle de Schottere ende Lois Makeblyde, 

burghmeester, Bouldyn Drueulx, Lauwers Pilge ende Jan Godduud, schepenen  
 

7 december 1576 – De ‘maerle’ verkocht - SAP 395 – Renten  

 

Gregorius Cloribus ende Marie Baerde,  
zyne wettelicke gezelnede in persone voor schepenen ondergenaemt,  
hebben verkent ende verkennen mids desen  

wel ende dueghdelick vercocht thebbene ter eeuwigheyt Loys Makeblyde, zijne hoirs ende 

naercommers,  

alle de maerle die zal behouven omme te vermaerlen de landen vande voornoemde 

Makeblyde toebehoirende, ligghende inden Hipshouck ende Eeckhouck,  
daer nu ten tyden Pieter Vander Schaeve als pachtere woonende es, by Spagnaersdaele,  
ende de zelve maerle te mogen delfven ende doen haelen, daert meest bequaeme wert  

vut de landen vande voornoemde comparanten,  
daer nu ten tyde Pieter Quaghebuer by pachte woonende es –  
tallen tyden ende stonden alst de voornoemde Makeblyde ende zyne naercommers 

goeddyncken zal, mids vullende de pitten der landen effenende daer de maerle gedolfven wort 

ende de schaede vervangende daer schaede gedaen wert van drut ende in ryden omme de 

voorseide maerle 
Bekennen voorts de zelve comparanten hemlieden dien aenghaende vernoucht ende van de 

voornoemde Makeblyde ten vullen betaeld,  
belovende hem ende zyne naercommers daerinne te houden gerecht ter eeuwighen daeghe – 

zonder daer inne te commen ofte laeten commen in eenighe manieren ofte zonder ter cause 

van dien by den voornoemde Makeblyde zijn hoirs ende naercommers,  
de comparanten ofte hunlieder successeurs inde landen van huerlieden voorseide hofstede yets 

te betaelen ofte geven in recognitie ofte anderssins hoe dat zy als dies - zo voorseit es te 

vullen gedaen -  

Actum eodem 
Present Kaerle de Schottere, burchmeester ende Lauwers Pilgrem doude, schepene  
 

17 december 1576 – Joris Van Houcke terug in Poperinge - SAP 331  

 

Den xvijste decembris xvc lxxvj  
Toegelaeten meester Jooris van Houcke, tgebruuk van de ghoedinghen hem verstorfven by 

den dood van zyne vadere ende moedere overleden tYpere  
ende zyne kinderen aenghedeelt mids zynder absentie  
ende dat met crachte van letteren van accorde tusschen de landen van Hollant, Zeelant ende 

andere geassocieerde  
ende de staten van de lande van Brabant, Vlaenderen ende andere van herwaersovere  - 

consenterende voorts ‘t opbrynghen van de zelve goedinghen ten proffyte van zyn kinderen 

geloyeert tzyne vut den weezeboucke alhier te paesschene eerstcommende  
 



 

 

De inkt op het papier van de Pacificatie van Gent, was nog niet opgedroogd, of de oud 

chirurgijn van Poperinge, Joris van Houcke, keerde terug naar Poperinge. Hij was hier op 

14 juli 1562 aangenomen geweest als chirurgijn in dienst van de stad. Op de 23
ste

 november 

1564 had hij een akkoord gemaakt met het magistraat van de stad waarbij hij onder andere 

één bed bij hem thuis ter beschikking moest stellen van een zieke. Daarmee had hij dus het 

oudst bekende en het kleinste privé-ziekenhuis te Poperinge, gesticht. We vinden hem echter 

terug op de lijst van de veroordeelden, waaruit blijkt dat hij verbannen werd uit het land.  
Gezien zijn verbanning, werd zijn erfenis die hij kreeg bij de dood van zijn vader en moeder te 

Ieper, opgenomen door zijn kinderen. Nu kreeg hij met de pacificatie van Gent zijn ‘pardon’ 

en de kans om terug te keren naar zijn streek.  

 

 

 
 

 


