
1580 

 

Grote duurte - Augustyn van Hermelghem  

 

Op den 22
sten

 van januarius, zoo wasser uytgeroepen – te Ieper - eene ordonnantie, die 

gemaekt was op de groote dierte, die bin der stadt was, en dat hem niemand vervoorderen en 

zoude te vercoopen meer dan dat het gestelt was, op groote boete, een pond boeter, acht g.; 

een bondel hout 3 g.; een cruyke melk 4 g.; en meer ander zaken, elk op zynen prijs. 

 

25 januari 1580 – Hernieuwing van de wet – Resoluties B – SAP 468 

 

 In Poperinge wordt er op de 25
ste

 januari een nieuwe ‘wet’ of magistraat samengesteld.  

 

De wet vanden stede van Poperinghe vermaect den xxv° january xvc lxxx 

Burghmeester vande commune: Loys vande Goosteene 

Burghmeester van de wet: Joos Denys 

Schepenen: Willem Derycke, Gillis Pyeren, Gillis van Simpol, Willem van Beveren, 

Willem Scherier, Pieter de Roode , Jaques Hicx, Jacob Roels, Mahieu de Groote, 

Gheleyn Huughe 

Thresorier: Clays Banelaere  

Tbillet was ondergheteeckent J Depersimville 

 

Raeden van de voorseide jaere gemaect by burghmeesters ende schepenen op den xxvi 

january xvc lxxx 

Clays Bavelaere – tresorier 

Kaerle de Schottere, Ghelein Moenaerd, Meester Henderyck Ghyselbrecht,Franchois de Vos, 

Symon vande Berghe,Jacob Denys, Michiel Longuespee, Franchois Tryssensone, Pieter 

Ellieul, Clays Melis, Willem Denys  

 

Controlleur: Kaerle de Schottere 

Refectiemeester: Michiel Longuespee 

Ghemaect y die van de wet ende raeden des voornoemde daeghe 

 

Notable van de voorseide stede ghedenommeert by die van de wet ende raedt op den xxvij ste 

january xvc lxxx 

1 – Christiaen Melis - 2 – Jan Daten - 3 – Cornelis de Schottere - 4 – Jacob van Loovelde - 5 

– Gillis Dobbele - 6 – Danneel Devos - 7 – Christiaen Zanneken - 8 – Franchois Keerne 

d’oude - 9 – Jan Adriaen - 10 – Jan de Muelenaere - 11 – Pieter Beke - 12 – Franchois Lebbe 

- 13 – Bussaerd van Simpol - 14 – Cornelis van Bethleem - 15 – Ghelein Staessen - 16 – 

Pieter van Burgques - 17 – Jacob Vandewulle - 18 – Eloy Meerlevede - 19 – Alaerd Deroode 

20 – Jan de Muelenaere filius Marcx - 21 – Pieter Rouvroye - 22 – Jan Deschotter - 23 – Jan 

Diedeman - 24 – Cornelis Stilte - 25 – Joos Maerten  

 

27 januari 1580 – Sluiten van herbergen buiten de stad - Resoluties B – SAP 468 

 

Zommighe tavernen ende biertappen verbooden  

Ter verghaederynghe vande bailliu, burghmeesters, schepenen ende raeden  

gheschiet op den xxvij  january xvc lxxx  

es by de zelve collegen geraemt ende gheresolveert,  



vut consideratie vanden jeghenwoordighen dangereuse ende beroerighe tyden,  

datmen voordan, ende tot wederroupen, gheen bier noch wyn  tappen ofte venten en zal 

nochte taverne houden ten Spaignaertsdaele, by de Magdaleene ende ten Reepken,  

daertoe dat gheen tappers van bieren, van nu voordan en zullen moghen indoen om venten 

ofte tappen in cannen  

noch oick eenech volck stellen ofte gelach maken,  

zonder van nyeus daertoe gheadmitteert te zyne by den balliu ende tcollege van de wet,  

op arbitraire boete ende correctie ter discretie vande wet,  

hemlieden ende elcken van de voornoemde weerden en tappers zonderlinghe,  

toelaeten te venten ende vut te tappen de bieren die zy ten tyde van de publicatie van desen 

moghen inghedaen hebben zonder meer – op de boete ende correctie als boven. –  

Ende en zal den vornoemde weerden ende tappers by  den thresorier gheen billietten 

vutghegeven wesen, voor anderstont hem blycke by acte vuter camer van nyeuwe toelaetinghe 

ende consente –  

 
 

Verbiedende wel expresselick den gaudierder ende bierwerckers van de stede in de voorseide 

drie tavernen buuten  

noch oick inde huusen vande voorseide biertappers,  

gheen bier, groot ofte cleene te wercken, nochte indoen,  

dan hemlieden te vulle blyckende, dat zulcx hemlieden van nyeus toeghelaten wert op ’t 

verbande van hemlieden eedt  

ende ‘t verlies van verdreghen in zyne van huerlieden dienst ende officie  

zonder eenich verdrach ofte oogheluyckynghe  

ende voorts op arbitraire correctie als boven –  

wel verstaende dat  hieronder nyet en zyn begrepen de herberghen ende taveernen deckende 

bedden van ouden tyden ende logerende den coopman ende andere passeerende lieden,  

naer de cueren ende statuuten deser stede ende anders gheene 

Actum ten daeghe ende jaere als boven ende ghepubliceert ter halle den laetsten january xvc 

lxxx  

 

Andries de Schottere hebbende gheweist contrecolleur vande voorleden jaere,  

es toegheleyt by die vande wet ende rade voor zyne gaigen ordinaire  



xxiiij pond parisis  

metghaders iiii pond parisis over zynen extraordinaire diensten  

int toezien van tindoen vande pensioen vande wynen naer tvutwysen vande statute – tsaemen 

xxviiij pond parisis – eodem 27 january 80 

 

Joos Denys refectiemeester vanden zelven voorleden jaere es ghetauxeert over zyne gaigen 

oridinaire xxiiij pond parisis, metgaders xviij pond xviij schele parisis over zyne vacatien 

buuten ende extraordinaire dienst tjaers xlij pond parisis – actum eodem by wet ende raedt.  

 

Het nieuwe magistraat onder het Calvinistisch bewind 

 

Inninghe van alle guoyren  - cohieren -  ende nieuwen taux op bier ende wyn 

metgaders wekelicke conterbutie  

Gheconsidereerdt by bailly, burghmeesters, schepenen ende raeden deser stede,  

de groote ende respectiffve schulden ende tachterheden van de stede,  

waerdeure vallen diverssche arresten opde personen ende goeden vande insetenen in anderen 

stede ende plaetsen,  

metghaeders de zwaere lasten daghelicx meer ende meer er zelver stede upcommende  

ende willende daerjeghens voorzien ten besten dat doenlic es,  

ende tot voorderinghe vande gemeene justitie zoo wel buuten als binnen,  

hebben geraemt ende tsaementlick gheresolveert datmen voor allen wercke zal doen inninghe 

van alle voorgaende ommestellynghe ende pointynghe – ordonnerende ende lastende wel 

expresselick allen ontfangheren binnen ende buuten gheene ghezondert – thuerlieder 

guoyeoen te innen ende zuuverlick ende  

voorts eenen yghelicken wie dat zy, alsvoren daerop schuldich zynde zynen taux ende 

achterheyt promptelick te betalen op executie te doene realyck ende metter daet, zonder 

eenich dilay ofte verdrach  

 

Wekelicke contributie voor vier weken 
Item dat men van nyeus zal poincten ende ommestellen op tgenerael gemeente, buuten ende 

binnen, nyet betrocken zynde, de somme van hondert ponden grooten vlaemsch de weke, voor 

den tydt van vier weken achter een volghende, zuver pennynghe, wanaff deerste weke zal 

inghaen op maendaeghe den eersten van sporcle naerstcommende – waertoe ghestelt werden 

vyf poincters ofte tauxhteurs binnen om te tauxeeren de twee deelen op die van binnen ende 

ghelycke vijf poincters buuten omme te tauxeeren een derdendeel buuten, elcken naer zyne 

machte ende staet van goede – bovendien dat de zelve pointers ende tauxeteurs zullen maken 

een ander quyoe omme te poincten de gonne die betrocken zyn vut der sede ende cuerre naer 

state van ghoede als boven, tot zulcke een somme als de macht ende staet van huerlieden 

ghoeden zalverheesschen ter goeder discretie omme van ghelycken daermede de stede end 

ehuerlieden eyghen ende proper goed te bewaeren van bederfvenesse 

Item welcke pointynghe goederen ende coqyeren gestelt zynde zullen ghemaect werden elf 

ontfanghers buuten, te wetene in elken houck een ende drie binnen, die terstont zullen 

ghehouden zyn te doene innynghe ende ontfanck by vermaenynghe eens voor al ende daermee 

by heerlicke exequutie, realick ende metterdaet, nyet tegenstaende oppe ofte appellatie ende 

zonder prejudicie van dien namptissement preallable welcke paerticulier ontfangher 

ghehouden werden huerlieden pennynghen te vervoeghen in handen van eenen ontfangher 

generael, by die van de wet te denommeren ende stellen die van allen ontfanghe zal gheven 

acquit ende voorts met de pennynghen van zijne ontfanghe doen betaelynghe op de billetten 

vutt der camere an hem addreseerende dien consequentleick doen rekeninghe, bewys ende 

reliqua tallen tyden dese by de wet benaemt zynde.  



 

Item dat men zal heffen iij ponden parisis op elcke tonne inghelstout 

Folio 3  

Xx schele parisis op elcke tonne inghebrouwen – vijf pond bier ende een schele parisis op 

elken stoop wyns die men zal venten in herberghen ende taveernen, ten tappe, voor ghelycken 

tyd van vier weken, inghaende als vooren, wanaff de betaelinghe ghedaen wert in handen van 

de voorseyde ontfangher generael, die de betaelinghe ghehouden wert te noteren op de billette 

van de tresorier,  

Verbiedende de bierwerckers anderssins gheen bieren te wercken ende den wynschrooders 

gheen wynen te kelderen op verband van eede ende distitutie als vooren  

ende lastende den gaugierder ten voorseyde eersten daeghe te pretenderen alle wynen ende 

bieren, omme op zyn overgheven by den voorseyde ontfanghere ghenerael betaelinghe te 

verheesschen op alsulcke executie zoo voorseyt es,  

wel vestaende dat totter voorseide betaelinghe van taux op wijn ende bier nyet ghehouden en 

werden de ghemeen insetenen, huerlieden dranck in doende theurlieden eyghen dispensie 

ende slete ende anders nyet.  

 

Consent van de notabele 

Den xxviij den voorseyde maend ende jaere  

notable deser stede in verhouden ende competenten ghetaele opgheroupen door die van de wet 

ende raedt, hebben gheadviceert ende gheratiffeert de voorschreven resolutien, ordonnancien 

van de verboden by beede voorseide collegen te voorgaende daeghe ghemaect ende 

gheslooten, consenterende alt selve in alle poincten ende articlen over tgenerael gemeente zoo 

te gheschieden.  

Consent van de hooftmannen buuten 

Ten zelve daeghe, hooftmannen buuten opgheroepen ten fyne voorschreven, zyn 

ghecompareert Abel van Ameele ende Gillis van Mese vut den Eeckhouck, Jacob 

Tryssensone vut den Edewaerthouck, Maerten Pladys vut den Haeghebaerthouck, Jan van 

Berghen filius Jacobs vut den Lyssenthouck, Pieter Denys vut den Wipperhouck, Pieter 

ende Christiaen de Baene vut den Helhouck ende Clays Floor vut den Hipshouck die van 

ghelycke hebben gheaggreert de voorschreven resolutie over d’advenant van buuten 

Ghepubliceert ter daeghe als boven  

 

Tauxateurs binnen ghestelt als boven:  

Loys vande Goorsteene, burchmeester van de commune 

Frans Tryssensone ende Pieter Ellieul, raeden 

Jan Adam ende Christiaen Zanneken, notable 

Taxateurs buuten ghestelt als boven 

Abel van Ameele, Jan van Bethleem filius Jacobs, Jacob Meerlevede  filius Pieter, Eloy 

Moreel 

Ontfanghers particulier binnen: Jacob Denys in St. Bertens prochie –  Joos Maerten inde 

prochie van Onse vrauwe -  Pieter van Burgues in Pamele 

Ontfangher generael - Michiel Longuespee 

 

Men last ende beveelt wel expresselick van wegen de heer, wet ende raedt, dat alle 

herbergiers ende taverniers voordan zullen opbrynghen by billette, gheteekent, alle de gasten 

ende vremdelinghen die zy logeren zullen by naeme, toenaeme ende platse van huerlieden 

woonste alle avende ten ix hueren voor tverlaeten van de steede winderoene – op de boete van 

iij pond parisis daertoe staende by ouden statuten ende voorts op arbitraire correctie ten 

discretie van de wet 



Ghedaen ende ghepubliceert ter halle den laetste january xvc lxxx 

 

Ontfanghers vande voorschrevene wekelycke contributie buuten ghestelt den iiij februari 

1580 

Vincent Kiekene inden Oosthouck 

Maillard Verschaeve inden Eduwaerthouck 

Joos Been inden haghebaerthouck 

Gheleyn Quaghebeur inden Lyssenthouck 

Christiaen Marcelis inden Wipperhouck  

Jan Ghanzeman inden Hellehouck 

Christiaen de bergh inden Schoudemondhouck  

Clays Floor inden Hipshouck 

Clays Wyts inden Eeckhouck 

Pieter de Roode filius Jacobs inden Hamhouck  

Passchier Wyts in den Peselhouck 

 

Continuatie van de nyeuwe lasten op wijn ende bier 
Ter vergaedrynghe vande balliu, burchmeesters ende schepenen, raeden ende notable deser 

stede, gheschiet den xxix february xvc lxxx,  

es gheresolveert dat men zal continueren de nyeuwe opheve ende impositie op de wynen ende 

bieren voor den tyd van de toecommende maend van maerte,  

naer tbewys vande resolutie ghenomen den xxvij ende xxviijste january laetsleden,  

inde voor breedere continuatie van de wekelicke contributie,  

datmen alvooren zal zien te innen alle de tachterheyd vande stede,  

ende zonderlynghe de ommestellynghe ghetauxeert ende ghepoinct op de ghonne hebbende 

huerlieden gheabsenteert van de stede, conforme de  
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resolutie voorschreven van de xxvij ste janaury tselve ghedaen ende  indien van noode wert 

breeder belastinghe van de voorschreven wekelicke contributie te doene,  

dat zulckx gheschieden zal met nyeuwe oproepinghe van alle collegen diet competeren zal.  

 

Item datmen zal bedwynghen Gregoris Cloribus tot rekenynghe van zyne rekenynghe ter 

cause van zyne adminsitratie vande bryckerie by alle middelen van justitie ende executie des 

nood zynde – Eodem  

 

27 januari 1580 - SAP 395 - Folio 114 

 

Clement Haelcaes  heeft ghecocht  jeghens Jan Tant filius Clays ende Martyne  zyn wyf 

een erfvelicke losrente  van  vj pond parisis sjaers -  

den penninck xvj - van acht ponden grooten vlaemscher munte - danaf tjste jaer vallen ende 

verschynen zal  den ijde january xvc lxxxj -  

ende alzoo voorts totter lossynghe met zulcke gelde  als waermede men ten daeghe van dien 

sgraven domeinen zal moghen betaelen -  

daerinne verbindende  een huus, erve ende catheilen - groot xxxiij roend en half lands staende 

ende ligghende op den Yperdam -  

doostzyde thuus ende erfve van Jan Sampsoen - de westzyde thuus ende erfve van Pieter 

Christien ende zyne zuster - tzuudhende de straete - tnoordhende derfve vande aeldynghen 

van Jacob Maes -  

te vooren belast  in een rente van zes ponden parisis tsjaers den penninck xvj - jeghens 

Toussain Deveren - zonder breedere last -  



inninghe nar coustume - etc.  

Actum den xxvij january xcvc lxxx  

Present Joos Denys - burghmeester - Willem Schevele - Pieter de Roode - Jacques Hics ende 

Jacob Roels, scepen 

 

1 februari 1580 – Daar is Lamote terug en de pest - Augustyn van Hermelghem 

 

In het beginsel van februarius, zoo is La Moote wederomme gekomen ontrent Loo,  

en isser eenen dag daer naer ingekomen wel met 15 vendels voetknegten, en ook 300 peerden, 

en hielt den vaert 2 dagen vry, datter geene schepen en mochten varen,  

en op den 4 van sporkele, zoo begonste het volk van Monsieur De la Noue, francoyse 

voetknegten en peerden, duer het Vrye naer Vueren-ambacht te komene,  

en het scheen zy zouden La Moote, en ook alle zyne sterckten gecregen hebben,  

maer La Moote hoorende hunne compste is opgelicht en getrocken wech,  

en de Francoysen deden daer in Vueren-ambacht zoo veel geweld en kwaed, dat onseggelijk 

is, en als zy ontrent Oyenkerke en Zuyt Coote geweest hadden 6 ofte 7 dagen,  

zijn sommige wederomme gekeert naer het Vrye; aldus scheen het land geheel 

geabandonneert te zyne, want den schamelen landtsman moeste het al goed doen. 

Ontrent dezen tijdt van den 12
sten

 van sporkele, begonste de peste zeer te onsteken binnen 

Ypre, want het en was noyt gezien by mans leven dat het zulk een zacht weder was; alzoo 

bleef het continuerene, want het scheen by sommer te zyne dan winter. 

 

Op den 14
sten

 van sporkele, op eenen zondag, zoo kwamen de Walen in den nacht, en haelden 

de coyen en peerden, en namen de landtslieden gevangen by de 3 muelens. 

 

 



 

Op den 27
sten

 van sporkele, op eenen zaterdag en het was schrikkel-jaer, zoo was Cortryck 

ingenomen van de Walen, en het was ontrent den 6 uren in den nuchtenstond; zy kwamen in 

vast an het casteel, en Poortelsberge, den coronel, hadde 't al gerepareert en van te vooren wel 

beschikt, het welke menig mensch het leven koste, en de poorterie boot groote werre ter 

maert; maer de Walen kregen open eene poorte, die naer Ryssel gaet, en ontrent den 9 uren in 

den nuchtenstond waren zy meester, 't welke brochte groote beroerte tot Ypre, en op den 

zelven dag zoo wasser geroupen dobbel wachte, al zoo wel van de poorters als van de 

soldaten, en die van Ypre hebben reparatie gemaekt, want alle acht de capiteynen hadden last 

hunne rolle te maken om te weten wie zy niet en betrauwden, en op den lasten dag van 

sporkele zoo waren billietten uytgezonden by laste van den crijschraed dat sommige borgers, 

princepalyk die eerst uytgezeyd waren, en wederomme by consente ingekomen waren, 

moesten wederomme ruymen op schandelijk uytter stadt geleyd te zyne, en op den 1 van 

maerte, wasser noch eenen anderen borger uytgezeyd by billiette, en op den 3 van maerte zoo 

wasser wederomme by den Sergant Majoor billietten uytgegeven om sommige notable van 

der stede, en ook alle geestelyke de stadt te ruymen, het welke menig mensch zeer 

verwonderde; daer en bleefven maer 3 ofte 4 priesters binder stede, dat was mijnheere van 

Eversam en Vormizeele, en noch 2 van der stede geboren. Op den lasten van sporkele zoo 

kwamer noch een vendel voetknegten binder stede, en daer was noch eenen met hun, maer de 

borgers dat vendel niet en begeirden; aldus was het last van langs te meerder op de stede. 

 

29 februari 1580 – Regeling van de Garenmarkt - Resoluties B – folio 4 - SAP 468 

 

Op de requeste van den gouverneuren van den weifambachte ende 12 mannen van de 

draperie, es ghecuert ende ghestatueert by bailliu, burghemeesters, schepenen ende raeden 

deser stede, cueren ende statueren mids desen dat voordan nyemant en zal bestaen te commen 

in de gaernemaerct omme ghaerne te coopen by voorcoop van de elf hueren tot den 

twaeflven, dan alleenlick den drapier ofte drapierighe van der stede,  

dat oick gheene drapieren ofte drapierighen en zullen moghen coopen in dezelve marct voor 

den 12 hueren ofte darnaer eenigh ghaerne om voort te vercoopen,  

alles op de boete van drie ponden parisis ende den drapier ofte drapierighe ’t dobbel van dien.  

Daertoe dat volghende d’oude cueren ende statuten nyemant en vervoordere te coopen ofte 

vercoopen eenigh ghaerne in huusen ofte up straeten elders dan ter voorseide ghaernemaerct, 

op ghelicke boete van 3 deniers parisis,  

ten laste van den coopere ende vercoopere,  

wanaff ’t beslach  sullen moghen doen baillu, ampman, dienaeren vander halle, ommeloopers, 

voorzitters, gouverneuren vanden weifambachte, officieren van der nieuwe pertse, van der 

hooghe looye ende van de vlaecke,  

te verdeelen in drie deelen ; d’1
ste

 ten proffyte van den aenbryngher, ‘t 2
de

 ten proffyte van den 

officier ’t beslach doende, ende ’t laetste derde ten proffyte vanden ghemeenen aermen in den 

disch van Sinte Bertins.  

Actum den voorseyde xxix february xvc lxxx en ghepubliceert den vide maety daernaer 

volghende  

 

7 maart 1580 – De troepen van Ieper rukken op en de Walen keren terug - Augustyn van 

Hermelghem  

 

Op den 20
sten

 van maerte, zoo trockender uyt Ypre ontrent 70 peerden, en eenige 

voetknegten, en namen hunnen cours naer Hazebrouck, en meenden daer te vinden den 

provost van Arthoys, maer faelden, en brochden den broeder mede van den zelven provost 



van Arthois en noch veel buyt, en hadden gecarmouseert mette Walen, en daer warender 2 

ofte 3 gevangen. 

 

21 maart 1579 – Janeken de dochter van Clays van Bambeque  - SAP 395 - Folio 114 

 

 
 

Frans Tryssensone ende Jan de Muelenaere als vooghden van de Janeken de dochter van 

Clays van Bambeque -  

hebben ghecocht ten proffyte vande zelve weeze - jeghens Anthonis du Wailly ende 

Lamoene zyn wyff -  

een erfvelycke losrente van xxx pond parisis sjaers - den penninck xvj –  

omme de somme van xl ponden grooten vlaemsscher munte -  

dannoff tjste jaer vallen zal den xxj ste in maerte xvc lxxxj ende alzoo voorts totter lossinghe 

te doene by viiij grooten telcken reyse met zulcke ghelde als waermede men sgraven 

domeynen ten daghe vande lossinghe zal moghen betaelen -  

daerinne verbindende  een huus, erfve ende catheilen - staende ende ligghende in de 

Peperstraete deser stede -  

streckende zuud ende noord - doostzyde jeghens derfve  vande voornoemde vercoopers - ende 

de westzyde Sint Sebastiaensghilde -  

Item een huus erfve ende catheilen op de nyeuwe maert daer de voornoemde vercooper nu ten 

tyde woonende es - de zuudzyde thuus ende erfve van Roeland de Schilt - ende de noordzyde 

thuus ende erfve van van Frans vande Raeme -- 

inninghe naer coustume -  

Actum den xxj marty  xvc lxxx 

Present Lowys vande Goorsteene - burghemeester - Gilis Pieren - Gillis van Simpol - Willem 

van Beveren - ende Willem Scherrier, schepene 

 

Augustyn van Hermelgem  

 



Op den 24
sten

 van maerte, 't welke was op onzen Vrouwenavond, zoo zijn de Walen als de 

geheele legher gekomen tot Wervicke en daer ontrent, en hebben vele landslieden gevangen, 

en zijn gekomen ontrent der stede met vele peerden en voetknegten,  

als tot Zeelebeke en Houtem en Zantvoorde, Voormizeele, en tot Werckene, Langemarck en 

rondomme de stede,  

en aen de Meesepoorte zoo kwam zoo vele volk gevlugt met kinderen en peerden, coyen, 

schapen, en het reynde zoo zeere en was zeer compasselijk om ziene,  

en ontrent den noene zoo wasser een gebodt gedaen dat hem niemand wie hy zy en zoude 

komen uyt zijn huys tot dat mijnheeren geliefven zoude,  

't zy poorters ofte vreemde, uytgenomen die de wachte hadden  

op de boete van lx pond. par.; en het was ook omme geslegen met de trommelen dat elk 

capiteyn van de borgerie onder zijn wijck zou rondgaen, en alsdan zoo hebben de capiteynen 

omgegaen om bezouk te doene, men zeyde datter Walen ingekomen waren, gecleet in 

vrauwabyten; aldus alser bezouk gedaen was van huyse tot huyse, zoo was't wederom 

eeniegelijk toegelaten wederomme te gane en stane, daer het hun beliefde. 

 

Op den 28
sten

 van maerte, zoo hebben de Walen geweest in de prochien van Kemmele, 

Dranoutere en Lokeren, alwaer zy gerooft hebben meest alle de beestialen, als coyen en 

peerden, zoo datter in alle drie deze prochien niet en is gebleefven van coyen zy en zijn 

genomen geweest ofte gevlucht in den Westkant, want daer die zoo zeere niet en kwamen; 

ook mede was het zeer dangereus te reysen, want daer liepen die men noemde, ofte zy 

hunzelven alzoo heeteden, Vryebuyters, maer waren stoute roovers, want zy alle menschen 

aenspraken en roofden; aldus stond het hoe langer hoe ergere. 

 

30 maart 1580 - Brouwers – Resoluties B - SAP 468 

 

Item es by den voornoemde bailliu, wet ende raed gherinterdiceert  

ende wel strickelick verbooden  

dat voordan gheen brauwers ofte brauweghen en zullen laeten lichten vut huerlieden 

brauwerie eenighe bieren in tonnen ofte vatkens  

zonder billet vande tresorier noch oock laeten haelen in cannen ofte ketelen eenigh bier –  

op de boete van drie ponden parisis van elcke tonne, vatken ofte canne  

ten laste zoo wel van de brauwere ofte brauweghe  

als vande ghonne die de zelve bieren in tonnen, vatkens ofte cannen en zullen haelen  

ende voorts verbod van huerlieden ambacht van brauwen den tyd van drie maenden,   

wanaff beslach doen zullen alle officieren –  

te appligueren de voorseide boete deene helft ten proffycten van de aenbrynghere ende 

dandere ten proffite vande officier tbeslach doende 

Actum eodem ende ghepubliceert eodem  

 

Ter verghaderinghe van burghmeesters, schepenen raeden ende notable deser stede gheschiet 

ten onderschreven daeghe es gheresolveert ende gheslooten te doene vuterste debvoir omme 

te hebben de betaelinghe van alle voorgaende contributien ende guoyeren, zoo wel up 

dabsente als presente, by alle middele van execquutien, van vercoopynghe van goede ofte op 

hemlieden partien.  

Ende ghemerct dvuterste nood van de stede ende ghemeente belast met loopende contrebutien 

in diversche plaetsen  

hebben gheresolveert ende gheconsenteert te doene een continuatie van de wekelicke 

contibutie voor vier weken van hondert ponden grooten de weke,  



op de voed zoo die ghedaen es geweest de maend van sporcle laetsleden naer de resolutie 

van de xxvijste in lauwe voorscreven behoudens dat men redressere de pointynghe by 

verhoogynghe ofte diminuatie op de goeden te hooghe ofte te neder gepoinct  

ende dat daertoe gebracht en ghestelt zullen werden in voorgaende quoyeren geobmitteert ofte 

vergeten ende die daertoe wekelick ghestelt zyn,  

alles naer discretie ende conscientie  

Metgaders oick dat de ghonne de stede gheleent hebbende, zullen mogen ghoed vinden 

tvierde van hunder taux ter zoetynghe van huerlieden gheleverde pennyngen, te wetene, de 

vierde weke, mids by hemlieden Folio 5  

Ten dien fyne lichtende billet vuter camere ende tselve mynckende op huerlieden voorseide 

leenghelden – de voorseide continuatie beginnende den iiijde aprilis eerstcommende.  

 

Item dat inde nyeuwe subsidie ende last op de dranck, d’Yngelsche bieren zullen gheven iiij 

pond parisis op de tonne ende alle andere vremde bieren buuter cuere ghebrauwen, zoo wel de 

keute, sheeren bier als andere, gheene ghezondert, zullen gheven van de tonne xlxschel 

parisis, incomende den eersten vande zelve toecommende maende van aprilis.  

Blyvende voorts de wynen ghelast in een halfve stuvere op tstoop, als te vooren ende alles tot 

wederroupen van de voorseide collegien 

Actum ter camere, den xxx in maerte xvc lxxx ende ghepubliceert den laetsten der zelver. 

 

Tauxateurs - Resoluties B  

 

Tauxateurs binnen ten redresse: Willem van Beveren, Scepene, Jacob Denys ende Pieter 

Ellieul, raeden, Joos Hauwen ende Pieter van Burgues, notablen, ghestelt by der wet den 

laetsten marty xvc lxxx  

 

2 april 1580 – De Walen op Goede Vrijdag - Augustyn van Hermelghem  

 

Op den Goeden Vrydag, 't welke was op den eersten van april, zoo deden de Walen de mare 

gaen dat zy zouden de stadt innemen, maer het en geschiede niet alzoo zy zeyden;  

voort op den 2 van april, en op den Paschendag zoo vertrocken zy van ontrent Ypre en daer 

naer van Wervicke en daer ontrent ook mede, en op den maendag naer Paschen zoo staken de 

Schotten van Meenene het vier in Wervicke, en hebben't meest al verbrand, en men zeyde dat 

den grave van Eggemont gevangen was tot Nieuhove met zyne huysvrouwe, broeder en 

zuster. 

 

4 april 1580 – De Carroyewagen en de contributies - Resoluties B - SAP 468 

 

 
 



Den iiijste in april xvc lxxx es gheresolveert by bailliu, burchmeesters, schepenen, raeden 

ende notables vande stede,  

dat men de vier peerden met een waeghene van de carroye verzocht by de vier leden ten 

dienste vande lande, zal vinden up de wekelicke contributie nu loopende ende coopende met 

ghereeden ghelde mids die naerderhandt vanden ende op de vde penning vande jaere lxxix 

ende alzoo die employerende voorts totte subsidie vande andere costen ende lasten van 

tghemeente.  

De ‘carroyewagen’ is één van de wagens uit de ‘legertrein’, die moest instaan voor het 

vervoer van legermateriaal. Blijkbaar werd er van iedere gemeente, en dus ook Poperinge 

verwacht dat zij één van deze wagens zouden financieren. Naast deze oorlogslasten kwam er 

ook nog een belasting bij. Men diende immers ook nog eens zijn deel te betalen van een 

contributie, die binnen het Westkwartier geheven werd.  

 

Contributie voor den Westquartiere 

Item dat men de somme van xiiij ghuldene de maend, den tyd van ij maenden; 

te wetene van april ende meye, lopende ende toecommende  

zal vinden by genreale tauxatie  

ende op de landen naer de kennessche breede  

zoo wel ten laste van afgezeten ende vremde  

binnen de cuere geerft zynde,  

als te laste vande inghezetenen conforme d’authorisatie van de ammirael ende gedeputeerde 

van Brugghe ende lande van de vrye,  

ghestelt by apostille op de requeste vande zelve insetene de selve hunlieden taux ende 

advenant goedt bindende op de voorseide vde penninck vande jaere lxxix naer de belofte 

vande de voornoemde ammirael ende gedeputeerde van Brugghe ende vrye gedaen an de 

gedeputeerden  

mits ghelycke somme van pennynghen te restitueren by de ontfanghere vande voorseide vde 

penninck van de jaere lxxix vut zyne ontfanck  

ter sanctie ende submentie vande tachterhede ende schulden vande stede, naer de belofte 

ghedaen by den voornoemde ammirael ende commissarissen van Brugghe.  

 

Om deze contributie op te halen werden de volgende heffers aangesteld.  

 Vande wynen  

An Gillis Pube ende Willem Scherrier, schepenen gedeputeerde deser stede  

Tauxateurs vande voorschreven xxviijc guldenen voor de maenden aprilis ende meye 

ghestelt by der wet den iiijden aprili xvc lxxx 

Gheleyn Moenaerd, Pieter Ellieul Jan Charstiaen, Jacob Merlevede, Christiaen Laureyns 

Tauxateurs vande vde penninck vande jaere xvc lxxix ghestelt byden wet den iiijde aprilis 

lxxx  

Pieter Makeblyde, Jan Daten, Meester Jan Beyens, Marcx de Muelenaer, V-Cornelis van 

Bethleem 

Ontfanghers vande wekelicke conterbutie vande maend aprilis 

Willem de Roode – Sint Jans  

Mattheus Desteulx, Sint Bertins 

Franchois Treyssensone, Onse Lieve Vrouwe 

Ontfangher generael van dien 

Loys vande Goorsteene, burghmeester vande commune  

 

5 april 1580 – Mechelen door de Staatsen ingenomen  



In 1579 was Mechelen als het ware 

omringd met door 

de calvinisten bestuurde steden, 

waardoor de aanvoer van 

levensmiddelen steeds moeilijker 

verliep. Er kwam een massale 

emigratie op gang. In het 

protestantse kamp had men begin 

april 1580 het idee opgevat om de 

katholieke Mechelse machthebbers 

met geweld af te zetten. Op 9 

april werd de stad inderdaad 

ingenomen onder leiding van de 

gouverneur van Brussel, Olivier van 

den Tympel, met de medewerking 

van legers van de Engelse kolonel 

Norrits en de Schotse kapitein 

Stuart. 

Binnen in de stad woedde een 

gevecht met de 

Mechelse burgerwacht en de 

schuttersgilden, die uiteindelijk het 

onderspit moesten delven. Er vielen 

een zestigtal doden, onder andere 

toen de Engelsen kloosters, kerken 

en privé-eigendommen leegroofden. 

6 april 1580 – Gheleynken – tkind van Toussain Deveren – SAP 395 – Renten  

 

Jacob Denys filius Joos - heeft ghenomen te weezeghelde van Loys vande Goorsteene ende 

Pieter de Roode als voogden van Gheleynken - tkind van Toussain Deveren ende ten 

proffyte van  

de voorseyde weeze de somme van acht ponden grooten vlaemsch beloopende den pennynck 

xvj - drie jaeren naer coustume van de weezeghelde wannaff tjstejaer vallen ende verschyen 

zal den xvj in hooymaend wvc lxxx ende alzoo voorts ten ghelycke daghe -  

den voorseide termyn gheduerende – 

beloovende oplech van alle verloopen ene principaele pennynghen , thende voorseide drie 

jaeren ofte te doene suffsiante hypoteque ter optie vande voornoemde Jacob Denys - 

daervooren borghe ende princiapel Pieter de Roode - filius Jans  

Actum den vj aprilis xvc lxxx  

Present Gillis Pieren ende Gils  van Simpol, scepenen 

 

7 april 1580 – De erfenis van Clayken van Bambeque  – SAP 321 – Weezerie  

 
 

Franchois Tryssesone  
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Jan de Muelenaere filius Marcx 
Vooghden van Clayken de zoone van Clays van Bambeque in catheile hem opghecomen by 

den dood van zijne vadere ende moedere metghaeders by de dood van Jacquemyne 

doverleden huusvrouwe van Jooris de Blixelles – zuuver boven alle vutschulden, deelcosten 

ende theercosten ijm vjc xlvj pond vij schele vj deniers parisis clevende an de vooghden  

Item in onghereede schuld clevende an diverssche personen naer tbewys vande jurentiers clj 

pond in de masse van vjc xlij pond x schele parisis ende an Jooris de Buckere by cedulle iiij  

pond x schele parisis  

Item heeft een zelveren schelpe weeghende zes ounce ende viij ynghelschen 

Item txiijde van de erfve ter madelstede ten houcke vande Leverstraete metgaders txde van 

de grooten huuse met twee cleene huuzekens staende opde zelve erfve streckende van vooren 

up de jeghens de voorseide straete ende doostzyde Jan Folcque met een happe an de 

waterganck – breed xx voeten gaende tot den Schipvaerd – gelast zijn advenante van ij schele 

viij deniers tsjaers den heere 

Item de helft van een huus, erfve ende catheil daer Jacob de Mey woonende es op 

dYperstraete ghemeene met Anthon zijn broedere, streckende van vooren up de straete, 

achterwaerd totter erfve van Loys Makeblyde – de zuudzyde de voorseide Loys ende de 

noordzyde Christiaen Vlamynck ghelast metter helft van vj pond parisis tsjaers losrente den 

penninck xvjde – gheldende de weduwe van Gillis Clays 

Item vier lynnen gherstlands inde Peselhouck dat Jan Maezen in pachte heeft, strecken 

metter noordhende up de Coppernollestraete – doostzyde Cornelis Peel ende de westzyde de 

kinderen van Adriaen van de Wasene 

Item vijf roeden zaeylands inde voornoemde houck die de voornoemde Jan Maezen in pachte 

heeft streckende mette nnoordhende op tland van Abel van Ameele – zuudhende Matthys van 

Heede – doost ende westzyde de kinderen van Jan Kesteman  

Item drie vierendelen lands inde voornoemde houck pachter als vooren – streckende metter 

noordhende op tland van Matthys van Heede – de zuudzyde Christiaen Staessen ende de 

noordzyde de kinderen van Jan Kesteman 

Item  een losrrente van lx ponden parisis tsjaers  - de penninck xvi – up ’t goed van Pieter 

Heure in Heerzeele vallende altijds den xvde in wedemaend  

Item tverloop vande zelve rente gevallen den xvde wedemaent xxviij ende xxix – cxx pond 

parisis  

Item een losrente van xij pond parisis tsjaers – de penninck xvj – op tgoed van Daniel 

Bernaerdt vallende altijds de iijde in sporcle 

Item moet ontfanghen over tverloop van diere tlaetste gevallen den iij de in sporcle lxxx xxxv 

pond parisis 

Item de losrente van vj pond parisis tsjaers den penninck xvjde op tgoed van Franchois 

Bueten, vallende altyds den xvij van sporcle 

Item moet ontfanghen over tverloop gevallen den xvij ste sporcle lxxviij, lxxxix ende lxxx 

xviij pnd parisis 

Item de helft van een losrente van xj pond parisis tsjaers – den penninck xvjde op tgoed van 

Willem van Noeufville vallende altyds den viijste wedemaent ende moet ontfanghen over 

tverloop vande zelve xviij pond parisis 

Item een losrente van xxx schele tjsaers - den penninck xvjde - an eenen brief van viij pond 

groten sjaers op tgoed van Jooris Vutendael vallende altyds den ijde hooymaend ende moet 

ontfanghen over tverloop van de zelve lxiiij pond parisis 

Men houdet by schepenen 

Actum den vijde aprilis xvc lxxx – borghe Frans Tryssenesone ende Jan de Muelenaere filius 

Marcx elck voor anderen ende een voor al  

 



Het tweede deellot gaat naar Antheunis van Bambecque. 

Franchois Tryssesone  

Jan de Muelenaere filius Marcx 

Vooghden van Antheunis de zoone van Clays van Bambeque in catheile hem opghecomen 

by den dood van zijne vadere ende moedere metghaeders by de dood van Jacquemyne 

doverleden huusvrouwe van Jooris de Blixelles – zuuver boven alle vutschulden, deelcosten 

ende theercosten ijm vjc xlvj pond vij schele vj deniers parisis clevende an de vooghden  

Item in onghereede schuld clevende an diverssche personen naer tbewys vande jurentiers clj 

pond in de masse van vjc xlij pond x schele parisis ende an Jooris de Buckere by cedulle iiij  

pond x schele parisis  

Item txiijde van de erfve ter madelstede ten houcke vande Leverstraete metgaders txde van 

de grooten huuse met twee cleene huuzekens staende opde zelve erfve streckende van vooren 

up de jeghens de voorseide straete ende doostzyde Jan Folcque met een happe an de 

waterganck – breed xx voeten gaende tot den Schipvaerd – gelast zijn advenante van ij schele 

viij deniers tsjaers den heere 

Item de helft van een huus, erfve ende catheil daer Jacob de Mey woonende es op 

dYperstraete ghemeene met Anthon zijn broedere, streckende van vooren up de straete, 

achterwaerd totter erfve van Loys Makeblyde – de zuudzyde de voorseide Loys ende de 

noordzyde Christiaen Vlamynck ghelast metter helft van vj pond parisis tsjaers losrente den 

penninck xvjde – gheldende de weduwe van Gillis Clays 

Item by voornoemde zayelands in den Hamhouck dat Jan de Wyntere in pachte heeft 

steckedne metten noordhende op tgroene straetken, de zuudzyde de disch van Ste. Bertens 

ende de noordzyde de heere 

Item iiij gemeten lx roeden zaylands inden Oosthouck dat Gheleyn de Speerlaken in pchte 

hohudt, streckende metten westhende op de Robaertbeke, toosthende in de waterloop – de 

zuudzyde de kercke van Ste. Jans – de noordzyde Laureys de langhemeersch 

Item een losrende van xlv  pond parisis tsjaers - de penninck xvj – geldende Nicolaes van 

Langemeersch  

Item een losrente van xlvij xviij schele parisis endee van verloope nvnde jeren lxxviij, lxxix, 

lxxx  xvliiij pond parsisis 

Item een losrente van xvj pond parisis tsjaers den penninck xvj – op Abel de Lanesteede in 

Watou – vallende altyds de xvj in meye  

 Item een losrente vn vj pond parisis tsjaers de menninck xvj op talnd vnde zelve Abel 

vallende altyds den xiiijde in psorcle  

Item de helft vn een losrente van xij pond parsiis tsjers de pennynck xvj op tgoed van Willem 

de Noeufville – vallende altyds de viijde in wedemaend met verloop van drie jaeren – tlaetste 

gevallen de viijde wedemanet xxix  

Item xxxij pond parsiis tsjers losrente de penninck xvj in eenen brief van viij pond grooten 

tsjaers op tgoedt  

 



 
 

19 april 1580 - Augustyn van Hermelghem 

 

Op den 19
sten

 van april, zoo zijn uytter stadt – Ieper - getrocken vele soldaten, en hebben hun 

vertreck genomen naer Stegers, en hebben dat gansch berooft en sommige gevangen, 

bringende mede naer Ypre veel buyt. 

 

Op den lasten dag van april, zoo was uytgeroupen by accordancie van de vier leden des landts 

van Vlanderen dat alle ontfangers en commissen die tot Rijssel plachten hunne rekeninge te 

doen, om dies wille dat die van Rijssel hun geunieert hadden mette Spanjaerden, dat zy waren 

partie 's lands, dat zy op wederomme te moeten rekeningen doen alle officieren en ontfangers 

hun presenteeren zouden onder de vier leden des landts, zonder eenig uytstel, tot ander stond 

dat zijn Altese ofte zijn Excellentie daer in zoude voorzien hebben. 

 

26 april 1580 – De religieuzen van het klooster van Sint Jans – Renten  

 

Maillaerd de Brune cedeert  

Franchois de Vroede present – zulck recht, cause ende actie als hy hadde in een half ghemet 

lands oft daerontrent, ghecocht by Jan Reyngoot teghens de religieuzeen van de clooster Sint 

Jans alhier, daer te vooren toebehoort hebbende Margriete de dochter van Eloy de Puudt, 

zustere van de voornoemde Maillaerds huusvrouwe, daeraff de zelve Maillaerd gedaen heeft 

beclach van naerhede hem houdende vernoucht ende van de voornoemde Franchois de 

Vroede ten vollen gedaen 

Actum den xxvj ste aprilis xvc lxxx  

Present Loys van de Goorsteene ende Joos Denys, burghmeesters  

 

1 mei 1580 – Bosdief - Resoluties B – SAP 468 

 

Schaede ende diefte in bosschen ofte elsen verboden  

Men verbied wel expresselick by den heere ende wet, dat naer de dispositie vande voorgaende 

cueren ende statuten hem nyemand en vervoordere - wie dat zy – in bosschen ofte elsten te 

houwen, schaede te doene, blocken, pertsen, boomen, plantsoenen ofte andere groen houdt 

gemaect ofte onghemaect daervute te weeren, op de verbuerte vand haumessen ende alle 

andere allaeme ende op pene van geleyt te zyne in vanghenesse ende gepuniert te wesene van 

diefte, zonder eenige oogenluyckynghe ofte doogzaemheid,  

lastende de bailliu, ampman, dienaers van de heere, officieren vande ackerschaede ende alle 

andere officieren dertoe goeden toezicht te nemen, beslach ende aprehensie te doene, op 

tverband van huerlieden eedt 



Actum ende gepubliceert ter halle den iste mey 1580  

 

4 mei 1580 – Willem Dots - kelk - Register van vonnissen - SAP 244 

 

Willem de Rycke  

bevolen ende gereguiteerd met prinse zijns persoons  

binnen vier poorten van hove,  

als hoir ende aeldynck van dheer Willem Dol, in zijne levene pasteur van Sint Jans,  

kend over tgenerael sterfhuus  stulier ? tzynde, te bethaelen Loys van Goosteene  

als dekene van Sint Jooris gilde deser stede,  

de weerde van eenen zilveren vergulde kelck, platteel ende lepele,  

by den voornoemde Loys eertijden gheleent de voornoemde pasteur, wegende xv oncen,  

ter estimatie ende pryze van lieden henzelven des verstaende,  

al teen payemendte, te  wetene te bethaelen emmers Sint Maertensmesse nu eerstcommende 

op huerlieden  

Ende daerinne ghecondempneert met costen.  

 

 
 

4 mei 1580 – 4 vrijbuiters gehangen te Poperinge - Augustyn van Hermelghem  

 

In de rekening van de gesaiseerde goederen van Poperinge voor het jaar 1580 lezen we het 

volgende bij de uitgaven: 

Betaelt Clays Babelaere tresorier van Poperinghe als in pennynghen verschoten hebbende an 

de wethouderen van dexecutie van twee persoonen by naemen Mahieu Deconinck ende 

Frans Roelens met de zwerde – par acquyt onder thantecken vande wethouderen in daten van 

de xvj de in octobris bedraecht hier – xx schele grooten  

 

Bij Augustyn van Hermelghem, krijgen we meer te horen over deze executie.  

Op den 4
den

 van meye, 's nuchtens, ontrent den 9 uren, zoo waren alle de poorten gesloten en 

daer en mochte niemand uitgaen, en men stelde eene potente voor de nieuwe camere en de 

leere daer aen, en men haelde 5 vryebuyters boven, en de vierschare wiert gedeckt, en waren 

verwezen by voocht en schepenen van levende lijfve ter dood met de baste,  

om dies wille dat zy gelopen hadden op den landtsman en gerooft, en gebrandschat op wegen 

en op straten, ook toegesprocken en 't hunne genomen;  

aldus warender noch twee vrauwpersoonen die zeer vileynelyk hun mesdregen hadden,  

en waren gecondamneert op een schavot gegeselt en gebannen, d'een 3 jaer en d'ander 10 jaer 

uyt de stede en uytten lande; aldus waren zy gegeselt van eenen nieuwen officier, die zijn 



eerste justicie gedaen hadde te Poperinge, alwaer hy vier vryebuyters gehangen hadde, en 

dezen officier was een jonckman van Meesene,  

en men zeyde dat hy de dood verdient hadde, en dat men hem gratie dede om dat hy officier 

zijn zoude;  

 

Het waren dus geen 2 maar 4 vrijbuiters die men te Poperinge ter dood gebracht heeft.  

Aldus zoo waren deze 2 vrouwen op een schavot zeere gegeselt, en daer naer zoo waren deze 

5 vryebuyters gehangen aen eene potente op de maert voor de Nieuwe Camere en verworch, 

en bin dat men de justicie dede zoo bleefven alle de poorten gesloten,  

en als deze vijfve gerecht waren, zoo heeft men alle de wagenen gearresteert en men zag wel 

datter eenige zaken op handen waren;  

eenige zeyden de Schotten hadden den scans van Commene,  

maer daer waren luttel die dat zeker wisten; maer men hadde 3 groote motalene stukken van 

de forteresse en men stelde die aen de Crane,  

en omtrent den 7 uren zoo waren diversche wagens geladen met alle ge reedschap, en 2 met 

buscruyt, 2 met windasen, rollen, en handboomen, 2 met houten borst-werren, loopende op 2 

wielkens, om daer af te beschransen, 3 met elk een stuk geschut, eenen met de wielen, want 

de wielen waren afgedaen eer zy met de crane op de wagens geleyd waren;  

zoo vergaderde noch voor de duere van de Halle wel 150 landtlieden, elk met eene spae, en 

moesten ook mede, daer by 3 vendelen voetknegten, en alle de goetwillige peerden, den 

coronel en de capiteynen, en mijnheere van Winterhove trocken al mede,  

en ontrent den 8 uren, in den avond, gingen zy al ter Antwerppoorte uyt,  

en deze vijf vryebuyters bleefven daer hangene aen de potente, elk met een libel voor hun 

borst, de viere stond rond brandschatter en vryebuyters, en den eenen fygie van de 

vryebuyters, en moeste 's anderdaegs gerecht zijn ten hoogen dijcke. 

 

Op de 5
de

 mei trok een groep Ieperlingen naar Staden om aldaar het kasteel te belegeren.de 

troepen aldaar onder leiding van de kapitein Claerhout kozen voor onderhandelingen en 

vertrokken uit het kasteel. Met de oorlog weer zo kortbij, werd er te Poperinge weer een 

dagwacht ingericht.  

 

7 mei 1580 – Koop en levering van hoppe - SAP 395 - Folio 115 verso  

 

Adriaen Lammoot  kend schuldich tzyne Frans Hancx - present ende de kennesse 

accepteerende -  

de somme van xlv pond  x schele grooten vlaemsch van coope ende leverynghe van hoppe -  

gehcondempneerde schuld - te betaelen de ijde in meye xvc lxxxj op heerlycke executie ende 

inninghe -  

emmers van xiij daeghen daernaer onbegrepen - op pene van xij pond ten proffyte vande 

aermen -  

daerinne verbindende  een huus, hofstede - erfve ende catheilen - emmers zyn recht ende 

proprieteyt van onderhalf ghemet in derfve -ende tvde inde huusinghe - schuere ende andere 

catheilen  inde Eedewaerthouck - daer de voornoemde debiteur wooende es -  

omme executie -  

Actum den vij in meye  xvc lxxx  

Present Gillis  Pieren ende jaqeus Lucs, schepenen 

  

8 mei 1580 – Dachwake - Resoluties B  
 



 
 

Men last ende beveilt van wegen den heere ende wet,  

dat eenyeghelick vermaent zynde er dachwake hem aldaer vinde ende presenteere met goed 

ende suffisant geweere ende in persone jegens de vijff heuren in den morghenstont preciselick 

voor de huuse vande bailliu op doude marct,  

op de verbuerte van xij schele parisis ten proffyte van de gemeene waecke,  

verbiedende een yeghelick te vertrecken vande zelve wachte, zonder consent vande hooftman 

ofte anderssins te tooghen eenighe onghehoirsaemheyd, op ghelycke boete, te betaelen 

promptelick ende zonder vertreck –  

lastende voorts die vande nachtwake te blyven ende 

continueren hunder wake totter zelve huere op de 

boete van iij pond parisis, ten laste vande 

overtredere - naer tverband vande statuten ordinaire 

vande nachtwake  

Actum ende gepubliceert ter halle den viiijste ende 

xxiiij ste in meye xvc lxxx 

 

9 mei 1580 – Monsieur dela Noue in de streek - 

Augustyn van Hermelghem 

 

Op den 9
sten

 van meye zoo was Monsieur De la 

Nouwe  - François de la Noue, 1531-1591- 

Hugenoot - . gerapporteert dat de gansche leger van 

de Walen op was, en dat hy voor hem zoude zien,  

want 5 ofte 6 dagen te vooren had De la Nouwe zijn 

leger gedeelt,  

latende eene partie volk tusschen Doornike en 

Audenaerde, alwaer de Walen zijn aengevallen, en 

hebben gevangen Baelde van Ypre, capiteyn van de peerden, die en geleet naer Rijssele, en 

aldus Monsieur De la Nouwe liggende voor Ingelmunster met 20 ofte 24 vendels 

voetknechten, en met een gedeelte peerden  

zijn besprongen geweest op den 10
sten

 van meye, en waren wel 12 cornetten peerden, en ook 

mede voetvolk en zijn aengevallen op de legher van Monsieur De la Nouwe  

met zulk geweld dat zy daer ingebrocken hebben,  

en hebben gansch de leger van Monsieur De la Nouwe geschonden, en hebben daer vele dood 

geslegen, en hebben hun groot geschut gecregen,  

en ook mede Monsieur De la Nouwe gevangen en gebrocht tot Cortryck, en met 17 vendels 

die zy gekregen hadden voor Ingelmunster; alzoo wiert overal zeer groote beroerte van deze 

aventuere, en als men La Nouwe inbrochte zoo drouch men processie generael tot Corterycke, 

en zy schoten al het groot geschut af van blijdschap. 

 

Slag van Ingelmunster  



 
 

We halen uit de verschillende oorlogsverslagen hier nog de slag van Ingelmunster.  

In de zestiende eeuw, - zo schrijft men op Wikipedia -  tijdens de Godsdienstoorlogen, wordt 

Ingelmunster de speelbal van de vechtende partijen. Een hevig treffen in 1580 tussen de legers 

van Franse Hugenoten, onder bevel van François De La Noue en deze van de koning van 

Spanje verwoest het dorp volledig. Generaal de la Noue wordt bij deze slag gevangen 

genomen en aan de Spaanse landvoogd Farnese overgedragen.  

Door de vele oorlogen komt de Franse kroon in geldnood en kunnen ze amper hun kolonels 

betalen. De verkoop van gronden biedt een oplossing. Zo koopt in 1583 koopt Otto von 

Plotho, een Duits kolonel in Franse dienst, voor een appel en ei, de heerlijkheid 

Ingelmunster.  

En voor Poperinghe niet te vergeten de heerlikheid van het Zwynland en Roesbrugghe. De 

fmailie De Plotho zal in de volgende eeuwen – als heren van het Zwynland – ook een rol 

spelen in de stad Poperinghe.  

 

13 mei 1580 – Gheleyn Sherjanssone heeft schulden bij Jan Boone – De Zonne op de Oude 

Markt - SAP 395 - Folio 115 verso 

 

Gheleyn Sheerjansone kend schuldich tzyne Jan Boone dactie hebbende van Jacob 

Peerboom - present ende de kennesse accepteerende -  

de somme van xx ponden grooten vlaemsch ghecondemnpeeerde schult van coope van een 

huus staaende up de oude maert -  

genaemt de Zonne - streckende oost ende west - doostende op de schipvaerdt - tnoordhende 

de vyschemaerct - de zuudzyde thuus van de voornoemde Gheleyn en de Oude Maert –  

te betaelen de voornoemde schult den xiij in meye xvc lxxxj -  

paeyemendt xviij pond indien de debiteur zyne dach houdt - emmers betaelende xiij daeghen 

daernaer onbegrepen  dat neen - geen payemendt -  



daerinne verbindende de helft 

vande voorseide huuse erfve end 

catheilen metgaders iiij lynnen 

xiiij roen elstland inde Helhouck 

- inde Compaignie - streckende 

metten noordzyde int waterloop - 

twesthende telst van de kercke 

van Onze Lieve Vrauwe - 

toosthende ende de zuudzyde 

jeghens telst van Pieter 

Maekblyde  

omme executie  

Actum den xiij de in meye xvc 

lxxx  

present Joos denys burchmeester 

ende jacuqes Hicx schepene   

 

21 mei 1580 – Verkoop van 

meubels van gevluchten - 

Resoluties B - SAP 468 

 

Vercoopynghe van ghoede van gheruumde personen omme te vinden huerlieden taux ende 

ommestellynghe 

 

Ten vergaederynghe van burchmeesters, schepenen, raeden ende notable deser stede, 

 gheschiet ten onderschreven daeghe,  

es gheraemt, gheslooten ende gheresolveert  

dat men alle de gonne vertrocken zyne vande stede,  

zich compellerende tot betaelinghe van huerlieden ghetauxeerde ommestellinghen,  

conforme andere voorschreven resolutien vande voorseide collegien by alle middelen van 

exexutien tzy oick by vercoopynghe van huerlieder immeuble goedynghen ofte by middele 

van verhael op huerlieden pachters ende schuldenaers,  

omme by dien middelen te helpen supporteren ende vinden de groote tachterheyd, schulden, 

brandschatten ende loopende conterbutien,  

waermede zoo wel de goedynghen vande voorseide gheruumden ende vertrocken personen, 

als die vande ghonne ghebleven zynde  

worden behouden ende beschudt van griefve, branden ende ruïne  

ende omme tselve te volcommen naer den heesch vande nood de stede ende ghemeente 

daertoe dwyngende –  

es geresolveert van dien te doene publicatie,  

zesse ofte acht daeghen voor de voorseide vercoopynghe van gronde,  

ten fyne de vrienden, maegen, ghebueren ende andere van kennesse, danaff moghen 

adverteeren ende de wete laeten an de voorseyde geruumde persoonen  

omme met betaelynghe ofte ander bequaeme middele van assignatie te schuwen de schaede 

van de voorseyde vercoopynghe 

Ordonneerende wel expresselick dat de voorseide zes of acht daegen overstreken zynde, 

de voorseyde vercoopynghe van inmmeuble goedyngen ter halle vutgeropeen zyt  

ende dien voegen de zelve goedynghen vercocht werden metterdaet ende zonder verdrach 

Actum den xxiste in meye 1580 

Ende gepubliceert den xxiijste van de zelve maend ende jaere  



 

29 mei 1580 - Ontvanger 5
de

 penning – Resoluties B – SAP 468 

 

Ontfanghere van de vde penninck vande 

jaere xvc lxxix gestelt byde wet den 

xxviiijste in meye xvc lxxx – meester Jan 

Beyens  
 

30 mei 1580 – De Walen te Steenstraete, 

Woumen en Klerken - Augustyn van 

Hermelghem  

 

Op den 30
sten

 van meye, s' nachts, ontrent 

den middernacht, zoo zijn de Walen 

gekomen de Steenstrate over, en waren 

ontrent 100 peerden en 400 voetknegten,  

en zijn gekomen ter Hove en hebben de 

wachte sommige vermoort,  

en kwamen voort tot Woumen, en hebben 

de wachte aengevallen en sommige 

vermoort, en hebben meest alle de huysen 

van den dorpe in brande gesteken, en ook de kerke en trocken met menigen buyt en ook met 

gevangenen weg. 

 

Op den 2 van juny, zoo zijn de Walen van Cortrijck en van Ingelmunster gekomen tot 

Clercken en meenden eenige pachters gevangen te hebben, maer waren van de landtslieden 

wederstaen, en moesten wijcken, maer op den 5 van juny, zoo zijnse gekomen met 

peerdevolk, en zijn duer de wachte gebrocken, en hebben vele landtslieden dood geslegen, en 

hebben Clercken gerooft, en de prochie van Sarren en een groot gedeelte van Woumen, en 

zijn met veel buyt en gevangene duere getrocken. 

 

3 juni 1580 – Continuatie vande wekelicke conterbutie - Resoluties B – SAP 468 

 

Continuatie vande wekelicke conterbutie voor den wedemaend 80  

Ter vergaederinge van burghmeesters, schepenen, raeden ende notable der stede,  

gheschiet ten onderschreven daege,  

es gheresolveert te doene continuatie van de wekelicke conterbutie voor vier weken,  

tot opbryghen van vierhondert ponden grooten, buuten ende binnen loopende den 

jegenwoordende maend van junius  

Alle op den voed vander resolutie genomen de xxxste in maerte voor de vier weken vande 

maend aprilis laetsleden – laetende die van buuten baillien wederscheede hunder quoyeren by 

nyeuwe poincters ende die van binnen collecteren huerlieden advenant op de copie van 

huerlieden laetste quoyer vande voorseide maend van april ’13 actum ten camere den iijste in 

wedemaend wvc lxxx 

Ontfanghers binnen - Pieter Melis te Ste Bertins - Jan de Muelenaer filius Jans, tonsen 

vrauwen - Christiaen Fobert in Pamele  

Gestelt by der wet den viijste juny 1580  

 

Ontfanghers buuten 

Jan Butstraen – inden Oosthouck 



Christiaen de Nuwelaere – inden Edeuwaerthouck  

Pieter Vlamynck – inde Haghebaerthouck  

Jacob de Roode – inden Lyssenthouck 

Jan Huughe – inden Wipperhouck 

Jan Boghelen – Inden Schoudemondhouck 

Jacob Talewee – inden hellehouck 

Kaerle Hazebaerd – inden Hipshouck 

Jacob Merlevede – Inden Eeckhouck 

Pieter Hendryck – inden Hamhouck 

Kaerle de Roode – inden Peselhouck  

 

Ontfanghere van xde penninck op elcke tonne biers naer de resolutie vande vier leden slands  

Mattheus de Fieulx 

Controlleur – getelt by den wet den xiste juny 1580 – Kaerle de Schotter 

Ontfanghere general van de wekelicke conterbutie voor de wedemaend 1580 

Joos Denys, burchmeester vande wet  

 

9 juni 1580 – Vijfpond bier – Resoluties B – SAP 468 

 

Verhoogh van biere tot v schellinghen opde stoop  

Ghesloten ende gheresolveert by burghmeesters, schepenen, raeden ende notablen deser stede, 

datmen zal verhooghen tvijf pondbier, twee penninghen parisis op elcken stoop  

omme alzoo te vindene die vijf sjaers op de tonnen van nyeus gestelt by de vier leden slands 

van Vlaenderen naer dordonnantie daerop gemaect ende volgende de lyste van de nyeuwen 

middelen 

Ordonneerende voorts dat men op de zelve biere van vijf pond, zal stellen ghelycken vijff 

stuvers ter subsidie ende baete vande opvallende lasten van de stede boven de thien stuvers te 

vooren daerop gestelt,  

zoo dat by de ontfanghere van de nyeuwe subsidie op den dranck zal gheheven ende 

ontfanghen wesen op tselve vyf pond bier de somme van xxx schele parisis van de tonne, 

beghinnende ten daeghe van morgen xv deser maend ende dat overmids tvoorsiene last de 

voorseyde bieren zullen voordan ghelden ten tappe, twee stuvers den stoop zonder pulle  

Actum ende ghepubliceert den xiiijste in wedemaend xvc lxxx  

 

12 juni 1580 - Augustyn van Hermelghem 

 

Op den 12
sten

 van junius, zoo zijn getrocken uyt Ypre alle de goetwillige peerden, en ook de 

reste van capiteyn Baelde, met 3 vendels voetknegten, en met sommige capiteynen naer 

Rijssele, uyt cause datter eenige capiteynen van Cassele gekomen waren tot Ypre, en zouden 

geven Cassele en 't casteel in handen van die van Ypre; nu komende ontrent Steenvoorde, zoo 

hebben de Walen, de wete van te vooren van iemand gecregen en zijn gekomen om zulks te 

beletten, zoo datter sommige zijn gekomen op die van Ypre, en die van Ypre meenden hun te 

wederstaen, maer die Walen by een zijnde, zoo hebben die van Ypre moeten vlieden,  

en den capiteyn jonker Carles van den Ryne was gevangen en zynen luitenant Rijckewaert, 

een oudt man, ook gevangen en goetwillige ook mede gevangen, en vele gekwetst, en 

sommige het leven gelaten, maer niet vele, en zijn wederomme gekomen bin Ypre, en ten is 

niet gekomen alzoo zy meenden.  

Op dezen tijdt zoo was 't zoo kwaed reysen, want dagelyks zoo wierden alomme vele 

reysende cooplieden ofte pachters van de Walen gevangen, en op groot rentsoen gesteld, 

midts datter op geen plaetsen leger en was jegens hun; zoo stond het overal zeer kwalijk. 



 

14 juni 1580 – Oultrefyne baeyen - Resoluties B – Folio 7 – SAP 468 

 
 

Toeghelaeten ende ghestatueert by burghmeesters, schepenen ende raeden deser stede dat den 

ghemeenen vryen drapier, wien dat believen zal, voordan zal moghen reeden ende drapieren 

oultrefyne bayen vander langhde van 48 ellen ofte 48 ellen ende twee quart ende nyet 

langhere, op pene van verlies van der overlanghde ten proffyte vanden coopman, ende dit 

voor een preuve ende tot wederroupen van de voorseide collegen. 

Actum op requeste van gouverneuren ende 12 mannen van de draperie.  

Den xiiij de in wedemaend xvc lxxx ende gepubliceert ter halle den iij de july  

 

17 juni 1580 – Jacob Denys heeft schulden - SAP 395 - Folio 115 verso  

 

Jacob Denys filius Clays kend schuldich tzyne Jan de Muelenaere filius Jans doude  

de somme van lj pond grooten ofte daerontrendt - thende mate thende gelde - van coope van 

taille-elst te bethaelen deene helft te Sint Jansmesse - dander te bamesse - beede int jaer xvc 

lxxxj –  

daerinne verbindende een hofstede met iiij gemeten lands erfve ende catheilen - groene ende 

drooghe inde Hellehouck daer hy debiteur nu ten tyde woonende es - 

omme executie - 

Actum den xvij uny 1580  

Present Joos Denys burchmeester ende Willem de Rycke schepen 

 

19 juni 1580 – Het kasteel van Cassel aangevallen - Augustyn van Hermelghem 

 

Op den 19
sten

 van wedemaend, 's nuchtens, zoo begonsten vele Schotten, alzoo wel peerdevolk 

als voetvolk, en niemandt en wiste waeromme, maer ontrent den noene zoo kwam de 

Waernou, een francoys, een jonckman, zijnde gouverneur van het casteel van Cassele by de 

Walen, en om zekere zaken zoo kwam hy over mette geunieerde, en zoude Cassele gelevert 

hebben, en hy was den zelven die 't den 12 van wedemaend zoude gedaen hebben,  

maer nu op dezen tijdt zoo zoude de zake ten effecte komen, waer op deze Schotten en de 

peerden van der stede van Ypre, en ook mede een vendel van Cassele, en met 2 ofte 3 vendels 

van Ypre en 3 wagens met leeren zijn getrocken met capiteyn Waernou,  

wel zijnde ontrent 8 ofte 900 mannen, onder peerden en voetvolk, maer komende in den nacht 

voor Cassele, die van 't casteel wierden geware datter leeren gerecht stonden an't casteel; zy 

hebben groote werre geboden, en 't was een faute grootelyks, en zijn weder elk in het zyne 

gekeert. 

 



24 juni 1580 – Schaede in vruchten verboden – SAP Resoluties B – SAP 468 

 

Item dat nyemand, wie dat zy – oud ofte jonck – hem en vervoordere te doene schaede inde 

vruchten, hauewen te snydene, tzy rugghe ofte taerwe, havere te repenen, boonen ofte cruut 

te plockene op den ackere, - by daeghe ofte by nachte - ofte anderssins de landsman in zyne 

vruchten, groene ofte drooghe, te beschaedighen van de schaede de landsman te bethaelen 

ende de boete van ouden tyden daertoe staende ende voorts op de pene van geestelycke ende 

van ofte andere arbitraire correctie ter discretie van de wet 

Ende daer de voorseide schaede gedaen wert by onderjarighe kinderen, zal men de schaede, 

boeten ende correctie verhaelen op vaders, moeders, meesters ofte vrauwen van de kinderen 

ende de zelve kinderen doen castien met roeden ten ghoeddyncken van de wet 

Actum ende ghepubliceert ten voorseide daeghe ende jaere  

 

Hauewen = erwten met de peul of schil  

Repenen = aftrekken  

Castien = castijden  

 

8 augusti 1580 – Verkoop van uit Antwerpen - Halmen  

 

Laurens vande Goosteene heift ghecocht  

jeghens Balthasaer van St. Pol  

over hem zelven, ende als procureur over Elisabeth  

zijn wettelicke huusvrouwe, alst blyckt by procuratie speciale ende irrovacable,  

ghepasseert voor burchmeesters ende schepenen vande stat van Antwerpen in date vanden 

xxvj de july xvc lxxxtich – gheseghelt met den zeghele van zaken der voorseide stadt in 

groenen wasse up dobbelen  sterte vuythanghende ende upde remploy gheteeckent Vande 

Meese  

te weten tzevenste deel vande huuse ende erfve ligghende inde Gasthuustraete  

daer Pieter deRoo teghenwoordich woonende es,  

streckende de voornoemde stede vande voornsoemde straete achterwaert tot derfve van de 

heere – doostzyde derfve van Pieter vanden Stechele ende westzyde derfve van Mahieu van 

Renynghe omme de somme van zesthien ponden grooten vlaemsch tvoorseide –  

drie ponden parisis te lyfcoope –  

drie ponden parisis voorts gheemene aermen – al ten laste vanden blyvere 

Ghealmpt over erfve den viijde july lxxx tich  

 

9 juli 1580 – Waasten en Belle aangevallen - Augustyn van Hermelghem  

 

Op den 9
sten

 van julius, zoo trocken uyt Ypre 4 corporaelschappen naer Waestene, want die 

van Ypre hadden verstaen dat men, als op den 10
sten

 zoude monsteren, en als zy tot Waesten 

kwamen, zoo vonden zy daer op de mart 14 mannen, die waren gekomen om te monsteren, en 

die van den casteele ziende dattet waren soldaten van Ypre zijn uytgekomen ontrent 20, maer 

moesten wijcken, en daer bleefven van de 14 mannen in 't overzetten van de Leye, met dat tot 

Waestene af was, 2 dood, en d'ander ontbrochte, en de soldaten van Ypre brochten in 

gevangen 8 soldaten van de Walen, en sommige buyt; aldus stond 't noch overal zeer 

schamelyk, en ook mede wiert de peste zoo fel tot Meenene onder de ingezetenen, en onder 

de Schotten, datter dickwils storfven 30 op eenen dag, ook mede tot Ypre zoo begon ontrent 

dezen tijdt de peste ook overlycke zeere te vernieuwen, alzoo dat binder stede wel 150 huysen 

daer of geinfecteert waren; aldus was heden den eenen het keer, morgen was een ander. 

 



Op den 19
sten

 van hoymaend, zoo trocken de Blanckrockx, en ook mede sommige goetwillige 

naer den Blauwen Torre boven Belle, 

en staken't in brande, en ook mede 

hadden de Walen gelegen tot 

Coudeschure, toebehoorende Stock, en 

staken't van de gelyke in brande, en 

kwamen 's anderdags in den nacht 

t'huys, en eenen dag van te vooren 

hadden de goetwillige ook allene uyt 

geweest, en hadden diversche 

landtslieden gehaelt van sommige 

prochien, die niet opgebrocht en hadden 

den 5 penning; aldus gink 't overal 

kwalijk. 

 

Op den 21
sten

 van julius, zoo was aen 

alle poorten last gegeven, dat men 

niemand uytter stede laten en zoude; dit 

last was gegeven ontrent den noene, 

want daer waren alle de wagens gearresteert, die bin der stede waren, en ontrent den 4 uren, 

zoo warender ses yzere stukken artillerie, en 2 metalene stukken gebrocht onder de crane, en 

daer leyde men op d'artillerie, en men maekte wel 12 ofte 16 schans-manden op St. Maertens 

Kerkhof, en die waren op wagenen geleyd, en ook wel 1600 pond cruyt, en ook veel manden, 

en ander gereedschap van amunissie, en ontrent den 8 uren in den avond zoo trocken uyt der 

stede wel 300 soldaten, en alle de peerden, alzoo wel de goetwillige als de Blanckrockx, en 

vele poorterie mede, zoo datter met 4 ofte 5 vendels Schotten, en 150 peerden mochten zijn 

1000 mannen, en trocken voor het casteel van Waestene, alwaer zy in den nuchtenstond, 

ontrent den 3 uren, de eerste scheute schoten, en totten 9 uren gedurende schoten wel 150 

scheuten, maer gevracht hebbende of zy hun op wilden geven, zeyden neen. Aldus zoo 

kwamen zy t'Yper om eene van de alder meeste stukken, wegende wel 1617 pond, en was 

onder de crane gebrocht met peerden, maer die van den casteele noch eens gevragt zijnde of 

zy hun op wilden geven, zoo namen zy hun beraet 3 uren; maer den coronel en ander 

capiteynen ziende dat dat mochte causeeren eenig kwaed, zoo namen zy hun geschut, en het 

groot stuk bleef t'Ypre, en het ander wiert wederomme gebrocht, aldus en wasser niet gedaen. 

 

De pest 

Ontrent dezen tijdt, zoo heeft de peste zeere verbreet en zeer ontsteken, en princepalijk in S
te
. 

Pietersprochie, en daer heeft noch bin 6 ofte 7 dagen daer naer in 2 ofte 3 plaetsen vier 

geweest, en op den 28
sten

 van july zoo wasser uytgeroupen om dies wille dat de peste zoo zeer 

onstack, dat de rewege en de rewers in betuych waren by cause dat men alomme gevonden 

hadde diversche spysen, als achter de strate in de liedens erfve geworpen, als hinnejongen, 

wavels en caes, swynenvleesch, zoo datter ecne ordonnantie gemaekt was dat niemand uyt 

zijn huys en mochte komen 't zy mans ofte vrauwen, ofte kinderen op den ban uytten lande 

van Vlanderen, en de rewers en de rewegen in uytten huyse te gane op geackebuseert te zyne, 

ook mede was de...op de vischmart gecorompeert, en daer was geroupen indien iemand wiste 

en te kennen gaf, dat hy zoude hebben 100 guldens. 

 

22 juli 1580 – Soldaten saisieren hop - SAP 244 

 



Omaer de Keysere in persone beloofde te garandeen ende indempneren Toussaint Deveren, 

bailliu, ter cause van het apprehenderen van drie zacken hoppe by de soldaten van 

Rousbrugghe ghesaisiert op de wech van Ypere ende by de voornoemde bailliu te 

Rousbrugghe ghelicht op verlove ende zijn handteecken.  

 

23 juli 1580 – Warrandeerders van de looye - Resoluties B – SAP 468 

 

Waerdeerders van de looye van saeyen ghestelt o p de wet den xxiij in hooymaend xxc lxxx 

Symon van de Berghe - Pieter Beke - Franchois Diedeman - Christiaen Fobert – Steven de 

Keysere - Geers Baes – Boudewyn Puent  - Cnaepe Lauwers Puent doude  

 

Item dat nyemand  - wie dit zy – oud ofte jonck – hem en vervoordere te doene schade inde 

vruchten, hauwen te snydene van rugghe ofte taerwe, hauwe te repene boonen ofte ofte cruut 

te plockene op den acker by daeghe ofte by nachte ofte anderssins op pene van de schaede der 

landsman te verghelden ende op de boete van ouden tyden daertoe staende, ende voorts op de 

pene van gheesselynghe ende ban ofte andere arbitraire correctie ter discretie vander Wet 

Ende daer de voorschreven schaede gedaen wert by onderJaerighe kinderen, zalmen de  

schaede, boeten ende correctie verhaelen op vaders, moeders, meesters ofte vrauwen vande 

kinderen, ende de zelve kinderen doen castien (= kastijden) met  roeden, ten goeddyncke 

vande Wet 

Actum ende ghepubliceert ten voorseyden daeghe ende Jaer 

 

24 juli 1580 – Maatregelen tegen de pest – verkoop van zoete fruiten verboden – 

Resoluties B – SAP 468 

 

Net zoals in Ieper dook de pest ook te Poperinge op en diende men maatregelen te nemen. 

Het verbod op de verkoop van ‘zoete fruiten’ lijkt ons toch wel een eigenaardige maatregel.  

 

Gheconsidereert by den heere ende de wet dezer stede,  

‘tgroote dangiere dat zoude moghen vallen up ’t gemeente, ten jeghenwoordigen tyde van de 

vleckende zieckte der peste, duer d’openbare vente van den fruute, hebben gheinterdiceert 

ende verbooden,  

interdiceren ende verbieden, wel expresselick met dezen,  

een yehelick, wie dat sy, inzetene ofte vremde,  

te brynghen van buuten, in stede ende binnen baillien, eenigh zoete fruut omme te venten, 

vercoopen, ofte andersins te bedeelene, al waeret ock voor nyeten,  

in ’t secrete ofte openbaer,  

op verbeurte van dezelve fruutemanden, panderen ofte andere vaeten daerinne ghebracht.  

Ende voorts up de boete van ouden tyde daertoe staende.  

Welck fruyt men verstaet te wezen: zoete keersen, zoete pruimen, bruezen ende andere zoete 

peeren ende appelen, subject ende dangereus voor de voorzeyde zieckte.  

Wanaff beslach doen sullen alle officieren, dienaers van Heere, die de voorseyde boete ende 

verbeurte sullen hebben ’t heurlieden profytte.  

 

24 juli 1580 – Lappers ende oude cleervercoopers verboden - Resoluties B – SAP 468 

 

Lappers ende oude cleervercoopers verboden 



Item dat voortan gheene vremde schoelappers ende oude cleervercoopers en zullen hemlieden 

vervoorderen te commen hier binnen de stede met heurlieden ghoed omme te venten ende te 

vercoopen, op peyne van daeruut gheleyt te zyne by den heere.  

Actum ende ghepubliciert den xxiiii in hoymaent xv c lxxx 

 

9 augustus – Vaast Grent , de nieuwe abt voor de abdij van Sint-Bertin – Henri Delaplane 

 

Vaast of Waast Grenet werd geboren te Arras uit een goede en oude familie van die stad. Hij 

nam het habijt aan onder Gerard d’Américourt. Dank zij zijn intelligentie en zijn voorname 

educatie, werd hij al vlug prior en prediker. Op de 9
de

 augustus 1580 werd hij abt van het 

klooster, in een tijd vol oorlog in de streek.  

Hij kreeg zijn zegening in de grote zaal van het kwartier van de Prinsen uit de handen van 

Messire jean C-VanderHieden, de abt van Saint Jean lez Térouanne. Door de troubelen in de 

streek zou het nog drie jaar duren alvorens hij de bischoppelijke zegening kreeg. Het zou Jean 

Six, de bisschop van Sint-Omaars worden, die hem deze zegening gaf op de 31
ste

 december 

1583.  

Hij werd dus heer van Poperinge, terwijl deze stad in heel bange tijden verkeerde.  

Hij zou abt van de abdij van Sint-Bertins blijven tot in het jaar 1603.  

Hij koos natuurlijk partij voor Valentin 

de pardieu, de heer van LaMotte van 

Grevelingen.  

 

11 augustus 1580 – Pest en oorlog en 

de slag van de Walen tegen de Walen - 

Augustyn van Hermelghem  

 

 

Op den 11
sten

 van oust, zoo kwamer 

zekere maren van de elexcie, en het 

verkiesen van duck d'Alenson, dat hy 

niet ontfangen en was,  

want op den zelven tijd, op den 15 van 

oust, zoo wasser een placaet geroupen 

dat het geld was gecontinueert noch 3 

maenden, en was noch geroupen uytter 

name van den koning en Mathias, 

uytgenomen de Hollandsche daelders, 

en de daelders van de Bergen,  

die waren afgesteld op 29 stuyvers en 

half, en de Hollandsche op 32 stuyvers 

en half,  

en op dezen tijdt zoo heeft 't Ypre noch 

altijdts zeer ontsteken de peste, en die 

van Ypre voetknegten en sommaels peerdenvolk trocken dickwils uyt om buyt,  

want op den 19 van oust, brochten de peerden, de Blanrockx, wel 25 coyen in en ses peerden, 

en 2 dagen van te voren hadden zy noch wel 12 peerden gecregen te Steenbeke, en de Walen 

roerden zeer luttel, want zy lagen voor Bouffyn wel 6000 voetknegten en 20 cornetten 

peerden, maer op den 20
sten

 van oust, naer dat zy hadden daer op geschoten, zeyde men, dat zy 

opbraken, en elk trock op wederomme in zijn kwartier; aldus stond noch geen goed hende te 

gecregen. 



 

Op den 20
sten

 van oust, 's nuchtens voor den dage, zoo zijn de Walen gekomen, en waren 

van Armentiers, en metten nacht van elkanderen niet wetende, zoo zijn de Walen van 

Rousbrugge gekomen, meenende dat het garnisoen van Ypre zoude zijn,  

hebben op elkanderen geslegen, en met dat de wachte van Armentier peerden mede hadde, en 

d'ander niet zoo bleefven wel 12 van Rousbrugge dood,  

en zy weirden hun zoo zeere dat den capiteyn van Armentiers dood bleef.  

Dit geschiede by Kemmele, en daer naer zoo kwamen de Walen van Armentiers noch voor 

Ypre en haelden eenen grooten buyt van peerden en coyen, wel 200 coyen en 36 peerden, en 

die van Ypre in den nuchtenstond trocken uyt, en volgden hun, maer zy en cregen niets weder, 

en brochten 4 Walen op eenen wagene zeer gewont, en 's dachs daer naer quamen zy 

wederomme en namen alomme veel beesten, en die van Ypre trocken dickwils uyt, en haelden 

sommaels ook wat buyt. 

 

22 augustus 1580 – De wekelicke contributie - Resoluties B – Folio 8 – SAP 468 

 

Gheresolveert by bailliu, burghmeesters schepenen, raeden ende notablen deser stede  

dat men zal continueren de wekelicke contributie van vierhondert parisis grooten  

voor de maend september eerstcommende op de voed vande voorgaende maenden,  

te wetene zuuver geld, op de insetene, buuten ende binnen, laetende bondlen alle dabsenten 

binnen, metgaders de vremde bedrivers buuten daerboven tauxerende naer state van ghoeden 

ende rate van bedrijvern mids datmen binnen de zelve manden zal doen rekenynghe van alle 

voorgaende guoyeren, ontfanghen penninghen op tghemeente ende betaelinghe daerop 

ghedaen, gheene ghezondert  

Actum den xxij aubusti xvc lxxx 

Tauxateurs vande absente voor de zelve maendt gestelt by den wet den xxvde augusti 1580 

Jan de Meulenaer doude – Pieter Melis – Christiaen Fobert – Jacob Barthier 

Tauxateurs van nyeuewe guoyeren buuten ghestelt : Jan Ryckewaerd – Jan van Bethleem 

filus Jacobs – Lampse Baerd – Gheleyn de Wagemakere – Jan de Wille  

 

25 augustus 1580 – Gillis van Brugge heeft laken gekocht – Renten  

 
 

Gillis Schellauwe, poortere van Brugghe  

kend schuldich tzyne Christiaen Vlamynck  

present ende de kennese accepteerende,  

de somme van xv pond elf schele vier penninghen grooten vlaemsch, van verteerde costen, 

leverynghe van wyne ende verandwoort lakene, ghecondempneerde schuld, 



 naer tbewys van obligatie ende acte van condemnatie hiermede ghecasseert te betaelen ten 

beliefde van de voornoemde crediteuren daerinne de voornoemde debiteur verbindende, zijn 

persoon ende alle zijn ghoede, rpesent ende toecommende  

Actum den xxv ste augusti 1580 

Present Loys van Goorsteene, burchmeester, Gillis van Simpol ende Pieter de Roode, 

schepenen  

 

27 augustus 1580 – Jacquemyne Ogier heeft schulden - SAP 395 - Folio 116  

 

Jacquemyne de weduwe van Gadifer Ogier  kend schuldich tzyne Jacquemyne de weduwe 

van Ynghele Snoukaerts -  

present ende de kennesse accepteerende -  

de somme van xlviij ponden grooten vlaemsch van gheleenden gelde ende besschaedighe 

borchtocht jeghens  Gheleyn Laureyns -  

te betaelen ten beliefe vande voornoemde weduwe Snouckaerts   

daerinne verbindende ( by aemen van Pieter Schevele haeren bystaenden man) een huus, erfve 

ende catheilen staende inde Nyeuwstraete -  

van noorden Maillaerts Maes - van zuuden ende oosten de weduwe van Jacob Adam - 

toosthende op de voorseide straete -  

eertyds gecocht by den voornoemde wylen Gadifer Ogier jegens Jan Wecsteen ende Janneken 

zyn wyff -  

te vooren verbonden in zulcke lasten als begrepen zyn inde erfbrieff vande xvij marty xvc 

lxxviij -  

omme by gebreke van betaelinghe de voorseide schuld gheheel ofte in partie an de 

voorschreven verbonden goede te verhaelen naer de coustume deser stede 

Actum den xxvij in augusti xsvc lxxxx -  

Present Loys vande Goosteene - burghmeester ende Gillis Pieren schepenen 

 

4 september 1580 – Ontvangers - Resoluties B – SAP 468  

 

Ontfanghers buuten baillien ghestelt, by den wet den iiijste september 1580  

Matthys de Nuwelaere  in den Oosthouck  

Jan van Westbrouck filius Clays inden Edewaerdhouck 

Maillaerd van Hantrynckouck inden Lyssenthouck  

Bartheolomeus Beyaert inden Wipperhouck 

Franchois Meeze inden helhouck  

Jan de Brune filius Jans inden Schoudemondhouck  

Clays Ynghelaert inden Hipshouck 

Jan Quaghebuer inden Eeckhouck 

Eloy Moreel inden Hamhouck 

Jan Vlamynck inden Peselhouck  

Ontfanghers binnen ghestelt als boven 

Franchois Lebbe – tSt. Bertins  

Jacob vande Walle Tonse vrauwen 

Pieter Beke in Pamele  

 

5 september 1580 - Augustyn van Hermelghem  

 

Op den 5 van september, zoo was Bouvyn zeer afgeschoten, alzoo dat zy niet lange houden 

en konsten, en datter geen ontzet en kwam hebben 't moeten overgeven,  



en den capiteyn en zijn volk zijn uytgegaen met een rapier en poynjaert, en het maekte groote 

beroerte overal, en op dezen tijdt zoo wilden de Schotten betaelt zijn, en Baelfoort quam 

t'Ypre, en daer was geformeert 40,000 guldens; ook mede de peste gink overal en princepalijk 

tot Hontschoote en t'Ypre, ook mede wonderlijk zeere tot Brugge; aldus was't eenen zeer 

droefven tijdt. 

 

6 september 1580- Koop van een cauwede merrie - SAP 395 - Folio 116  

 
 

Pieter Vandeberghe kend schuldich zyne Jan Platevoet  

de somme van vijffthien ponden grooten van coope van een cauwede merrie -  

te betaelen de voorseide somme deen helft te bamesse eerstcommende ende dander helft te 

meye xvc lxxxj -  

daerinne verbindende een huus, schuere ende stallinghen metghaders drie vierendeel 

gherslandts daer tvoorseide huus op staet -  

ligghende inden Edewaerthouck - streckende zuud ende noord -  

tzuudhende Willlem Ghyselen - tnoordhende mynheere vande Clyte - toosthende de kynderen 

van Christiaen Merlevede - 

zuuver end onbelast -  

omme executie -  

Actum den vj septembris xvc lxxx  

Present Loys vande Ghoorsteene - burghmeester - ende Gillis Pieren, schepen 

 

17 september 1580 – Verhuring van woonsten aan vreemden - Resoluties B – SAP 468 

 

Achtervolghende d’oude cuere ende statuuten van bailliu, burghmeester, schepenen ende 

raeden deser stede,  

zoo es gheordonneert van weghe den heere ende wet,  

dat gheene huusmeesters ende propretarissen binnen ofte buuten bailien,  

en zullen verhuuren nochte in pachte geven eenighe huusinghen ofte woonsteden,  

groot ofte cleene, an eenighe vremden,  

zonder alvooren de heere ende wet te informeren vande personen van binnen commende die 

de zelve huusynghen zullen willen in pachte nemen ende aleer zy daerinne zullen terden 

metter woonste,  

op de boete van xx pond parisis ten laste van de propretarissen ofte verpachters  

ende voorts op pene van de vremde huurlyngen vutghezegt tzyne buuten stede ende cuere 

blyvende nyet min de propretarissen in verbande de voorseyde vremdelinghen te onderhouden 



ende de stede disch ende gasthuus te ontlasten inden gevalle zulcke vremde huurlinghen 

quamen tot aermoede ofte in vleckende ziecte 

Actum den xvijste september 1580  

 

19 september 1580 – Hofstede in de Hellehoek - SAP 395 - Folio 116 verso  

 

Clays De Haene verbyndt in de handen van Clays Wyts  

Drie ghemeten hofstede - erfve ende catheilen staende ende ligghende inde Hellehouck -  

streckende zuud ende noord - tzuudhende de voorseide Dehaene - tnoorhende de Casselstraete 

- doostzyde Jacob Loodyck - ende twestende - Michiel Roens - 

ende dat in verzekerthede  van de somme van zeesthien ponden grooten spruutende  van 

coope  van lande -  

te betaelen de voorseide xvj ponden te Sint Maertenmesse - xvc ende twweeentachtentich op 

heerlycke executie -  

Actum  den xix  septembris 1580 

Present  Pieter de Roode ende Gheleyn Huughe, schepenen 

 

20 septembris 1580 - SAP 395 - Folio 116 verso  

 

De weduwe van Gheleyn Sheerjanssone nempt te weezeghelde van Pieter van Coutere als 

vooghd van Mayken de dochter van Hubrecht van Coutere -  

de somme van xv grooten vlaemsch beloopende xj pnd parisis v schele  tsjaers – den penninck 

xvj - drie jaeren naervolghende danaff tjster ajer vallen zal den iiij aprilis xvc lxxxj ende alzoo 

voorts ende es borghe ende principael Mahieu Wemaere de jonghe -  

Actum den xx septembris 1580 

Present Loys vande Goorsteene-  burghmeester - ende Gillis van Simpol schepene 

 

24 september 1580 – Laken en baey geverfd - SAP 395 - Folio 116 verso  

 

Jeroon Bamelaere in persone voor schepenen ondergenoemdt verclaersde by eede dat hy over 

xij ofte xiij jaeren -  

betaeld heeft Bernaerd Huemele doen ten tyde woonende te Wervycke - verwer van zyne 

style -  

zeker somme van penninghen hem vut memorie - van werwen van lakenen ende baeyen - die 

by Augustyn vande Vaele bewerckt waeren -  

an de voornoemde Bernaerd omme te roodwarwen - welcke voorseide betaelynghe geschiede 

alhier binnende deset stede van Poperynghe - 

op eene maertfeeste  ende geteeckende de voornoemde Bernaerd de zelve betaelinghe op zyn 

tafelbouxken  

Actum den xxiiij septembris 1580- 

Present Gilis van Simpol ende Pieter de Roode - schepenen 

 

1 oktober 1580 – Chirurgijn en wacht - SAP 244  

 

De huusvrouwe van Jan de Cuupere es ghecondempneert te bethaelen meester Willem van 

Putte, chrirugiien de somme van xx pond parisis van cuere an sverweerders kind ghedaen – 

ghegroot ende costen 



Franchois de Huusere over vertrocken vut de wachte contrarie de raede  - es 

ghecondempneert in de boete van iij pond parisis jeghens de heescher ende hem verboden de 

wachte om loon den tyd van eenen maendt ende costen.  

 

4 oktober 1580 – De pest - Augustyn van Hermelghem  

 

Op den 4 van october, zoo warender 3 vendels knegten in de Pille geforriert, die kwamen van 

Meenene, want de Schotten die te Meenen waren en wilden met hun niet dienen, aldus zoo 

was hun daer bier, broot en ander victaillie gedaen hebben, en daer warender zeer vele ziek 

van de peste, en op dezen tijdt zoo verbreede noch altijdts zeere de ziekte van de peste. 

 

15 oktober 1580 – Taksen op de bieren en de wijn - Resoluties B – SAP 468 

 

Gheconsidereert by burghmeesters, schepenen, raeden ende notablen deser stede,  

de zwaere lasten ende costen daghelicx zoo lancx zoo meer de zelve stede ende ghemeente 

opvallende, ende omme tzelven ghemeente daerinne te baete te commene, zoo verre dat 

doenelick werdt,  

hebben tsaementlick gheraemt ende gheresolveert, 

ramen ende resolveren midts desen  

datmen boven alle voorgaende lasten, zal heffen van elcke tonne vijfpont bier  

de somme van drie ponden parisis, nopende ten tappe,  

ende te betaelen byde herbergier, tavernier ofte tapper promptelick ende voor den indoene 

vande zelven biere,  

tvoorseide last incommende den xviijste desere maendt  

ende zal tzelve vyfpontbier vercocht wesende tappe vyff grooten den stoop sonder meer  

op de boete van drie ponden parisis van elcken stoop ofte canne meer vercocht ende tverbodt 

van herberghe, taverne ende tappen den tydt van drie maenden ende arbitrarie correctie 

zonder eenighe dissimulatie 

 

Item men sal heffen boven alle voorghaende lasten alvooren op elcken stoop wyns, twee 

stuvers incommende als boven.  

Folio 9 – item van elcke tonne Inghels bier ende dobbel keute boven alle voorghaende 

lasten incommende als boven de somme van drie ponden parisis 

Item van elcken stoop ghebranden wyn boven alle voorghaende lasten thien stuvers 

incommende als vooren 

Reyvende den ghemeenen huusman voor syn huusghezin ontsleghen vande voorseide nyeuwe 

lasten ende daerinne ghelast alle herberghiers, taverniers ende tappers de voorseyde dranck 

vercoopende by maete ende canne ende dit al voor den tydt van eender maendt voor een 

preuve  

 

Verbiedende voorts alle herberghiers, taverniers ende tappers de inghebrauwen bieren 

hoogher te vercoopen dan vijff schellinghen parisis den stoop, zoo voorseyt es,  

ende d’inghelsche bieren, metgaders de dobbel keute niet hoogher te vercoopen ofte ten 

meerderen pryse dan die ghestelt werden by officieren van de warandatie op de voorseide 

boete van drie ponden parisis, tapperchuren nae den statut van elcken stoop ofte canne, ende 

verbodt van herberghe, taverne ofte tappe ende correctie arbitraire als boven 

Actum den xvden octobris xvc lxxx 

Ende ghepubliceert tsanderdaeghs den xvide vande zelven maendt.  

 



Conforme de oude ceuren, statuten  ende ordonnancen vande heere, burghmeestes, schepenen 

ende raden deser stede, es van nyewx ende wel expresselick verboden van weghen de 

voorseyde collegien allen insetenen vander stede,  

soo wel buuten als binnen bailien, gheene ghezondert,  

te haelen wyn ofte bier in vathens, cannen ofte kitten vut de herberghen ofte tavernen staende 

buuten der cuere als naemelick ten Zwynlande, Leene ende andere, gheen assyse ende 

subsidie vander stede betaelende, op de boete van drie ponden parisis van elck vathen, canne 

ofte kitte end de zelve kitte, canne ofte vaetken verbeurt. 

Verbiedende voorts de zelve insetenen buuten ende binnen, groot oft cleene, wie dat zy, 

gheene vutghesteken, inde voorseide herberghen te ghaen dryncken, theeren ofte zitten in 

ghelaeghe, directelick ftfe indirectelick by daeghe ofte by nachte, op ghelycke boete van drie 

ponden parisis, ten alste van elcken persoon  

 

 
 

Ende telcker reyse dies bevonden, tzy by beslaeghe ofte aenbrynghen ende daer wesende 

onghehuwede kinderen ofte dienstlieden bevonden werden des doende, zal de voorseyde 

boete verhaelt werden, op vaders, moeders, vooghden, meesters ofte vrauwen zonder eenighe 

dissimulatie ofte oogheluyckynghe welcke boeten als van ouden tyden bedeelt werden in 

drien, te wetene een derde den officier, tweede de stede over haer interest ende tlaetste derde 

den aenbrynghere, blykende nietmin de overtreders ghehouden inde betaelinghe vander assyse 

ende subsidie vander sede ter causen vander voorschreven dranck ende moghen van desen 

belsach doen ofte aenbryngher alle officieren, dienaeren vanden heere, dienaeren vander 

camere, ommeloopers voorzitters ende yghelick dies bevindende 

Actum ende ghepubliceert den xxiijsten octobris xvc lxxx  

 

31 oktober 1580 – De Walen en de pest - Augustyn van Hermelghem  

 

In het laetste van de maend van october, zoo wasser wederomme sprake van diversche 

persoonen uytte ledene by billiette, maer om zeker oorzake zoo en was 't niet gedaen, en wat 

voor dezen tijdt zoo wasser een peerderuyter van de Blauwe Rockx gevangen, dat men hem 

wilde belasten met eenige verraderie, en men zeyde dat hy sommige zaken verkent hadde. Op 

dezen tijdt zoo sprack men wederomme van de compste van duck d'Alenson, dat zijn volk 



ontrent Camerycke was, wel 6000 voetknegten en 2000 peerden; voort de Walen legere kwam 

op dezen tijdt, onder voetknegten en peerden, ontrent Corterycke, en men zeyde dat was om 

Corterycke te victaillierene. Op dezen tijdt zoo verbreede de peste wederomme zeere over de 

geheele stede en vertoochde hier in de lucht een zeker commete-sterre in't west, streckende 

met haren stert zuyt-oost waert, en de zelve commete nam haer vertreck noort-west, altijdts 

zinkende. Godt geeft ons zijn gratie! 

 

7 november 1580 – Een cauwede merrie - SAP 395 - Folio 117  

 

Pieter vande Pitte kend schuldich tzyne Pieter Budseraen de somme van thien ponden grooten 

-  van coope van een cauwede merrie - ende te betaelen ten twee paeyementen - telcken de 

helft -  

te weten xiiij daeghe naer kersdach ende den eersten meye - beede eerstcommende  

daerinne verbyndende de voorseide merrie zyn person ende al zyn ghoed -  

present ende toecommende - ter heerlycke executie -  

Den vij de novembris xvc lxxx  

Present Willem Derycke - ende Mahieu Degroote -schepenen 

 

10 november 1580 – De calchiede en de molenaar - Resoluties B – SAP 468 

 

Gheconsidereert de groote ende exessive schede ende grieff ghedaen ande caulchide deser 

stede by Kaerle de Roode pachtere ende meulenaere vande watermeulen ende 

wyndmeulene ter Coutere,  

hebbende zekeren voorleden tydt ghevoert tcoonre, graen, gruetere ende moult van 

tghemeente vande stede naer de voorseide meulenen  

ende van daer wederomme naer de huuzen vanden ghemeente,  

met groote zwaere waeghenen besleghen op alle wielen  

ende ghetrocken met twee stercke peerden,  

contrarie der oude coustume ende maniere van doene van zyne voorzaeten, 

pachters vande voorseide meulenen,  

es by bailly, burghmeesters ende schepenen ende raden deser stede van Poperynghe 

gheresolveert ende ghelast,  

resolveren ende lasten midts desen,  

den voornoemden Kaerle de Roode by justicie wel strickelick,  

te interdicieren ende verbieden in zulcken voughen,  

meer de caulchide te beschadighen  

op de boete van drie ponden parisis ten profficte vanden officier, stede ende aermen,  

by drie ghelycke deelen telcker conreventie  

ende voorts op pene van de schaede ende interest te betaelen ter grootynghe van mannen 

hemlieden dies verstaende,  

toelaetende nyet min den zelven meulenaer tghemeente te dienen met een carre ende eenen 

peerde alleenlick zonder daerover te laeden,  

sy eenighe manieren op de voorseide boete ende pene –  

ratifferende voorts tverbodt dien aenghaende by den officier van weghen ’t collegie vande 

wet, den voornoemde Kaerle De Roode te vooren ghedaen 

Actum den xden novembris xvc lxxx 

 

Item es gheresolveert byde zelve bailly, burghmeesters, schepenen ende raeden  

tot continueren voor desen jeghenwoordighe maendt de wekelicke contributie van vier 

hondert ponden grooten, zuuver gheldt, op den voet vande voorleden twee maenden, juny 



ende septemberis, gheconfirmeert by Cornelis de Schottere, Ghelyen Stacen ende 

Franchois Keerne doude, notable, midts van nyeus maeckende koieren by vyff tauxateurs, 

die hemlieden zullen moghen behelpen met de coierren vande voorseide twee voorghaende 

maenden 

Actum eodem  

 

Item dat men zal verpachten d’assyse van der stede, op de wynen ende bieren,  

metghaders de subsidien daerop ghestelt voor den tydt van twee maenden incommende,  

den xviijden – 18 - deser maendt,  

wanaff men zal stellen den eersten pacht vanden assysen op den wyn,  

te wetene drie schelle parisis den stoop, ende vyff schelle op den stoop vande nyeuwe 

subsidien ten tappe voor den tweeden pacht,  

ende den derden pacht van dordinaiere ende extraordinaiere assysen op de bieren beloopende 

drie ponden parisis vande tonne vyffpontbier ende keute,  

vier ponden parisis van inghelsche bieren,  

xl schel parisis vanden crabbelaere  

ende xiiij schele parisis het cleene bier,  

den vierden pacht vanden nyeuwe subsidie op de bieren betaelendee ten tappe thien schelle 

parisis, den vyfsten pacht vande ghebrande wyn betaelende xx schele parisis van de stoope 

Daertoe datmen verpachten sal de subsidie van der hoppe betaelende vier schellingen parisis 

van elcke hondert, incommende ten expireren vanden ouden pacht 

Alles op heerlicke exequutie ende zulck recht van inninghe als heeft den thresorier vander 

stde 

Actum ten voorseyden 

xsten novembris xvc 

lxxx  

Tauxateurs vande 

wekelicke contributie 

vande maend 

novembris 1580 

Binnen 

Kaerle de Schottere, 

Franchois 

Tryssenssone, pieter 

Veke, Jan Maerten 

ende Christiaen 

Fobert 

Buuten 

Matthys de Nuwelaere 

inden Oosthouck 

Gheleyn Baerd inden 

Haghebaerthouck 

Jaspar  Hugues inden 

Wipperhouck  

Clays Floor filius Landers inden Hipshouck  

Franchois Pyl inden Hamhouck  

 
13 november 1580 – Wekelicke conterbutie - SAP 331  

 

Den xiijste novemberis xvc lxxx 



Jan Proventier brachte ten buffette de somme van xxx pond  grooten  

vutter hand van Karole Maerten als deelvooghd van Catelyne tkind van Robert Mahieu 

welcke penninghen aldaer gelicht zyn by Loys vande Goorsteene, Gillis van Simpol, 

Willem van … ende Pieter Deroode, 

 vervanghende ’t gheheele college over tlichten vande selve,  

om die te besteden onder lasten ende conterbutien vande stede ende gemeente tot Paesschen 

eerstcommende,  

te welcken daege zullen de voornoemde van de wet over e selve ghelycke pennynghen 

oplegghen ofte onder de stede houden op zekere ….  

Betalende crois naer rate den penninck xvide van de voorseide dach van paesschen voorts tot 

den oplegh van de voorseide xxx ponden grooten –  

ende zal de  voornoemde Loys vande Goorsteene, burchmeester, de voorseide pennynghen 

brenghen in ontfanghste ende rekenynghe van zyne entremise als ontfagher generael van de 

wekelicke  conterbutie.  

 

14 november 1580 – Draperie - Resoluties B  

 

Gheresolveert by der wet ende raedt deser stede dat het vierde article van der keure van de 

raeuwe pertse verstaen es dat de twee hevelten zullen opghevrocht zyn met twee lysten up 

differenten voedt, ende dat de boeten sichtent de laetste publicatie, ghedaen den ij de in 

octobris 1580 by de officieren van de voorseide raeuwe pertsen, zullen ontfanghen ende 

gheint zyn, volghende huerlieden beslach ende voorseide keure.  

 

14 november 1580 – Taks op bieren - Resoluties B 

 

Ter vergaderynghe van bailly, burghmeesters, schepenen, raeden ende notablen deser stede,  

es gheresolveert van alle bieren, diemen sal laeten draeghen ofte voeren buuten de stede ende 

ceure, sal heffen twaelf schele parisis van elcke tonne, halff, quart, meerdere ofte mindere 

vaten naer advenante,in proompte pennynghen te beschieten byden brouwere ofte brouweghe 

– ende andersstont dat de zelve bieren vut de brouwerien ghelicht werden op de boete van drie 

ponden parisis van elcke tonne ofte vatken,  

ten proffycte vanden heere, aermen, ende pachtere,  

welcke pennynghen ontfanghen werden by verpachtinghe voor den tydt van twee maenden 

incommende ten daeghe van morghen de vyfthiensten deser maendt, ende dit omme daermede 

te commen ter baete vande zwaere lasten, daghelicx meer ende meer vallende opde voroseide 

stede ende tghemeente 

Actum den xiiijste novembris 1580 

Ende ghepubliceert ten zelven daeghe 

 

Item dat voordan alle de bilieten van ordinaire ende extraordinaire assyse, zullen by alle 

herberghiers, taverniers, tappers ende ghemeente, zoo wel van tonnen als van halfve tonnen 

ende vathens ghebracht zyn inde handen van Caerle de Schottere, controlleur, daertoe byde 

wet ende raeden ghestelt ende ghedenomeert, die de dienaeren ende voerdere van vatkens zal 

belasten te wercken des achternoens op bilietten voornoens ghelicht ende tsanderdaegs op 

bilietten ten voorleden daeghe achternoens ghelicht, observerende den tydt ende hueren 

daertoe van alle jaeren onderhouden, lastende ende bevelende de voorseide dienaerren ende 

voerdere van vatkens gheen bieren, tonnen ofte vatkens te wecken dan by laste vande 

voornoemde commis , op verbandt van huerlieden eedt ende destitutie van officie zonder 

eenighe dissimulatie ofte verdrach 



Oick men bevelende de brauwers ende brauweghen gheen bieren in tonnen oft vatkens te 

laeten lichten vut huerlieden brauwerien, zonder last vande voornoemde commis op de boete 

van drie ponden  parisis, van elcke tonne oft vatkens ten proffycte van de stede, commis ende 

aermen 

Actum ende ghepubliceert eodem  

 

20 november 1580 – De pest en de Walen - Augustyn van Hermelghem 

 

Ontrent den 20
sten

 van november, zoo scheen 't dat de peste, Godt lof, begonste een weinig te 

verminderen, want de Belle, dat was de putmaker, zoo vele niet meer te doene en hadde als hy 

lange daer te vooren hadde te doene gehadt. 

 

Op den 25
sten

 van november, 't welk was op S
te
 Catheleynedag 's avondts, ontrent den 6 uren 

en half, zoo begonste een allaerme, want daer waren Walen buyten de Bueterpoorte en 

meenden de nieuwe meulene op de Bueterstrate, te verbranden, want de muelenaer wasser op 

met 2 knapen, en ziende dat zy hem niet wel gecrygen en konsten meenden die muelene in 

vier te stellene; maer den meulenare zeer roupende om hulpe, zoo is 't allaerme geworden 

binder stede, en elk moeste een lanteerne uytsteken met licht, en den trommel slouch al 

overeen, en ziende van binder stede dat ontrent de muelene vier begonste te zyne, zoo schoot 

men een groot stuk artillerie af naer hun en zijn vertrocken, maer hadden naer den muelenaere 

diversche scheuten geschoten, en hadden hem door zijn hooft geschoten dat hy zijn leven 

hende. 

 

Ontrent den 16
sten

 van december, zoo sprak men zeere van te gaen beleggen Aelst, en men 

maekte groot opstel om de leger van de Walen op te doen lichten van voor Camerycke, maer 

ons Blauwe Rockx, naer dien dat men wederomme opgesteld hadde, boven alle lasten op elke 

tonne bier te geven noch 5.., zoo zijn zy vertrocken, maer de Allebonnoysen zijn gekomen, en 

hebben de vergaderinge voor Aelst doen scheeden, en ons peerden zijn wederomme t' huys 

gekomen. 

 

29 november 1580 - SAP 395 - Folio 117 

 

Jan de Muelenaere filius Marcx - heift ghecocht jeghens Willemyne de weduwe van Jan 

Haezebaert ende Pieter Haezebaert  zone ende bystaenden man –  

een erfvel!cke losrente van twaelff ponden parisis tsjaers - den pennicnk xvj – (6,25 procent )  

voor de somme van xvj pond grooten vlaemsscher munte  

danaff teerste jaer vallen zal den xxviij ste novembris lxxxj ende alzo voorts –  

daerinne verbyndende de drie deelen van een huus, erfve ende catheilen daer de voorseide 

Willemyne alsnu woonachtich es -  

streckende metter westzyde opde Nyeuwe straete - van oosten de Synghele - van zuuden 

Jooris de Fieulx ende van noorden Jan Roncquier  

Actum den xxix novembris xvc lxxxx  

Present Willem van Beveren - Willem Scherrie - ende Pieter de Roode – schepenen 



 

2 december 1580 

De kerkmeesters 

van de Onze 

vrouwekerk 

geven een lening 

aan Boulduin 

Waels - SAP 395 

- Folio 117 verso  

 

François 

Tryssensone - 

Jan Wanten 

vervanghende  

Jaspar Huyghe 

ende Joos Maerten - kerckmeesters  van onse vrauwen kerke binnen den stede van 

Poperinghe -  

ende hebben ghecocht  jeghens  Boulduin Waels  

een erfvelicke losrente van zes ponden parisis tsjaers - den penninck zesthiene - - 

djste jaer vallende den xxiij- ste marty lxxxj ende alzo vorots van jaere te jaere -  

daerinne verbyndende twee ghemeten en half  ofte daerontrent hommelhoff –  

ligghend inde de Hipshouck -  

metten oosthende opde Werfstraete - twesthende  derfve vande  ghasthuuse -  

belovende etc. inninghe naer coustume -  

Actum den ijde decembris xvc lxxx -  

Present  Loys vande Ghorosteene - burchmeester - Willem Scherrie ende Jacob Roels  

verbanghende Gilis van Simpol ende pieter de Roode - schepenen 

 

18 decembris 1580 – Verkoop van bomen - Resoluties B – SAP 468  

 

Ter verghaederinghe van bailly, wet raedt ende notable  

es gheresolveert te vercoopen zulcke boomen, steenen ende straetkens vander stede als 

noodelick es tot subsidie van de costen van tghemeente ende te verpachten d’ordinaire ende 

extraordinaire assyse vanden dranck, zoo wel als dandere subsidien van de stede 

Actum den xviijste decembris 1580  

 

 


